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Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning
Den 1 januari 2003 startade det nationella nätverket för forskning 
och forskarutbildning i svenska med didaktisk inriktning med  
Malmö högskola som värdlärosäte. Det övergripande målet för  
nätverket är att verka för tillväxten av både forskning och forskar- 
utbildning inom området svenska med didaktisk inriktning.  
Nationella nätverket har till syfte att inom svenskämnets didaktik:

• verka för tillväxten av forskning och forskarutbildning
• stimulera utvecklingsprojekt inom fältet
• underlätta kontakter och informationsutbyte mellan verksamma 

forskare samt mellan forskare och lärare i den allmänna skolan 

Nätverksmöten och en forskningskonferens har årligen anordnats. 
Rapporter från konferenserna publiceras i nätverkets skriftserie  
”Texter om svenska med didaktisk inriktning” och även online i Diva. 

Administrationen av nätverket vandrar mellan olika lärosäten. Mellan 
2010 och 2012 var Institutionen för didaktik och Institutionen för nord-
iska språk vid Uppsala universitet värdar för nätverket. Från 2013 till 
2014 administrerades nätverket av Institutionen för didaktik och peda-
gogisk profession, Institutionen för litteraturvetenskap, idéhistoria och 
religion och Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. 

Under åren 2015 till 2016 koordinerades nätverket av Centrum för 
språk- och litteraturdidaktik vid Karlstads universitet. Från och med 
2017 är det Institutionen för kultur och kommunikation vid Linkö-
pings universitet som står värd för nätverket.

Adressen till nätverkets hemsida är  
liu.se/artikel/nationella-natverket-for-svenska-med-didaktisk-inriktning
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Att läsa Hjalmar Söderbergs 
”Pälsen” eller se den som film
– analyser av elevers  
intrigreception 
Simon Wessbo

Inledning 
De flesta undervisande svensklärare har erfarenheter av att arbeta med 
film och skönlitteratur i sin undervisning. Kanske har de någon gång 
frågat sig om det föreligger någon skillnad mellan de olika medierna 
och hur eleverna tar till sig, upplever och förstår dessa. Kanske har 
de inte gjort det. Hur som helst är det intressant att undersöka detta, 
inte minst av didaktiska skäl. I denna artikel redovisas resultat från en 
empirisk studie där elever fått skriva om Hjalmar Söderbergs novell 
”Pälsen” endera som en i skrift förmedlad text eller som en filmati-
sering av densamma. Syftet med artikeln är att undersöka hur gym-
nasieelever förstår en och samma fiktion förmedlad genom två skilda 
medier i sin skriftliga respons. Den frågeställning som är aktuell för 
denna artikel är: Hur, och i vilken omfattning, skriver eleverna om 
centrala händelser i intrigen i en fiktion som de tagit del av endera 
som novell eller som film?   

Frågeställningen blir aktuell i ett samhälle där förekomsten av 
adaptioner är ett vanligt fenomen och där elever tar del av fiktion 
från varierande teknologier och modaliteter. En roman och dess fil-
matisering, eller två separata verk (en bok och en film) som anknyter 
till samma tema illustrerar hur förhållandet kan se ut i ett klassrum. 
När det gäller de klassuppsättningar av romaner som förekommer i 
utbildningsväsendets bokförråd är det inte ovanligt att romanen ifrå-
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ga är filmatiserad, det vill säga adapterad till ett annat medium. Några 
exempel är Mikael Niemis Populärmusik från Vittula (2000), Åsa Lin-
derborgs Mig äger ingen (2007) eller Mats Strandberg och Sara Berg-
mark Elfgrens Cirkeln (2011). Samtliga titlar har nått stora kommersi-
ella framgångar och lästs i många klassrum. 

Adaptioner är inte något specifikt för litterära verk i en skolmiljö. 
Snarare rör det sig om ett vanligt fenomen i en medieekologi som 
präglas av konvergens, det vill säga att medier närmar sig och interage-
rar med varandra på olika sätt ( Jenkins, 2012, s. 15). Dessa adaptioner 
rör sig dessutom i olika riktningar, där datorspel blir till film, film blir 
till roman eller teater (Engelstad, 2013, s. 13). I vardagligt tal beteck-
nar adaption riktningen från roman till film. 

De ovan nämnda exemplen på böcker som filmatiserats bereder 
svensklärare möjligheter såväl som problem om de ämnar använda 
dessa verk i sin undervisning. Det finns inte mycket forskning att luta 
sig mot som belyser fenomenet med läsning av skönlitteratur och dess 
adaptioner, däremot finns det sannolikt en praxis och vardagsförståelse 
av fenomenet.  För verksamma lärare kan adaptionen (filmen) utgöra 
en inkörsport till fiktionens värld för elever som har svårt att ta sig ige-
nom en tryckt roman, även om filmen också bär med sig didaktiska ut-
maningar (se Olin-Scheller, 2006, s. 130). Många lärare kan sannolikt 
instämma i att den tryckta skönlitteraturen haft och har en hegemo-
nisk position i svenskämnet (Bergman, 2007), även om styrdokumen-
ten har skrivningar som också bejakar andra former av fiktion (”film 
och andra medier”). Det medielandskap som unga människor växer 
upp i innehåller dock en mångfald av teknologier och representations-
former, där läsningen av böcker och tidningar utgör en tämligen liten 
del av deras fritid (Statens medieråd, 2015). Ur forskningssynpunkt 
är det angeläget att dessa förhållanden studeras. I denna artikel kan 
en aspekt av fenomenet ges en beskrivning genom att faktiska läsares 
skriftliga utsagor analyseras efter att de läst en novell eller sett en film – 
två vanligt förekommande former av fiktion i gymnasiets svenskämne. 

Teoretiska utgångspunkter
Artikeln tar sin utgångspunkt i ett avhandlingsprojekt som syftar till 
att ta fram ny kunskap om hur film och skönlitteratur kan användas 
inom ramen för gymnasieskolans svenskämne, och där medieekolo-

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Mats Strandberg
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Sara Bergmark Elfgren
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Sara Bergmark Elfgren
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gin (Hayles , 2002, s. 5) är det teoretiska begrepp som utgör fond för 
resonemangen. I denna artikel undersöks en avgränsad aspekt: elevers 
skriftliga utsagor om intrigen, vars betydelse i undervisningen under 
senare tid för övrigt lyfts fram av Anders Öhman (2015).

Med intrig avses den ordning som händelser presenteras för läsa-
ren i texten. Jerome Bruner formulerar förhållandet på detta sätt: 

Whatever the medium - whether words, cinema, abstract animation, 
theater - one can always distinguish between the fabula or basic story stuff, 
the events to be related in the narrative, and the “plot” or sjuzet, the story 
as told by linking the events together. The plot is how and in what order the 
reader becomes aware of what happened. (Bruner, 1986, s. 19)

Bruner menar att intrigen har en särskild kraft att stimulera respons 
hos läsaren. Eftersom intrigen även kan förflyttas mellan medier utgör 
den en utmärkt startpunkt för att undersöka faktiska läsares respons 
när de läser novell och ser på film. 

Faktiska läsares utsagor om intrig undersöks genom att fokusera på 
för fiktionen centrala händelser som Roland Barthes benämner som 
kärnfunktioner (nuclei). Dessa beskriver funktioner i texten som öpp-
nar upp eller stänger möjligheter för den fortsatta berättelsen, medan 
katalyser (catalyses) utgör den information som finns runtomkring de 
förra (Barthes & Duisit, 1975, s. 248). Den norske litteraturprofessorn 
Arne Engelstad använder sig av begreppen kärnfunktioner respektive 
satellitfunktioner (catalyses) i sina studier av adaptioner mellan bok 
och film (Engelstad, 2013). Dessa begrepp kommer att operationa-
liseras i det följande för att studera hur elever uppfattar intrig i en 
berättelse som förmedlas genom två medier.

Tidigare forskning
Studiens design har likheter med andra litteraturdidaktiska undersök-
ningar som studerat respons på skönlitteratur. Staffan Thorson (2009) 
studerar litteraturvetarstudenter och blivande svensklärares reception 
av en novell genom att studenterna får presentera vad de skulle lyfta 
fram i en seminariesituation. Åtskilliga aspekter i studenternas svar 
analyseras, där den röda tråden, intrigen är en komponent. När stu-
denterna lägger fram skeenden från de litterära texterna förknippas 
det emellertid med en oreflekterad läsart: 
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Majoriteten av presentationernas läsningar representerar en förhållandevis 
oreflekterad läsart som mer strävar efter att belägga skeenden på det mimetiska 
planet än efter att problematisera /fråga om strategier och strukturer som förbe-
reder för den ”mening” och den signifikans man tillskriver texten. (s. 186) 

En besläktad studie är Örjan Torells, Stig Bäckmans, Olga Gontjaro-
vas och Monica von Bonsdorffs jämförande studie av svenska, finska 
och ryska studenter (Torell, von Bonsdorff, Bäckman, & Gontjarova, 
2002). De mest refererade resultaten från denna studie handlar om 
den teoretiska begreppsapparat som redovisas gällande den litterära 
kompetensen, men framförallt hur ryska studenter är överlägsna de 
svenska när det gäller att bruka litterära begrepp i sina analyser (s. 99). 
Ett tredje exempel är Maritha Johanssons (2015) jämförande studie av 
franska och svenska studenter, som delvis bekräftar ovanstående re-
sultat genom att visa att svenska gymnasieelever i högre grad relaterar 
till sina egna erfarenheter i sina bearbetningar av skönlitterära texter, 
medan de franska eleverna i högre grad använder litteraturvetenskap-
liga begrepp. Vad gäller intrigen har Johansson visat att svenska elever 
i hög grad håller sig till innehållsrelaterade aspekter i fiktionen som 
ofta fokuserar på att reda ut händelseförloppet (s. 121) och att denna 
företeelse kan knytas till en ofta kritiserad uppgiftskultur som råder 
inom litteraturundervisningen. Avslutningsvis bör Michael Tengbergs 
avhandling Samtalets möjligheter (2011) nämnas som en experimentellt 
inspirerad studie av grundskolans litteratursamtal efter läsningen av 
en novell. Av relevans för denna artikel är ”den handlingsorienterade 
läsarten” som uppehåller sig vid fiktionens intrigplan (s. 197). Denna 
läsart är den mest förekommande bland materialets läsarter och ”be-
traktas som den bas på vilken de övriga förhållningssätten i någon 
mening vilar” (s. 231). 

Förenande för dessa exempel är att de är empiriska läsarundersökning-
ar som skapar sitt material genom deltagare som skriftligt eller muntligt 
ger respons på skönlitterära texter. Föreliggande studie inspireras av dessa 
studier vad gäller studiens utformning då eleverna får ge respons på en 
novell utifrån en öppet hållen instruktion, men en jämförande kom-
ponent läggs till genom att eleverna också får skriva om film. Eftersom 
flera av studierna visat att elever och studenter gör handlingsreferat eller 
ägnar sig åt handlingsorienterade läsarter, är det av intresse att närmare 
undersöka hur dessa handlingsreferat går till och tar sig uttryck. 
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Om ovan nämnda studier uppvisar likheter med denna ifråga om 
metod och utformning, finns det också några om bör nämnas med tan-
ke på innehållet, då de diskuterar svenskämnets utmaningar i ett förän-
derligt medielandskap. Några exempel på detta är Christina Olin-Schel-
lers (2006) och Lotta Bergmans (2007) avhandlingar som båda genom 
etnografiska studier uppmärksammat filmens roll i svenskämnet. Andra 
exempel är Maria Söderlings studie (2011) av högstadieelevers läsningar 
av film och Petra Magnussons studie av undervisningen sedd utifrån 
multimodal teoribildning (Magnusson, 2014). Vid tiden för de två sena-
re studierna har det vidgade textbegreppet försvunnit ur styrdokumen-
ten, för att ersättas av ”film och andra medier” (Skolverket, 2011), men 
det hindrar inte de medieteknologiska utmaningarna som svenskämnet 
står inför. Den verklighet som elever och lärare befinner sig i är till synes 
full av konkurrerande meningserbjudanden, där den tryckta skönlitte-
raturen knappast har en monopolställning (Magnusson, 2014, s. 228).      

En avsikt med föreliggande artikel är att den kan bidra till kun-
skapsfältet genom att kombinera metodologi från empiriska recep-
tionsstudier med de medieekologiska perspektiv som ovan nämnda 
studier gett prov på.

Studiens genomförande
Det empiriska materialet insamlades under hösten 2016 vid en större 
gymnasieskola i en medelstor svensk stad. Eleverna som deltog i stu-
dien gick sitt sista år på samhällsvetenskapliga programmet och läste 
kursen svenska 3. Fyra klasser ställde upp i undersökningen genom att 
delta i var sin förutsättning: (1) att läsa en novell, (2) att se en novell-
film, (3) att först läsa en novell och därefter se novellfilm, (4) att först 
se en novellfilm för att sedan läsa novell. Det är resultaten från de två 
första förutsättningarna som denna artikel bygger på. Den instruktion 
som eleverna svarade på var likartad i alla fyra förutsättningarna. De 
elever som är aktuella för de resultat som presenteras här fick beroen-
de på förutsättning en av nedanstående instruktioner:
 

Förutsättning (1): Du har nu läst novellen Pälsen. Beskriv vad du 
har tänkt och lagt märke till under och efter läsningen. Ge minst tre 
exempel och beskriv dem utförligt i en sammanhängande text. An-
vänd gärna begrepp som du fått med dig från svenskundervisningen.
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Förutsättning (2): Du har nu sett filmen Pälsen. Beskriv vad du har 
tänkt och lagt märke till under och efter att du sett den. Ge minst tre 
exempel och beskriv dem utförligt i en sammanhängande text. An-
vänd gärna begrepp som du fått med dig från svenskundervisningen.

Instruktionerna har gemensamt att de är öppna då de inte styr vad 
eleverna ska rikta uppmärksamheten mot eller vad de ska skriva. Dä-
remot är de styrande (i den avslutande meningen) ifråga om begrepp 
som används i svenskundervisningen. Studien kan inte besvara frågor 
om läsning och reception i allmänhet, utan begränsar sig till den prak-
tik som finns inom svenskämnets kontextuella ramar. Med den sista 
meningen uppmuntras eleven att anknyta till det ämnesinnehåll och 
de ämneskunskaper som kan tas i bruk efter att de tagit del av fiktio-
nen. Instruktionen liknar den som nyttjats i andra litteraturdidaktiska 
studier som studerat elevers och studenters respons ( Johansson, 2015; 
Thorson, 2009; Torell et al., 2002).

Insamlingen skedde vid en schemalagd svensklektion där eleverna 
i den ena gruppen  fick läsa Hjalmar Söderbergs novell ”Pälsen” från 
samlingen Historietter (1898), medan den andra gruppen fick se Björne 
Larssons filmatisering (adaption) av novellen från 2008. Efter att de 
tagit del av fiktionen fick de börja skriva enligt ovan nämnda instruk-
tion för respektive grupp. De skrev sina svar på datorer i ett webfor-
mulär där de fick skriva hur långt eller kort de ville. Ett fåtal lämnade 
in mycket kortfattade svar, medan ett annat fåtal skrev längre texter 
fram till slutet av lektionen. Totalt samlades 58 texter in, fördelade på 
två klasser med vardera 29 elever. Klassen som deltagit i förutsättning 
(1) omnämns emellanåt som novellgruppen, medan förutsättning (2) 
kallas filmgruppen. I novellgruppen var könsfördelningen 23 flickor 
och 6 pojkar, medan filmgruppen utgjordes av 24 flickor och 5 pojkar. 

Metod 
Analysen av det empiriska materialet påbörjades genom flera öppna 
läsningar i syfte att få en helhetsbild av materialet. Därefter lästes 
texterna från de olika förutsättningarna var för sig i syfte att hitta 
mönster i materialet. Förfarandet har varit induktivt på så sätt att för-
hållningssättet har varit explorativt, eftersom det inte finns några teo-
retiska eller från tidigare forskning giltiga skäl att förvänta sig ett visst 
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resultat. Metoden har inte varit bunden till en viss systematik men 
kan liknas vid en kvalitativ tematisk analys (Yin, 2013, s. 181). Den te-
matiska analysen visade bland annat att det vore intressant att vidare 
och mer systematiskt undersöka hur och i vilken omfattning eleverna 
förhåller sig till intrigen i fiktionerna.

För att kunna undersöka detta systematiskt utarbetades en opera-
tionalisering av vad som kan räknas som att anknyta till fiktion. Detta 
gjordes genom att anknyta till Engelstads begrepp kärnfunktioner (En-
gelstad, 2013, s. 53). Med kärnfunktioner avses de händelser som ut-
gör gångjärn för berättelsens framåtskridande, där möjligheter öppnar 
sig eller stängs. I den fiktion som eleverna i denna studie skriver om 
kan intrigen åskådliggöras genom att upprätta en linje över de vikti-
gaste händelserna som är gemensamma för novell och film. Engelstad 
menar att en adaption behåller föreliggarens kärnfunktioner, men att 
övriga händelser (så kallade satellitfunktioner) kan varieras utan att 
berättelsens grundstruktur förändras (s. 53). 

Det skelett eller den struktur som bär upp fiktionen när intrigen 
undersöks i ”Pälsen” och Björne Larssons adaption kan åskådliggöras 
som i figur 1: 

Figur 1: Gemensamma kärnfunktioner i novellen och filmen ”Pälsen”

Intrigen kan utifrån figur 1 formuleras enligt följande: (1.) Eftersom Dok-
tor Henck är fattig, går han till sin vän John Richardt för att låna peng-
ar. (2.) På vägen dit halkar Doktor Henck i snön och blir påkörd. Hans 
överrock rivs sönder. (3.) Doktor Henck får låna pengar av Richardt, som 
också lånar ut sin päls till honom. (4.) När Doktor Henck kommer hem 
i pälsen förväxlar hustrun Ellen honom med älskaren John Richardt. (5.) 
Doktor Henck tackar sin vän Richardt för lånet av pälsen. Filmen avslutas 
dessutom med Doktor Hencks död. En sådan händelse skrivs inte ut i Sö-
derbergs novell, varför den avslutande kärnfunktionen getts två rubriker.

När artikeln i det följande talar om elevernas förhållande till in-
trigen i de två förutsättningarna handlar det om att bestämma i vilken  
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omfattning och på vilket sätt eleverna anknyter till kärnfunktionerna. De fem 
kärnfunktionerna skildras på olika sätt i fiktionerna och ges olika ladd-
ning av eleverna, men har ändå liknande funktioner för intrigens fort-
skridande. Nedan följer ett exempel på utförda anknytningar.

Jag lade märke till att filmen var gammaldags utformad och ville 
anspela på någon tidsepok. Vilken har jag svårt att definiera. Jag 
fastnade vid ytligheten angånde att pälsen kunde göra att hans sta-
tus blev högre vilket även gjorde att Gustavs fru blev mer intresserad av 
Rickard. Otrohet var inget ovanligt förr när fattigdom slog till villket 
jag också lade märke till. (F1-2-4845, min kursivering)

Här ges en inledande kommentar om formen och tiden med ordet 
”gammaldags”. Den anknytning som kursiverats här handlar om otro-
heten, vilket gör att den klassificeras till kärnfunktion 4 (förväxlingen). 
I detta fall skulle även anknytning till kärnfunktion 3 (pälsen) kunna 
övervägas, men yttrandet som helhet fokuserar på triangeldramat som 
händelse där pälsen är ett exempel på ytlighet, varför endast en kärn-
funktion räknats i detta fall. Varje elevsvar kan rendera maximalt fem 
(5) anknytningar (det vill säga alla kärnfunktioner i fiktionen), oavsett 
hur många gånger ett enskilt elevsvar nämner en viss kärnfunktion.

Ovanstående exempel tjänar som illustration för hur analysen ut-
förts. I de fall där det framkommer tydligt att eleverna refererar till 
dessa händelser i sina svar har de markerats som en anknytning till 
kärnfunktionen. Ett villkor för denna kodning har varit att svaret tar 
upp händelsen och eventuellt dess funktion i intrigen, och inte som 
ett tema eller en tillståndsbeskrivning. 

På detta sätt har analysen framskridit och kommer i det följande 
att beskrivas både kvantitativt och kvalitativt. Eftersom grupperna är 
lika stora kan  skillnaderna undersökas statistiskt genom ett oberoende 
t-test. Inledningsvis görs nedan en beskrivning av de större mönstren i 
materialet, för att följas av en kvalitativ analys av respektive grupp för att 
söka svara på frågan hur, det vill säga i vilken omfattning och på vilket 
sätt, elever anknyter till intrigen genom två olika medier. De citat som 
används nedan är valda med tanke på att de illustrerar resonemanget 
och är i hög grad representativa för hela materialet om inte annat anges. 
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Resultat
Eftersom det står eleverna fritt att ta upp vad de vill i sina svar är det 
inte självklart att alla tar upp inslag från intrigen i sina svar. Vissa svar 
saknar helt anknytningar, men bland dessa finns de mycket korta svar 
som kan betraktas som icke-svar och därmed inte heller representativa 
data. I novellgruppen gör 22 av 29 (76%) elever minst en anknytning, 
medan motsvarande siffra för filmgruppen är 26 av 29 (90 %). Även 
om det finns meningsfulla svar som tar upp andra aspekter ur texten, 
har en stor majoritet tagit upp intrigen i sina svar. I tabellen (Tabell 
1) nedan redovisas fördelningen av de anknytningar eleverna gör till 
respektive kärnfunktion.

Tabell 1. Procentuell fördelning av anknytningar till kärnfunktioner i förutsättning  
1 (novell) och förutsättning 2 (film)

Kärnfunktion Novellgrupp Filmgrupp

1� Pengar 0 20

2� Olycka

3� Päls

4� Förväxling

5� Tack/död

5

39

39

17

3

26

37

14

Summa 100 100

Procentfördelningen visar hur elevernas anknytningar till kärnfunk-
tioner är fördelade inom respektive förutsättning. I novellgruppen 
finns de flesta anknytningarna till händelserna när Doktor Henck lå-
nar pälsen och den efterföljande förväxlingen i tamburen, vilket även 
gäller i filmgruppen. Däremot föreligger en stor skillnad mellan grup-
perna ifråga om den första kärnfunktionen, att Doktor Henck beger 
sig till sin vän för att låna pengar. 

Ett annat mått för att studera skillnaderna mellan förutsättningarna  
är att undersöka antalet utförda anknytningar per deltagare. 
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Tabell 2. Deltagarantal, anknytningar och medelvärde i förutsättning 1 och 2.

Deltagare Anknytningar Genomsnitt Standard- 

avvikelse

Novellgrupp 29 41 1,4 1,18

Filmgrupp 29 59 2,0 1,18

Tabellen visar att deltagarna i förutsättning 2 i högre grad gör an-
knytningar, vilket också ger filmgruppen ett högre medelvärde än no-
vellgruppen. Skillnaden kan testas med ett oberoende t-test för att 
fastställa huruvida skillnaden är slumpmässig eller ett resultat av grup-
pernas olika förutsättningar.  En körning i statistikprogrammet SPSS 
visar att fler anknytningar görs i filmgruppen (M=2,0, SD=1,18) än 
i novellgruppen (M=1,4 SD=1,18), t(56)=-2,1, p=.04, r=0,27. Skill-
naden är statistiskt signifikant (p < .05) och uppvisar en effekt (0,27) 
som är liten till medelstor (Field, 2013, s. 227).

Novellgruppens anknytning till intrigen
När eleverna i förutsättning 1 förhåller sig till intrigen sker det på ett 
kortfattat sätt som präglas av konstateranden. Ibland sätts dessa in i en 
längre kedja av händelser som är kausalt förbundna med varandra. I 
flera av elevsvaren framträder olika varianter av en slutledning där för-
växlingen skrivs ut och där skälen och ibland förutsägelser redovisas. 

Det första exemplet jag tänkte på var ”Under den första tiden under 
vårt giftermål sa hon alltid elakheter om John men efter han bildade 
ett bolag och skaffade päls avtog det” Redan här märks det att det 
inte är bra mellan deras förhållande och man börjar ana att hon är 
otrogen med John. Det andra exemplet som är väldigt tydligt är när 
de möts i mörket och doktor henck har på sig johns päls och frun kra-
mar om honom och säger ”gustav är inte hemma ännu” varpå han 
svara ”jo det är han visst” Vilket gör det ännu tydligare att hon har en 
affär med John. Det tredje exemplet som jag tänkte på som är väldigt 
sorligt är när han i slutet pratar om att han inte har lång tid kvar i 
livet och säger ”Jag vill tacka dig för att du lånade mig din päls. Den har 
förskaffat mig de sista sekunderna av lycka jag har känt i livet” Det 
förklarar hur han kände för sin fru. (F1-1-2939, mina kursiveringar)
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En förutsägelse om otroheten i fiktionen inleder detta svar. Det åtföljs 
av en beskrivning av förväxlingen, som sker på grund av den lånade 
pälsen och därefter refereras till Doktor Hencks avslutande tack. Så-
ledes anknyter svaret till tre kärnfunktioner. Som helhet har svaret en 
rörelse från början till slut, där händelserna knyts samman. I mitten 
av svaret anförs ett argument (”[v]ilket gör det ännu tydligare”) för 
tolkningen att hustrun har en affär med John. Svarets fokus på intri-
gen och det relativt sammanhållna svaret gör det ovanligt för gruppen 
som helhet. Många av eleverna väljer tre helt olika aspekter att lägga 
märke till. Ett återkommande drag i svaret är dock slutledningens ka-
raktär av avslöjande som återfinns i flera av elevernas svar. Att förklara 
betydelsen av det som sker i tamburen, sker närmast genom en redo-
visning av hur eleverna kom fram till slutsatsen. 

Jag har lagt märke till att pälsen är en symbol för förmögenhet,  
välstånd och den symboliserar att den som bär den är av hög status 
fast i min värld symboliserar päls ett mördad djur och lidande. En 
annan sak jag la märke till är att doktor Hencks fru Ellen är otrogen med 
häradshövding Richardt vilket framkommer då Henck kommer hem 
till Ellen i Richardts päls och Ellen välkomnar han med en kyss, 
vilket hon inte brukade, och säger ”Gustav(doktor Henck) är inte 
hemma ännu”. En tredje sak jag la märke  
till är att doktor Henck ångrar att han inte köpte en päls. (F1-1-2910,  
min kursivering)

De tre saker som eleven lägger märke till rör sig i olika riktningar.  
I den andra meningen anknyter eleven till en (1) kärnfunktion och 
det sker genom att eleven redovisar sina skäl för uppfattningen om 
hustruns otrohet. När detta väl är gjort redovisas en annan aspekt som 
inte har någon synbar koppling till det tidigare. 

Den kortfattade och konstaterande tonen återkommer i flera av elev-
ernas svar. Härvidlag är det belysande att anknytningarna till kärnfunk-
tionerna ofta förekommer i samband med generella sakförhållanden. 

”Man ser att klädsel har stor betydelse under den tiden för att visa 
hur man är i samhället. Ett exempel är när Henck fick låna pälsen 
och då inser att han blir bemött på ett annorlunda sätt.” (F1-1-
3139, min kursivering) 

Den första meningen i citatet är ett påstående om samhället, medan 
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exemplet från fiktionen är ett argument för detsamma. Anknytningar-
na till kärnfunktioner i novellen omges ofta av generella påståenden 
i sociologisk eller historisk riktning. Med en annan terminologi som 
ligger nära styrdokumenten kan dessa konstateranden kopplas till det 
allmänmänskligas domän.1

Filmgruppens anknytning till intrigen
Elevtexterna från förutsättning 2 skiljer sig i hög grad från den tidigare 
gruppen. En kvalitativ aspekt som nästintill saknar motsvarighet i den 
tidigare gruppen, gäller hur och varför karaktärerna i fiktionen tänker, 
känner och agerar som de gör. I filmen finns en berättarröst som till-
hör Doktor Henck och som till uteslutande del är en uppläsning av 
de passager i novellen där Doktor Henck är fokalisator och reflekterar 
över sitt liv. I övrigt har skådespelarna få repliker, utan talar med andra 
icke-verbala uttryck som blickar och kroppsspråk. Fler aspekter i fil-
men som yttrande kan nämnas, men de ovan nämnda illustrerar vad 
elever har att jobba med när de formulerar sina svar. 

Åtskilliga av svaren i filmgruppen ger exempel på en rörelse in i 
karaktärernas själsliv och motiv, vilket ibland leder till långtgående 
spekulationer över deras bevekelsegrunder och historia. För eleverna 
synes en viktig fråga vara varför en karaktär gör som hon gör. Ett illus-
trerande exempel återges i sin helhet nedan:

Jag lade märke till att man under den tiden hade man status och 
fick respekt om man hade fina kläder på sig, det visade på att man 
var välmående och hade det bra ställt. Gustav hade det inte så 
bra ställt men när han hade på sig pälsen uppfattades han som en rik 
man. Jag lade även märke till att hans fru verkar ha förberett sig 
på att han ska dö och har därför hittat en ny älskare, Gustavs vän 
Rikard. Antagligen så vet hon att hon inte kan klara sig som änka 
och ser du Rikard som en bra räddning eftersom att han är rik. 
Det är alltså ett triangeldrama som äger rum i filmen. Jag reagerade 
på att Gustav inte blev arg på sin fru när han fattade att hon hade 
varit otrogen mot honom. Han blev ledsen men var väldigt lugn. 
Det blev som ett tecken för honom att nu är hans liv slut och han 
är redo för att dö, han har ingenting kvar. Han verkar ha insett att 
detta faktiskt är det bästa då han tackar Rikard för att ha tagit hand 
om hans familj och fru. Om han då menar att indikera på att Ri-

1 Under ämnets syfte står: ”Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det 
särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum.”(Skolverket, 2011) 
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kard har haft ihop det med hans fru och att han är arg och besviken 
eller att han faktiskt är tacksam vet man inte riktigt. Gustav säger 
i början att han vill ge sin fru något fint i julklapp när han ska låna 
pengar av Rikard. Rikard går med på detta kanske för att han är 
kär i Gustavs fru. Jag tror att Gustav får som en förklaring i slutet 
varför hans fru har varit så kall mot honom. Jag tror även att han 
nu känner att han gav henne en present som hon ville ha, Rikard. 
(F1-2-5406, mina kursiveringar)

Som helhet betraktat finns många delar av intrigen återgivna i svaret, 
vilket märks genom de kursiverade delarna som anknyter till kärn-
funktionerna. Men det rör sig inte enbart om ett återberättande av 
händelser, då de är sammanflätade med elevens egna tankar och tolk-
ningar av förloppet. De är alla knutna till karaktärerna och relaterar 
på något sätt till varför-frågan. Varför har hustrun skaffat en älskare? 
För att Doktor Henck är döende. Varför blir inte Doktor Henck upp-
rörd? För att han inser att hans liv är slut och att Richardt kan försörja 
hans familj. Varför lånar Richardt ut pengar? Det finns fler frågor som 
eleven ställer och besvarar i sitt svar med information som inte finns i 
filmen utan måste infereras via elevens egna erfarenheter. Ovanståen-
de citat är valt för sin tydlighets skull men är typiskt för filmgruppen 
som exempel på ett fenomen.

I citatet nämns fyra kärnfunktioner i följande ordning: pälsen (3), 
förväxlingen (4), tack (5) och pengar (1). Eleven anknyter till intri-
gen på detta sätt, men centrum för uppmärksamheten riktas inte mot 
fiktionens direkta kausala förhållanden (som att pälsen lånas för att 
huvudpersonen ramlat och smutsat ned sin överrock, vilket leder till 
nya händelser) utan mot en förståelse av karaktärernas tankar och be-
teenden. Ett andra exempel är mindre tydligt men visar ändå på rikt-
ningen hos åtskilliga av filmgruppens svar.

Att med pengar får man vad som helst. Gustav tänkte att frun 
skulle tycka om honom mer om han hade pengar vilket han inte 
hade, medans hans kompis Jan- Henrik hade det så därför började 
frun att tycka om honom istället. Man såg också att konstapeln 
visade större respekt då han räckte över ett paket till Gustav när 
han hade päls på sig, vilket han troligtvis inte skulle ha gjort annars. 
Något jag också tänkte på är hur fysiska saker, materiella ting både 
påverkar vårat självförtroende och våran självkänsla, hur Gustav 
kände sig som en annan person när han hade på sig pälsen och 
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verkligen kände sig lycklig då, Gustav var annars en ganska olycklig 
man som inte har så många fördelar i livet. En tredje sak jag tänkte 
på var vilken usel fru han hade. Gustav älskade verkligen henne 
men hon bedrog honom för att Jan-Henrik hade mer pengar, inte okej, inte 
heller okej av Jan-Henrik att ligga med sin bästa väns fru. Olyckligt för 
Gustav att han hamnar i den situation han hamnar i. (P1-2-5454, mina 
kursiveringar)

I svaret inleder eleven med en tes och därefter ett argument hämtat 
från de förhållanden och mekanismer som eleven finner mellan ka-
raktärerna. Anknytningen till kärnfunktionen pälsen (3) är markerad 
här eftersom det är underförstått något som hänt i fiktionen och vars 
effekt beskrivs och utvecklas i raderna som följer. En andra anknyt-
ning görs till förväxlingen (4), men i förbigående för att informera om 
och värdera karaktärernas relationer.

Anknytningen till fiktionens kärnfunktioner, det vill säga intrigen, 
i filmgruppens svar sker i nära anslutning till hur eleverna förstår vad 
som sker i och mellan karaktärerna i fiktionen. Eleverna ägnar sig 
i hög grad åt det som kan kallas karaktärsbundna inferenser, vilket 
innebär att de går in i karaktärernas inre och försöker förstå vad och 
varför karaktärerna gör som de gör. Inferensen innebär att något mer 
tillförs förståelsen än det som finns explicit återgivet i fiktionen. 

Även andra aspekter kan nämnas från filmgruppens svar. Bilden 
är inte heltäckande, då även andra svar som har en annan inriktning 
finns i materialet. De är dock inte lika framträdande. En intressant as-
pekt i materialet är att mycket få kommentarer kretsar kring formella 
aspekter av berättandet, som exempelvis de filmiska uttrycken eller de 
berättartekniska (narratologiska) aspekterna av fiktionen. 

Avslutande diskussion
Sammanfattningsvis har artikeln visat att tydliga skillnader uppstår när 
gymnasieelever skriver utifrån en likartad instruktion men under olika 
mediala förutsättningar. De skillnader som observerats i denna artikel 
begränsar sig till elevernas behandling av intrigen. Skillnaderna visar sig 
i omfång genom att eleverna som skriver om film, i högre grad anknyter 
till centrala händelser i fiktionen, så kallade kärnfunktioner. Skillnader-
na visar sig också i kvalitet då eleverna i novellgruppen skriver mer kort-
hugget, konstaterande och huvudsakligen gör kopplingar till generella 
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sakförhållanden. Eleverna som skriver om filmen skriver längre och går 
in i karaktärernas själsliv och diskuterar fiktionens inre villkor. 

En näraliggande förklaring till variationen mellan grupperna torde 
ligga i de olika uttryck som novellen och filmen tillskriver händelserna.  
Förväxlingen är en implicit händelse i novellen, vilket kräver av läsa-
ren att göra inferenser, det vill säga dra slutsatser utifrån den informa-
tion som delgetts i texten eller erfarenheter och kunskaper som läsaren 
besitter (Olin-Scheller & Tengberg, 2016:49). När huvudpersonen trä-
der in i tamburen i den lånade pälsen och hustrun tilltalar sin make 
som om maken inte vore hemma, kan läsaren sluta sig till att hon tror 
att han är någon annan än den han är. En van läsare (låt säga en elev 
på ett studieförberedande program på gymnasiet) torde även kunna 
identifiera förväxling som ett arketypiskt litterärt drag (Holmberg & 
Ohlsson, 1999:111). Dessa handlingar kan förväntas av läsarna av den 
tryckta novellen, men hur är det med de som ser filmen? En tänkbar 
invändning mot bruket av en adaption i en studie som denna, eller i 
faktisk litteraturundervisning, är att filmen i sig är en tolkning och att 
eleverna därmed har fått den serverad. I enlighet med detta kan varia-
tionen förklaras genom att förväxlingen ges ett övertydligt uttryck i fil-
men. Men en kvalitativ läsning visar att inferenser är nödvändiga även 
vid betraktandet av filmen – då det finns flera exempel i förutsättning 
2 som inte heller verkar ta upp förekomsten av otrohet eller triang-
eldrama. De skriftliga responserna ger alltså inte stöd för ett återkom-
mande påstående om att film kan skapa ett passivt subjekt, eller rentav 
göra åskådaren till ett objekt (Adorno, 1991, s.99). Snarare uppvisar 
grupperna likartade aktiviteter, där eleverna från filmgruppen dock gör 
fler långtgående analyser av skeendet. Även om filmen har en förelig-
gare i novellen, utgör den ett eget estetiskt uttryck som kräver något 
av den som ska läsa och skriva om den. En viss, men inte uteslutande 
del, av variationen kan således förklaras med hänvisning till skillnader 
i fiktionernas uttryck, till den struktur som präglar fiktionen ifråga.

Andra förklaringar kan ta sin utgångspunkt i de förhållanden som 
råder utanför fiktionen och rentav utanför skolan, genom att hänvisa 
till det faktum att unga människor har större vana av andra medier än 
den tryckta skönlitteraturen, vilket återkommande visas i olika medie-
undersökningar (Statens medieråd, 2015: 27). Läsningen av tidningar 
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och böcker är en aktivitet som ungdomar lägger mindre tid på än myck-
et annat, som exempelvis att se på film och tv-program. Vanan vid me-
diet kan bidra till att eleverna har en annan förförståelse vilket bidrar 
till att de i högre grad anknyter till intrigen i filmen än i novellen.   

För alla jämförelser av detta slag uppkommer frågan om jämförelse 
är möjlig eftersom skillnaderna mellan medierna och dess modaliteter 
kan skapa helt nya berättelser. Medierna har olika affordanser (Kress & 
van Leeuwen, 2006, s. 232), vilket torde medföra olika slags respons. 
Jag menar att fiktionernas intrig uppvisar tillräckligt stor likhet för att 
göra jämförelsen möjlig och intressant. De beskrivna skillnaderna i 
elevtexterna antyder att medierna talar på olika sätt och stimulerar till 
olika slags aktiviteter hos eleverna, vilket är didaktiskt intressant.

En risk, som ibland påtalas, med de handlingsreferat som littera-
turundervisningen verkar leda till är att de ska ”sluta texten”, det vill 
säga begränsa dess aktualiseringar genom att slå fast ett förlopp. Ten-
gberg menar att sådana tendenser kan vara ett resultat av att litteratu-
rundervisningen från tidig ålder, genom lärarnas frågor, lär eleverna 
att göra så (Tengberg, 2011, s. 128). Öhman menar emellertid med sin 
devis, att skugga intrigen, att även enkla utsagor kan vara startpunkt 
för ett utvidgat handlingsreferat (se Öhman, s. 109). Denna studie 
ger stöd åt ett sådant förslag. Det har inte varit fallet i denna studie 
att eleverna slutit texten när de förstått de centrala händelserna i fik-
tionen. Snarare antyder resultaten att de elever som har förstått stora 
delar av förloppet, av fiktionens kärnfunktioner, har bättre möjlighe-
ter att nå en vidare och mer öppen förståelse av de olika vägar som 
fiktionen kan erbjuda. Att svenska elever och studenter uppehåller sig 
vid skeenden och handlingsreferat i sina responser, behöver således 
inte vara något problematiskt. Snarare antyder denna studies resultat 
att en redogörelse av intrigens förlopp utgör ett nödvändigt men inte 
tillräckligt villkor för en god förståelse av fiktionen som helhet.

En didaktisk implikation av studien är att den tryckta skönlitteratu-
ren, som sannolikt kommer förbli en viktig modalitet även i svenskäm-
nets framtid, behöver mer av bearbetning och tid från en erfaren lärare 
för att dess värden ska komma eleverna till del. En lämplig startpunkt 
för detta meningsskapande, är att tillsammans med eleverna nysta i 
intrigen för att på så sätt förstå vad som har hänt och vilken innebörd 
det har. Möjligen kan ett sådant förfarande underlätta för elevernas 
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utforskande av den tryckta skönlitteraturens rikedom på mening. 
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