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  Abstract 
The function of reading fictional texts in Swedish secondary school education has been questioned 
in public debate (e.g. Melin, 2016-07-17), even though the reading of fictional texts has been 
shown to be important to young people’s academic achievement (Jerrim & Moss, 2019). Swedish 
policy documents clearly state that upper secondary teaching of literature in the subject of 
Swedish is aimed at increasing the pupils’ self-awareness and their comprehension of experiences 
and perceptions of others (The Swedish National Agency of Education, 2011). However, results 
from a large-scale reading project show that Swedish teenagers find it difficult to reflect upon 
their own roles as readers of fictional texts (Nordberg, 2018). Therefore, this licentiate thesis 
targets upper secondary reading of fictional texts, and the possibility of using literary terminology 
pedagogically to visualize and develop pupils’ transformative learning processes. The overall 
research question posed is: 

- How can applied literary terminology be used in upper secondary literary studies to 
develop pupils’ transformative learning processes? 

 
A pilot study was conducted based on three focus group-sessions with teachers and the librarian 
at an upper secondary school. The main study was based on reading journals written by pupils 
reading John Ajvide Lindqvist’s novel Låt den rätte komma in (2004) [Let the Right One In, 2008] 
as part of the Swedish 3 course. The methodological framework is inspired by participatory 
research. Consequently, this research-project uses an inclusive approach to the participants – 11 
Swedish teachers, 1 librarian and 31 pupils – which means that they are considered as subjects 
rather than objects of knowledge. My own role in this project is tripartite: as a colleague, a teacher, 
and researcher. The pilot study was conducted in order to find out which possibilities and 
obstacles arose when the staff participants worked on teaching literature. The main study, within 
which the pupils are included as participants, focuses on advancing meta-perspectives of their 
own reading and made use of results from the pilot study and concepts derived from Felski’s 
(2008) ‘modes of textual engagement’.  
 
The pilot study revealed tensions which obstruct the teaching of literature, including the teacher-
experienced importance of pupils ‘stepping into’ stories, as opposed to a great many pupils’ 
reluctance both towards the text and the act of reading. Moreover, the tension between engaged 
reading and the heavy emphasis placed on assessable outcomes of teaching and learning was 
addressed by the teachers. The main study revealed that reluctance is an inherent part of reading 
fictional texts. Further, that the pedagogical application of concepts used in literary studies can 
support the reading process, make it move forward, encourage the adoption of meta-perspectives 
on reading and on the pupils themselves as readers, as well as supporting a cohesive view of the 
finalized text. 
 
In summary, the findings suggest that applying literary concepts in literary studies supports pupils 
towards advancing their transformative learning and potentially points to a new way of making 
the goals section of the policy documents tangible for teaching and learning practices. According 
to this study, transformative learning-goals can be achieved if critical perspectives are preceded 
by individual engagement with the reading of the text. The suggested concept of transformative 
potential is beneficial to an analysis of the pedagogical function of a certain fictional text used in 
a certain learning situation geared towards transformative learning. This finding stands in contrast 
to trends of using reading as a means of writing practice or imaging historical epochs. 
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1. Inledning: Övergripande syfte 
Historiskt sett har fiktionsläsning inte alltid betraktats som av godo. Samhällsnyttan har inte varit 
skönlitteraturens huvudsakliga mål. Inte heller idag betraktas nyttan av fiktionsläsning som 
självklar, trots att den under lång tid haft en framskjuten ställning i skolan (Persson, 2012, s. 7; 
Thavenius, 1999, s. 119–136). Skönlitteraturens roll i svenskundervisningen har i den offentliga 
debatten ifrågasatts i relation till sakprosaläsningens påstått högre bruksvärde (Melin, 2016-07-
17). Däremot visar en undersökning med utgångspunkt i PISA-resultat att fiktionsläsningen är 
den läsning som är viktigast för att lyckas akademiskt (Jerrim & Moss, 2019). Unga läsare på 
2010-talet betraktar dock i större utsträckning läsning av skönlitteratur uteslutande som eskapism 
än som ett sätt att lära sig, än vad läsande ungdomar gjorde före den digitala revolutionen runt 
millennieskiftet (Nordberg, 2014, s. 73). Brister i elevers förmåga att anlägga metaperspektiv på 
sin läsning är tydliga i slutrapporten för läsprojektet ”Berättelser som förändrar”, genomfört på 
200 högstadie- och gymnasieskolor under 2017.1 Det är svårt för eleverna att få syn på sig själva 
som läsare och bli medvetna om sina egna läsprocesser samt att få syn på och förhålla sig till sin 
tankemässiga progression. Detta ”pekar på ett viktigt litteraturdidaktiskt utvecklingsområde” 
(Nordberg, 2018, s. 150). Därmed aktualiseras de grundläggande litteraturdidaktiska frågorna 
varför man ska läsa, vad som ska läsas och hur, samt hur en litteraturvetenskaplig 
didaktiseringsprocess kan se ut.  
 
Läs- och litteraturundervisningen i svenskämnet behöver litteraturvetenskaplig teori för att kunna 
utvecklas i medvetna riktningar och litteraturvetenskapens relevans kan breddas genom att 
ämnesdidaktiken införlivas som en naturlig del i just litteraturvetenskap (Blomqvist, 2016, s. 19). 
Denna ömsesidighet i didaktiseringsprocessen är utgångspunkten för mitt forskningsprojekt Låt 
romanen komma in – Transformativt lärande i gymnasiets litteraturundervisning. Under 2000-
talet kom litteraturdidaktiska avhandlingar att bli en beståndsdel med tryggad ställning inom 
litteraturvetenskaplig forskning, även om de inte helt kunnat frigöra sig från sitt moment 22: att 
ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv kritiseras för att vara alltför teoretiska och ur ett 
litteraturvetenskapligt perspektiv kritiseras för att själva litteraturen lämnar förgrunden 
(Degerman, 2012, s. 151–158). Det här forskningsprojektet skrivs inom pedagogik, inriktning 
didaktik, och är finansierat genom det så kallade ”professionsprogrammet” (ett samarbete för 
företrädesvis lärarfortbildning mellan kommun och högskola) och avser att ge den undersökta 
fiktionstexten, John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in (2004/2015), en framskjuten 
position i licentiatavhandlingstexten. Precis som att ämnesdidaktiken vinner plats inom 
litteraturvetenskapen, är det viktigt att litteraturvetenskapen på relevanta vis inkorporeras i 
utbildningsvetenskap och undervisning. 
 
I Skolverkets syftesbeskrivning för gymnasieskolans svenskämne heter det att undervisningen i 
litteratur ska ge eleverna ”möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 
allmänmänskliga i tid och rum.” Därtill ska den leda till ”att eleverna utvecklar förmåga att 
använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till 
självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 
föreställningsvärldar.” Slutligen ska skönlitteraturundervisningen utmana eleverna ”till nya 

 

1 Fortsättningsvis benämns läsprojektet som ”Berättelser som förändrar” och dess slutrapport som 
Berättelser som förändrar: en utvärdering (Nordberg, 2018). 
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tankesätt” och öppna ”för nya perspektiv” (Skolverket, 2011, s. 160). Läsning och litteratur i 
svenskämnet ska alltså göra saker med gymnasisternas sätt att tänka. Fiktionen ska ge eleverna 
möjlighet att förändra sina uppfattningar om sig själva, andra och världen. Kort sagt ska 
skönlitteratur i gymnasieskolans svenskämne användas transformativt.  
 
Gapet mellan svenskämnets ambition att använda skönlitteratur för ett personlighetsutvecklande 
lärande och elevernas bristande förmåga att reflektera över sig själva i relation till den egna 
fiktionsläsningen framstår som ett problemområde i såväl gymnasiets litteraturundervisning som 
inom litteraturdidaktisk forskning. Slutrapporten för Läsrörelsens projekt ”Berättelser som 
förändrar” pekar på vikten av att eleverna tillåts bli medvetna om och bygga sina ”litterära 
identiteter” (Nordberg, 2018, s. 153), eftersom utvecklingen av elevens personlighet genom 
läsning kan ta sin början först när receptionsprocessen medvetandegjorts för eleven själv 
(Nordberg, 2013, s. 83). Den här licentiatavhandlingen har som övergripande syfte att omsätta 
läsforskningsbegrepp i konkret litteraturundervisning på gymnasiet, för att stödja elevers 
utvecklande av metaperspektiv på läsning. Målsättningen är att syftestexten för 
litteraturundervisningen i svenskämnet enklare ska kunna ligga till grund för svensklärares arbete 
med fiktionstexter. Forskningsarbetet med att frilägga olika fiktionstexters främmandegörande 
förmåga (till exempel Thorson & Ekholm, 2009) och didaktiska potential (till exempel Mehrstam, 
2010; Alkestrand, 2016; Persson, 2017) kan betraktas som led i att ”skapa en teoretiskt medveten 
litteraturdidaktik” (Martinsson, 2015, s. 183). Lärares planerade undervisning accepterar att 
läsning kan vara meningsfullt som till exempel njutning eller spänning, men vill också något mer 
med litteraturen än detta. För ett meningsfullt lärande i klassrummet krävs att innebörden av det 
valda ämnesinnehållet utvecklas i klassrumspraktiken så att det kan förstås så likartat som möjligt 
av lärare och elever (Gericke, Hudson, Olin-Scheller & Stolare, 2018, s. 438). 
  
Forskningsprojektet har explorativa ansatser för att kunna få fatt i meningsfullt lärande i en 
teoretiskt medveten litteraturundervisning. När jag i det här forskningsprojektet undersöker hur 
styrdokumentens skrivningar om skönlitteratur (Skolverket, 2011, s. 160–161) kan ringas in 
teoretiskt och omsättas i ämnespraktiken, är det att: 
 

• utveckla en litteraturdidaktisk aspekt i ämnet svenska för gymnasieskolan. 
• bidra till den gymnasiala litteraturundervisningens vetenskapliga grund genom 

förankring i litteraturvetenskapen och -didaktiken. 
• didaktisera litteraturvetenskapliga begrepp/läsforskningsbegrepp på ett praktiknära vis. 
• bidra med empiri som kan nyansera läsforskningsbegrepp och litteraturvetenskapliga 

begrepp. 
 
Om ett forskningsprojekt med ambitioner som de ovanstående ska kunna undvika den 
litteraturdidaktiska paradoxen att ses som både verklighetsfrånvänt och underteoretiserat måste 
det bygga på både praktisk erfarenhet och teoretisk medvetenhet. Det första steget för att möta 
dessa behov var genomförandet av en förstudie med svensklärare och skolbibliotekarie. Denna 
förstudie presenteras i kapitel 2, som även inkluderar en beskrivning av det övergripande 
förhållningssättet som anammas i de olika etapperna i projektet. Projektets syftesbeskrivning och 
resultaten från förstudien ligger till grund för den påföljande forskningsöversikten i kapitel 3. 
Denna del leder sedan vidare till det teoretiska ramverk, som beskrivs i kapitel 4, vilket projektet 
kommer att vila på. Ur bakgrunden, forskningsöversikten och det teoretiska ramverket utmejslas 
specifika frågeställningar och metoder vilka redogörs för i kapitel 5. Genom en textanalys i kapitel 
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1 Fortsättningsvis benämns läsprojektet som ”Berättelser som förändrar” och dess slutrapport som 
Berättelser som förändrar: en utvärdering (Nordberg, 2018). 
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6 i anknytning till det teoretiska ramverket förs därefter fiktionstexten som står i centrum för 
projektet in. Denna del följs av ett metodavsnitt (kapitel 7) som sätter fokus på hur en 
undervisningsdesign för romanläsning på gymnasienivå kan kopplas till de formulerade 
frågeställningarna och hur denna design kan göra bruk av begrepp från läsforskning (kapitel 8). 
Vidare redogörs i kapitel 9 för genomförandet och i kapitel 10 för resultatet av den 
läsloggsintervention som är utkomsten av undervisningsdesignen. Tre läsloggar lyfts fram särskilt 
i kapitel 11 och följs av studiens sammanfattande slutsatser i kapitel 12. Avslutningsvis görs i 
kapitel 13 en utblick från det litteraturdidaktiska forskningsperspektivet. Utblicken följs av 
projektets implikationer för den litteraturdidaktiska undervisningspraktiken på gymnasiet, och 
förslag på fortsatt fortbildning och forskning presenteras.  
 

2. Bakgrund: Röster från svensklärare och 
skolbibliotekarie 

I forskningsprojektets inledande skede ville jag veta hur gymnasielärare i svenska motiverar sitt 
arbete med skönlitteratur i undervisningen och genomförde därför tre fokusgruppsamtal med 
samtliga svensklärare och bibliotekarien på en kommunal gymnasieskola i en mellanstor svensk 
stad där jag själv arbetar. Valet att inkludera skolbibliotekarien grundar sig i skolbibliotekets roll 
för lärar- och elevval av litteratur.2 Tillvägagångssättet inspirerades av grundad teori (Glaser & 
Strauss, 1967) och participatory research, vars rötter kan spåras till 1940-talets socialforskning, 
1970-talets pedagogiska forskning och 1980-talets hälsofrämjande forskning (Macaulay, 2017, s. 
256–258).3 
 

2.1. Förhållningssättet participatory research 

Tanken är att forskningen som bedrivs inom professionsprogrammet ska vara förankrad i 
skolpraktiken och i förlängningen stärka densamma och lärarkompetensen. Jag betraktar 
participatory research som ett paraplybegrepp för olika metoder avsedda att inkludera olika röster 
som berörs av forskningen. Utmärkande för participatory research är förhållningssättet att alla 
som på ett eller annat sätt verkar i den undersökta praktiken betraktas som vetande subjekt istället 
för som objekt (Macaulay, 2017, s. 256; Bergold & Thomas, 2012). I klartext innebär detta att de 
elever och lärare som kommer till tals i forskningsprojektet betraktas som människor som har 

 
2 Att inkludera skolbibliotekarien i samtal om litteraturens roll och plats i skolan har dessutom stöd i 
Berättelser som förändrar: en utvärdering (Nordberg, 2018), som poängterar att ett fördjupat samarbete 
mellan elever, lärare och skolbibliotekarie är viktigt (s. 140). 
3 Jag stödjer mitt arbete med participatory research på Macaulays (2017) historiska överblick och på den 
sammanfattande introduktionsartikeln i specialnumret av Forum Qualitative Social Research om 
deltagandeforskning (Bergold & Thomas, 2012). Dessutom använder jag mig av Wibecks (2010) hantering 
av fokusgrupper som metod inom participatory research och låter mig för att få en tydlig 
utbildningsvetenskaplig koppling inspireras av en grupp lärare, studenter och akademiker från  
kanadensiska ”Ottawa Participatory Researchers in Education” (Hansen, Ramstead, Richer, Smith & 
Stratton, 2001). 
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någonting att bidra med till forskningen, trots att de inte har en uttalad forskarroll, såväl till 
resultat som till forskningsdesign. Participatory research är ett metodologiskt förhållningssätt 
som vill ge legitimitet till röster som riskerar att som subjekt marginaliseras eller rent av reduceras 
till studieobjekt. I resultatredovisningen är det därför viktigt att behålla ett perspektiv som inte 
uteslutande eftersöker samstämmighet, utan att också bejaka mångfald i röster (Bergold & 
Thomas, 2012). 
 
Det existerar en allmän uppfattning om pedagogisk forskning som alltför distanserad från 
skolpraktiken. Upplevelsen kan vara att forskningen bedrivs om istället för i skolan samt på lärare 
och elever, snarare än tillsammans med dem. Den upplevda meningsfullheten kan bli lidande för 
lärare och elever om forskningens återverkan på undervisningen inte uppfattas som tillräckligt 
direkt. Genom att tillämpa ett tydligt inifrånperspektiv i den pedagogiska forskningen, är 
participatory research ett sätt att försöka bryta med skolforskningens negativa konnotationer. 
Sådana negativa konnotationer till skolforskare beskrivs nedan: 

They tend to view schools as sources of research which they enter armed with a plethora of theories 
and research tools. They conduct their research and walk away to their offices and publish their 
results and observations, usually without doing much to enhance the actual learning environment 
(Hansen, Ramstead, Richer, Smith & Stratton, 2001, s. 300). 

Även i en svensk kontext har aktionsforskning betraktats som hierarkiskt underställd 
ämnesspecifik forskning, trots att den sistnämndas återverkan i skolan många gånger uteblivit. 
Participatory research kan också vara ett sätt för lärare att bryta med begränsande 
arbetssituationer och den succesiva minskningen av det pedagogiska frirummet.4 Samma lärare 
som uttalade sig i citatet ovan säger också – men nu om participatory research – att ”I came 
because I had made one of the few free choices that I had ever been given while serving in my 
role as a teacher” (Hansen et al., 2001, s. 300). Detsamma gäller för mig; jag erbjöds och antog 
en möjlighet att bidra till den pedagogiska samt ämnesdidaktiska forskningen. När forskningen 
sker som systematisk lärarfortbildning genom professionsprogrammet och i lärartjänstgöringen 
bidrar den också till att lärarprofessionen stärker sitt eget aktörskap. Som lärare blir jag vetande 
subjekt i den forskning som berör min yrkesroll.  
 
Den mest omfattande kritiken som kan riktas mot participatory research är att närheten mellan 
forskare och deltagare i studier försvårar objektiva och neutrala förhållningssätt (Bergold & 
Thomas, 2012). Å ena sidan har jag hanterat detta genom att låta data vila under 
forskningsprojektets gång. Å andra sidan är objektivitet och neutralitet inga självändamål inom 
participatory research, utan bör ersättas av reflekterande subjektivitet (Bergold & Thomas, 
2012). Att uppmärksamma det subjektivt reflekterande i forskning är att uppmärksamma praktisk 
klokhet: ”kärnan i kunskapen är de unika exemplen och inte de generella påståendena” (Josefsson, 
2015, s. 51). Ett sådant förhållningssätt är riktigt för forskning som behandlar växelspelet mellan 
skönlitteraturens potentialer och gymnasisters läsning, eftersom en distanserad blick på texten 

 
4 Den genomsnittliga undervisningstiden för lärare i grund- och gymnasieskolan har under 2000-talet ökat 
med två veckor per läsår, rapporterar Lärarnas riksförbunds tidning Skolvärlden (Bergling, 2019). 
Lärarförbundets Lärarnas tidning (Arevik, 2018) intervjuar filosofen Jonna Bornemark med anledning av 
hennes Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde (2018) som visar hur 
New Public Management genom kontroller och målstyrning skapar en ohållbar situation för lärare som 
resulterar i ”etisk stress” (Arevik, 2018). 
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med två veckor per läsår, rapporterar Lärarnas riksförbunds tidning Skolvärlden (Bergling, 2019). 
Lärarförbundets Lärarnas tidning (Arevik, 2018) intervjuar filosofen Jonna Bornemark med anledning av 
hennes Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde (2018) som visar hur 
New Public Management genom kontroller och målstyrning skapar en ohållbar situation för lärare som 
resulterar i ”etisk stress” (Arevik, 2018). 
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förutsätter en initial närhet för att inte behäfta den med externa egenskaper (Bradling & Lindberg, 
2018, s. 95).  
 
Istället för hypotesprövning (Bergold & Thomas, 2012), betonar participatory research 
ömsesidigt lärande i en process som bemyndigar deltagarna (Cornwall & Jewkes, 1995, s. 1669). 
Participatory research skiljer sig från exempelvis learning study genom sitt fokus på helhet och 
vilja till flerstämmighet, snarare än samstämmighet (Bergold & Thomas, 2012). Flera drag som 
finns inom participatory research finns också inom aktionsforskning, men de båda skiljer sig åt 
genom den sistnämndas uttalade ambition att ställa till rätta (Hansen et al., 2001, s. 301). Det 
huvudsakliga syftet med participatory research är inte att förändra praktiken genom 
forskningsprocessen, utan att producera kunskap i samarbete mellan forskare och praktiker 
(Bergold & Thomas, 2012).  
 

2.2. Förstudie och fokusgrupper som metod 

Genom att öka involveringen av berörda aktörer i varierande skeden av forskningsförlopp är det 
möjligt att samla data i form av erfarenheter och uppfattningar samt att påverka tanke- och 
handlingsbanor hos de berörda (Wibeck, 2010, s. 37). Så till vida är avsikten med fokusgrupper 
som participatory research tudelad, även om jag företrädesvis använder metoden för att grunda 
projektet i svensklärarnas och skolbibliotekariens erfarenheter och uppfattningar om 
litteraturundervisning. Om deltagarnas tanke- och handlingsbanor påverkats är detta positivt i den 
mån som det bidragit till ett metaperspektiv på den egna praktiken, men någon strävan att i ett 
slag ändra undervisningen efter fokusgruppsamtalen finns inte. Förhållningssättet participatory 
research är på stark framåtmarsch: 

Since the early 2000s, there is ever increasing acknowledgement in many countries that PR 
strengthens academic–community relationships; ensures relevancy of research questions; increases 
capacity of data collection, analysis and interpretation; minimizes the negative or stigmatizing 
effects of research on the partners; and enhances program recruitment, sustainability and extension 
(Macaulay, 2017, s. 257). 

Näst individuella djupintervjuer är fokusgrupper den vanligaste metoden inom participatory 
research (Bergold & Thomas, 2012). Att välja fokusgrupper med svensklärare och 
skolbibliotekarie som utgångspunkt var ett sätt att få en relevant utgångspunkt för 
forskningsprojektet. Kopplingen mellan lärosäte och gymnasieskola blev på detta vis tydlig och 
betydelsen av forskningens inriktning för svensklärarnas praktik blev direkt. Dessutom 
uppskattade deltagarna att få vara med i fokusgruppsamtalen, eftersom dessa upplevdes som både 
inspirerande och som ämnesdidaktiskt relevanta på ett sätt som få av yrkesrollens andra 
möten/konferenser upplevs. Ett sådant tillfälle för kollegialt utbyte och lärande hade inte kunnat 
bli av med samma enkelhet om individuella djupintervjuer hade använts som metod. 
 

2.3. Genomförande av fokusgruppsamtal 

För att ge forskningsprojektet en riktning använde jag mig alltså av fokusgrupper bestående av 
svensklärarna och skolbibliotekarien på gymnasieskolan där jag själv arbetar. Deltagarna i 
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fokusgrupperna intog en konsultativ roll före någon intervention av något slag genomfördes 
(Cornwall & Jewkes, 1995, s. 1669). Fokusgruppens ”open dialog becomes the central starting 
point for the entire participatory research enterprise” (Bergold & Thomas, 2012). Först efter 
fokusgruppernas riktningsangivelser formulerades forskningsfrågor och relevant teori kopplades 
till forskningsprojektet. Således emanerar forskningsfrågor och -process samt val av teori i 
grunden från de verksamma svensklärarna och skolbibliotekarien. 
 
Den öppna ingången i samtalen inspirerades av grundad teori. Grundad teori är ett sätt att få fram 
vilka faktorer som är viktiga för fenomenet som studeras (Guvå & Hylander, 1998, s. 7). 
Huvudtanken är att teoribyggande ska ske med utgångspunkt i empiriska data istället för det 
motsatta, att empiriska data tillåts ta färg av förutbestämda teorier (Guvå & Hylander, 1998, s. 2). 
Istället för att ha en ingång präglad av ett visst pedagogiskt eller litteraturvetenskapligt perspektiv, 
låg intresset i studien i vad fokusgrupperna lyfte som relevant/problematiskt för 
litteraturundervisningen i gymnasieskolan. Även om jag avsåg att ha en öppen ingång i 
fokusgruppsamtalen och låta deltagarna styra innehållet (vilket också skedde) fanns följande 
frågor som riktningsgivare:  
 

• Vad tänker ni kring fiktionstexters funktion i svenskämnet? 
• Vad tänker ni kring arbetet med fiktionstexter i svenskämnet? 
• Vad tänker ni kring val av fiktionstexter för undervisningssammanhang? 

 
Totalt deltog tolv personer i fokusgruppsamtalen – elva svensklärare och en skolbibliotekarie. Tre 
fokusgruppsamtal om 33, 25 och 34 minuter genomfördes med fyra deltagare i varje. Projektet 
följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011/2017), vilket innebar att deltagarna i 
förstudiens fokusgruppsamtal informerades om syftet med forskningen och deras deltagande samt 
att deras samtycke krävdes för deltagande. Fokusgruppdeltagarna informerades muntligt i 
samband med samtalen om möjligheten att medverka eller inte medverka och efter samtalen gick 
memos tillbaka till deltagarna och de fick möjlighet att verifiera anteckningarna. 
 
Samtalen hade öppna ingångar i syfte att ta reda på hur lärarna och skolbibliotekarien betraktar 
svenskämnets litteraturundervisning. Moderatorsstyrningen av samtalen sträckte sig från minimal 
till begränsad – samtliga samtal kan karaktäriseras som ohämmade och självgående med 
entusiastiska deltagare. De tre ovan listade frågorna behövdes bara som ram och startpunkt. 
Således är fokusgruppsamtalen att betrakta som o- till semistrukturerade (Wibeck, 2010, s. 56). 
Det gynnsamma samtalsklimatet hänger sannolikt samman med att några av medlemmarna kände 
varandra som arbetskamrater sedan tidigare och deltagarantalet om fyra personer. 
Förutsättningarna gav tid för eftertanke i samtalet samtidigt som ingen hamnade utanför 
diskussionen. Deltagarantalet är i linje med rekommendationer för fokusgruppsamtal och 
grupperna måste anses ha varit homogena, vilket rekommenderas för ”intimitet och samförstånd 
mellan gruppdeltagarna så att utbytet av information underlättas” (Wibeck, 2010, s. 62–63). 
Deltagande på lika villkor i en jämlik atmosfär är eftersträvansvärt (Hansen et al., 2001, s. 315) 
och fokusgruppen är en möjlighet att åstadkomma trygga samtalsmiljöer (Bergold & Thomas, 
2012).  
 
Deltagarna fördelades på nio kvinnor och tre män – en man i varje grupp. Samtliga av 
svensklärarna var när samtalen genomfördes – augusti, 2017 – legitimerade och behöriga för 
undervisning i svenska på gymnasienivå. Bland de elva lärarna fanns två förstelärare i svenska, 
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emedan lärarnas kombinationsämnen varierade mellan moderna språk, engelska, svenska som 
andraspråk, psykologi och samhällsvetenskapliga ämnen. Endast en av lärarna hade vid 
genomförandet färre än fem års erfarenhet av yrket. Fokusgruppdeltagarnas samlade pedagogiska 
erfarenhet av litteraturundervisning i svenska kan därför betraktas som stor.  
 
En vinst med det här sättet att bedriva praktiknära forskning var att flera av deltagarna uttryckte 
sig i uppskattande ordalag om fokusgruppsamtalen. ”Nyttigt” och ”sånt som man borde göra fler 
gånger” är konkreta uttryck för att deltagandet upplevdes som betydelsefullt av deltagarna. De 
positiva erfarenheterna av att ha deltagit stämmer väl överens med hur effekten på deltagare 
beskrivs i metodlitteraturen. Att arbeta med grundad teori är relevant för de personer som deltar i 
undersökningen om metoden är empirinära och processinriktad (Håkansson, 2005, s. 151). 
Öppenhjärtiga utbyten främjas ofta i fokusgrupper vilket genererar lärande i form av både 
individuell kunskapsutveckling och utveckling av kunskap som konstrueras gemensamt (Wibeck, 
2010, s. 42; Bergold & Thomas, 2012).  
 
I direkt anslutning till samtalen skrevs memos som gick tillbaka till deltagarna för verifiering och 
validering. På detta vis kom resultaten snabbt deltagarna till godo och fungerade som ett sätt att 
dokumentera svensklärarnas och skolbibliotekariens erfarenhet av och idéer kring litteraturarbete 
i gymnasieskolan. Att använda sig av detta tillvägagångssätt var inspirerat av grundad teori där 
memos ses som ett centralt inslag (Guvå & Hylander, 1998, s. 13). Dessa memos baserades på 
mina anteckningar från fokusgruppsamtalen. Eftersom samtliga samtal karaktäriserades av 
självgående diskussioner där turtagningen var välfungerande var följsamt antecknande möjligt. 
Så kallad ”anteckningsbaserad analys” (Wibeck, 2010, s. 97) passar särskilt för fokusgruppsamtal 
där deltagarna känner (till) varandra sedan tidigare (Wibeck, 2010, s. 65). Inspelning av samtalen 
gjordes också, i syfte att belägga citat och kontrollera anteckningar.  
 
Genom att min moderatorsroll blev begränsad kunde min bearbetningsprocess börja redan under 
fokusgruppsamtalens gång. En parallell process (insamling av data och analys pågår samtidigt) 
av det här slaget kan färga tolkningen av deltagarnas utsagor, men är också nyttig i det att den 
hjälper moderatorn att lyssna efter speciella föreställningar i senare samtal. När antecknandet 
tilläts bli aktivt satte också en tankemässig sortering igång och lyssnandet kunde fokuseras varje 
gång som ett särskilt intressant ämne berördes. Jag lyssnade efter större sammanhang i deltagarnas 
syn på gymnasiets litteraturundervisning och inte efter deltagarnas interaktion. Memos skrevs 
med utgångspunkt i anteckningarna i direkt anslutning till varje samtal och fungerade som 
sammanfattning av det viktigaste som kommit upp i diskussionerna. Med hjälp av dessa var det 
möjligt att ringa in problemområden där motsättningar inom litteraturundervisningen 
förekommer. Anteckningarna ordnades därefter systematiskt med hjälp av dessa problemområden 
och inspelningarna användes för att kontrollera sorteringen och för att verifiera citat. Eftersom 
varje fokusgruppsamtal sammanfattades för sig och det som sades delades in i mindre enheter 
utifrån skiften i ämnesaspekter var det möjligt att sammanföra svensklärarnas och 
skolbibliotekariens erfarenheter och uppfattningar till ett antal övergripande problemområden. 
Utfallet presenteras i en beskrivande analys, vilket innebär en framställning som tar utgångspunkt 
i rådata (vad deltagarna sade) och illustreras av ett antal utvalda exempel (Wibeck, 2010, s. 97–
109).  
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2.4. Problemområden ringas in 

Fokusgruppdeltagarna ringar in motsättningar som finns inbyggda i svenskämnets 
litteraturundervisning, såsom den utformas på den aktuella gymnasieskolan. Resultatet pekar åt 
ett håll där lärarna och skolbibliotekarien betraktar kunskap som ett mångfacetterat begrepp och 
lärandet och läsandet i litteraturundervisningen avser göra saker med eleverna (som läsare och 
som personer). Motsättningen mellan läsning som medel för individens tankemässiga utveckling 
och läsning som bas för skoluppgifter tänkta att pröva svenskkursernas kunskapskrav framställs 
dock som problematisk i fokusgruppsamtalen. En övergripande dikotomi framträder i 
fokusgruppsamtalen som motsättningen mellan fiktionsläsning som berör och elevers motstånd 
mot läsupplevelser. Denna konkretiseras i spänningsfält som svensklärarna och skolbibliotekarien 
talar om och kan sammanfattas i följande punkter, vilka i sin tur kan kopplas till progressionen 
gymnasiekurserna Svenska 1, 2 och 3:  

• Vanemässig eller utmanande läsning? 
• Gemensam eller fri läsning av utdrag eller hela verk? 
• Läsa fiktion, men skriva sakprosa? 

 
Nedan följer ett avsnitt om hur svensklärarna och skolbibliotekarien ser på nyttan med läsning 
och undervisning i litteratur, om deras ambitioner med sin litteraturundervisning samt om deras 
frustration över elevernas läsmotstånd. Därefter följer ett avsnitt vardera för varje punkt i listan 
ovan. 
 

2.4.1. Litteraturundervisningens nytta, lärarnas ambitioner och elevernas 
motstånd 

Den huvudsakliga inställningen till litteraturundervisningens funktion i gymnasieskolan är bland 
lärarna och skolbibliotekarien att den ska möjliggöra för elever att få engageras och beröras av 
fiktionstexter. Rent explicit uttrycks detta av en lärare med formuleringen: ”Jag känner att jag 
eftersträvar att eleverna ska känna någonting när jag tar in litteraturen i klassrummet.” Ytterligare 
en lärare beskriver det som att litteraturundervisningen handlar om ”alla dessa funderingar som 
vi kan skapa tillsammans när vi läser litteratur.” Det finns bland fokusgruppdeltagarna en samsyn 
på att skolan måste tillåta eleverna att verkligen uppleva läsningen. En återkommande önskan 
uttrycks koncist av en lärare som att eleverna ska ”känna något när de läser” och av en annan som 
att ”man vill ju att de ska beröras av det.” En lärare berättar att det även bland eleverna finns en 
ambition att vidga sin horisont genom läsningen. Detta kan exemplifieras genom den av läraren 
återberättade elevkommentaren att ”vi som läser lever flera liv.” Andra utsagor om litteraturens 
funktion i undervisningen är att eleverna ”ska kunna spegla sig i det de läser” och genom 
litteraturen få hjälp att förstå ”vem man är och inte är.” Så till vida ska litteraturen i 
undervisningen fungera självreflekterande samt ge insikter kring den egna personen. I kontrast 
till denna avsikt finns också en förhoppning om att litteraturen ska uppmärksamma elever på 
andra sammanhang än de egna och möjliggöra för dem att ta del av omvärlden på andra plan. Ett 
exempel som nämns är att litteraturläsningen kan hjälpa eleverna att ta del av en språkligt 
medierad värld som inte bara omfattas av ungdomsnära miljöer. ”Det finns ett språk utanför deras 
ungdomsspråk” säger en av lärarna och uttrycker ambitionen att använda litteraturen och 
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validering. På detta vis kom resultaten snabbt deltagarna till godo och fungerade som ett sätt att 
dokumentera svensklärarnas och skolbibliotekariens erfarenhet av och idéer kring litteraturarbete 
i gymnasieskolan. Att använda sig av detta tillvägagångssätt var inspirerat av grundad teori där 
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med utgångspunkt i anteckningarna i direkt anslutning till varje samtal och fungerade som 
sammanfattning av det viktigaste som kommit upp i diskussionerna. Med hjälp av dessa var det 
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2.4. Problemområden ringas in 

Fokusgruppdeltagarna ringar in motsättningar som finns inbyggda i svenskämnets 
litteraturundervisning, såsom den utformas på den aktuella gymnasieskolan. Resultatet pekar åt 
ett håll där lärarna och skolbibliotekarien betraktar kunskap som ett mångfacetterat begrepp och 
lärandet och läsandet i litteraturundervisningen avser göra saker med eleverna (som läsare och 
som personer). Motsättningen mellan läsning som medel för individens tankemässiga utveckling 
och läsning som bas för skoluppgifter tänkta att pröva svenskkursernas kunskapskrav framställs 
dock som problematisk i fokusgruppsamtalen. En övergripande dikotomi framträder i 
fokusgruppsamtalen som motsättningen mellan fiktionsläsning som berör och elevers motstånd 
mot läsupplevelser. Denna konkretiseras i spänningsfält som svensklärarna och skolbibliotekarien 
talar om och kan sammanfattas i följande punkter, vilka i sin tur kan kopplas till progressionen 
gymnasiekurserna Svenska 1, 2 och 3:  

• Vanemässig eller utmanande läsning? 
• Gemensam eller fri läsning av utdrag eller hela verk? 
• Läsa fiktion, men skriva sakprosa? 

 
Nedan följer ett avsnitt om hur svensklärarna och skolbibliotekarien ser på nyttan med läsning 
och undervisning i litteratur, om deras ambitioner med sin litteraturundervisning samt om deras 
frustration över elevernas läsmotstånd. Därefter följer ett avsnitt vardera för varje punkt i listan 
ovan. 
 

2.4.1. Litteraturundervisningens nytta, lärarnas ambitioner och elevernas 
motstånd 

Den huvudsakliga inställningen till litteraturundervisningens funktion i gymnasieskolan är bland 
lärarna och skolbibliotekarien att den ska möjliggöra för elever att få engageras och beröras av 
fiktionstexter. Rent explicit uttrycks detta av en lärare med formuleringen: ”Jag känner att jag 
eftersträvar att eleverna ska känna någonting när jag tar in litteraturen i klassrummet.” Ytterligare 
en lärare beskriver det som att litteraturundervisningen handlar om ”alla dessa funderingar som 
vi kan skapa tillsammans när vi läser litteratur.” Det finns bland fokusgruppdeltagarna en samsyn 
på att skolan måste tillåta eleverna att verkligen uppleva läsningen. En återkommande önskan 
uttrycks koncist av en lärare som att eleverna ska ”känna något när de läser” och av en annan som 
att ”man vill ju att de ska beröras av det.” En lärare berättar att det även bland eleverna finns en 
ambition att vidga sin horisont genom läsningen. Detta kan exemplifieras genom den av läraren 
återberättade elevkommentaren att ”vi som läser lever flera liv.” Andra utsagor om litteraturens 
funktion i undervisningen är att eleverna ”ska kunna spegla sig i det de läser” och genom 
litteraturen få hjälp att förstå ”vem man är och inte är.” Så till vida ska litteraturen i 
undervisningen fungera självreflekterande samt ge insikter kring den egna personen. I kontrast 
till denna avsikt finns också en förhoppning om att litteraturen ska uppmärksamma elever på 
andra sammanhang än de egna och möjliggöra för dem att ta del av omvärlden på andra plan. Ett 
exempel som nämns är att litteraturläsningen kan hjälpa eleverna att ta del av en språkligt 
medierad värld som inte bara omfattas av ungdomsnära miljöer. ”Det finns ett språk utanför deras 
ungdomsspråk” säger en av lärarna och uttrycker ambitionen att använda litteraturen och 
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läsningen för att visa detta språk för eleverna. Det är också så att lärarna hoppas på att 
skönlitteraturen ska hjälpa eleverna till vidgade vyer genom sitt innehåll. Ett exempel som lyfts 
av flera lärare och som fick ett positivt resultat är gemensam läsning av Asaads Stjärnlösa nätter 
(2011). Läsningen kompletterades med ett författarbesök på skolan. Elevernas inlevelse i 
berättelsen främjade samtalsklimatet i de berörda undervisningsgrupperna samt integrationen av 
invandrade elever. En av lärarna beskriver: 

Den hade jag en sån underbar upplevelse med med min klass. Vi visste ju att vi skulle komma och 
lyssna på honom. Men där var en värld där vi knöt ihop dom som också var invandrare. Vi fick 
jämföra och öppna upp ett bra diskussionsklimat i klassen. Det är då man känner att litteraturen för 
oss framåt på ett väldigt positivt sätt. 

Det nämns också en tro på litteraturen som medel för medborgerlig fostran. En av lärarna säger 
att ”det finns ju ingen som sitter och läser böcker och sen drar ner på stan och slår ner invandrare.” 
En sådan idé om den essentiellt goda boken som närmast karaktärsdanande, har dock avfärdats 
som en falsk föreställning (Persson, 2012, s. 27–28). 
 
Det är dock svårt, sade flera av deltagarna, att bryta med läsningens negativa konnotationer. En 
lärare uttryckte engagerat sin frustration i det följande: ”Eleverna bara: Hundra sidor! Dom pallar 
ju inte ens att läsa hundra sidor.” Lärarna lyfter visserligen flera positiva erfarenheter från 
litteraturundervisningen, men samtidigt framkommer att det finns ett många gånger kompakt 
elevmotstånd mot läsning. Att komma till att eleverna låter sig upptas i fiktiva textvärldar, 
framstår som den största utmaningen för litteraturundervisningen. Fiktionsläsning är i många 
elevers ögon påtvingat, mödosamt och alltför tidskrävande. Lärarna nämner som nycklar till 
denna låsning att läraren själv får möjlighet att reagera på vald fiktionstext på förhand, guidande 
samtal om det gemensamt lästa, att varva gemensam och individuell läsning, att ge tid för läsning 
inom ramen för undervisningen och att använda hela texter om än korta sådana, snarare än utdrag. 
Trots dessa konstruktiva idéer råder konsensus kring att elevernas engagemang för läsningen 
många gånger är svårfångat. 
 

2.4.2. Matchning: Vanemässig eller utmanande läsning? 

Ett problemområde som framkommer på ett tydligt vis i fokusgruppsamtalen är frågan om 
matchning mellan fiktionstext och elev(er). Lärarna beskriver det som en balansgång att hitta 
texter som eleverna kan relatera till och som samtidigt utmanar dem såväl språkligt och 
berättartekniskt som idéinnehållsligt. Det finns hos lärarna en medvetenhet om att många elevers 
läsande befinner sig inom ungdomslitteraturens ramar, samtidigt som det finns en lärarvilja att 
stimulera till läsning av mer utmanande litteratur. En av lärarna säger att ”våra elever befinner ju 
sig lite i gränslandet där mellan. Vi skolar ju in dem i vuxenlitteratur eller vad vi ska säga.”  När 
elever själva väljer böcker är det ovanligt att de självmant väljer texter som utmanar deras läsning 
och självbild. Att ungdomsboken har normaliserats som inslag även i gymnasieskolan, märks i 
skolbiblioteket. Skolbibliotekarien tror dock att fler elever skulle kunna läsa fler och mer 
avancerade böcker. Lärarna talar om att det kan vara viktigt att eleverna får känna igen sig i typen 
av bokval i den första gymnasiekursen – Svenska 1 – för att därefter övergå till mer avancerad 
litteratur. I ”vårt val av texter, där vi succesivt försöker välja lite svårare” är betydelsen av att 
känna sin undervisningsgrupp tydlig. Elevernas olika bakgrunder och skolning varierar. Därmed 
är det inte självklart att läsning av ungdomsböcker skett tillräckligt under grundskoleåren, så att 
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eleverna är redo för mer utmanande litteratur. En av lärarna berättar att en av 28 elever i en klass 
på ett yrkesprogram sade sig ha läst en bok över huvud taget ”det senaste.” Att populärlitteratur 
ofta står mot konsekrerad litteratur i valet av fiktionstexter beror på lärarnas medvetenhet kring 
att de kan tappa elever om bokvalet blir avskräckande. En lärare säger: ”Jag tycker det är svårt, 
man brottas ju med det, man vill ju introducera lite det som man kan kallas kvalitetslitteratur. 
Samtidigt är det ju bättre att de läser nåt som de kan ta till sig.” Lärarens reflektion visar att det 
är problematiskt att utmana eleverna i deras läsning och att det finns ett didaktiskt behov av 
redskap för att möjliggöra för elever att tillgodogöra sig utmanande läsning. 
 
Frågan om vanemässig eller utmanande läsning är så brännande att en lärare talar om 
”skuldkänslor” som kan uppstå när en bok som tilldelats en elev i utvecklingssyfte får motsatt 
effekt. Fiktionstexter som behandlar ”jobbiga” ämnen är svårhanterliga – ett exempel som nämns 
är Svinalängorna (Alakoski, 2006) – eftersom de kan få känslokonsekvenser för eleverna. 
Avsikten med de valda böckerna är dock att de ska beröra. Ett tematiskt inslag som många elever 
tycks kunna ta till sig och just beröras av är ”förbjuden kärlek.” Lärarna ser det som att det är 
viktigt att inte vara rädd för att beröra känslosamma ämnen – självmord nämns som exempel – 
genom litteraturundervisningen. Det kan dock betyda att läraren får vara beredd att ta hand om 
elevreaktioner. En lärare sammanfattar problematiken med orden: ”Läskigt, men också viktigt.” 
En annan lärare konstaterar: ”Vi väljer ju jättenoga med tanke på att alla ska känna någonting och 
vilja liksom intressera sig för huvudpersonen eller irritera sig på huvudpersonen.” 
 
Skolbibliotekarien lyfter ytterligare en aspekt som handlar om matchning. Samhälleliga strukturer 
med avseende på genus/kön och identitet riskerar att upprätthållas i läsningen genom välmenande 
bokrekommendationer. Detta är en fara som uppstår när matchningen mellan elevers intressen 
och vald text är så närliggande att det saknas utrymme för utveckling. Skolbibliotekarien 
beskriver det som en utmaning att hålla sig medveten om risken samt att balansera den i relation 
till ambitionen att knyta an till specifika elevers intressen och livsvärldar, samtidigt som 
svenskämnets krav är styrande: 

Jag har en lite en annan roll i biblioteket så, men jag tycker också att det är väldigt viktigt att de 
liksom öppnar upp och ser andra perspektiv och kanske ser andra kulturer och kan liksom dra 
paralleller. Liksom kan sätta sig in i hur andra människor upplever saker och ting. Men sen så blir 
ju jag också då styrd av vad skolämnet kräver att de ska ha.  

Sammanfattningsvis kan sägas att lärare och skolbibliotekarie brottas med frågan om matchning 
utifrån flera aspekter: Utmaning eller igenkänning eller både och? Kan igenkänningen bli för stark 
på grund av böckernas innehåll? Vilka krav ställer svenskämnet och hur kan normutmanande 
bokval balanseras mot att läsningen faktiskt blir av? 
 

2.4.3. Gemensam eller fri läsning av utdrag eller hela verk? 

Ett annat problemområde som är besläktat med det om matchning är frågan om alla elever i en 
undervisningsgrupp ska läsa en gemensam bok eller få välja fritt. I kursen Svenska 2 accentueras 
också frågan om detta eventuellt gemensamma ska bestå av utdrag eller hela verk. Lärarna är 
tydliga med att den gemensamma läsningen i klass eller grupp har stora fördelar, eftersom 
fiktionstexten då kan utgöra samtalsunderlag för lektionerna. Flera lärare lyfter också möjligheten 
för eleverna att utveckla sina läskompetenser med hjälp av varandra om de läser samma text. 
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läsningen för att visa detta språk för eleverna. Det är också så att lärarna hoppas på att 
skönlitteraturen ska hjälpa eleverna till vidgade vyer genom sitt innehåll. Ett exempel som lyfts 
av flera lärare och som fick ett positivt resultat är gemensam läsning av Asaads Stjärnlösa nätter 
(2011). Läsningen kompletterades med ett författarbesök på skolan. Elevernas inlevelse i 
berättelsen främjade samtalsklimatet i de berörda undervisningsgrupperna samt integrationen av 
invandrade elever. En av lärarna beskriver: 

Den hade jag en sån underbar upplevelse med med min klass. Vi visste ju att vi skulle komma och 
lyssna på honom. Men där var en värld där vi knöt ihop dom som också var invandrare. Vi fick 
jämföra och öppna upp ett bra diskussionsklimat i klassen. Det är då man känner att litteraturen för 
oss framåt på ett väldigt positivt sätt. 

Det nämns också en tro på litteraturen som medel för medborgerlig fostran. En av lärarna säger 
att ”det finns ju ingen som sitter och läser böcker och sen drar ner på stan och slår ner invandrare.” 
En sådan idé om den essentiellt goda boken som närmast karaktärsdanande, har dock avfärdats 
som en falsk föreställning (Persson, 2012, s. 27–28). 
 
Det är dock svårt, sade flera av deltagarna, att bryta med läsningens negativa konnotationer. En 
lärare uttryckte engagerat sin frustration i det följande: ”Eleverna bara: Hundra sidor! Dom pallar 
ju inte ens att läsa hundra sidor.” Lärarna lyfter visserligen flera positiva erfarenheter från 
litteraturundervisningen, men samtidigt framkommer att det finns ett många gånger kompakt 
elevmotstånd mot läsning. Att komma till att eleverna låter sig upptas i fiktiva textvärldar, 
framstår som den största utmaningen för litteraturundervisningen. Fiktionsläsning är i många 
elevers ögon påtvingat, mödosamt och alltför tidskrävande. Lärarna nämner som nycklar till 
denna låsning att läraren själv får möjlighet att reagera på vald fiktionstext på förhand, guidande 
samtal om det gemensamt lästa, att varva gemensam och individuell läsning, att ge tid för läsning 
inom ramen för undervisningen och att använda hela texter om än korta sådana, snarare än utdrag. 
Trots dessa konstruktiva idéer råder konsensus kring att elevernas engagemang för läsningen 
många gånger är svårfångat. 
 

2.4.2. Matchning: Vanemässig eller utmanande läsning? 

Ett problemområde som framkommer på ett tydligt vis i fokusgruppsamtalen är frågan om 
matchning mellan fiktionstext och elev(er). Lärarna beskriver det som en balansgång att hitta 
texter som eleverna kan relatera till och som samtidigt utmanar dem såväl språkligt och 
berättartekniskt som idéinnehållsligt. Det finns hos lärarna en medvetenhet om att många elevers 
läsande befinner sig inom ungdomslitteraturens ramar, samtidigt som det finns en lärarvilja att 
stimulera till läsning av mer utmanande litteratur. En av lärarna säger att ”våra elever befinner ju 
sig lite i gränslandet där mellan. Vi skolar ju in dem i vuxenlitteratur eller vad vi ska säga.”  När 
elever själva väljer böcker är det ovanligt att de självmant väljer texter som utmanar deras läsning 
och självbild. Att ungdomsboken har normaliserats som inslag även i gymnasieskolan, märks i 
skolbiblioteket. Skolbibliotekarien tror dock att fler elever skulle kunna läsa fler och mer 
avancerade böcker. Lärarna talar om att det kan vara viktigt att eleverna får känna igen sig i typen 
av bokval i den första gymnasiekursen – Svenska 1 – för att därefter övergå till mer avancerad 
litteratur. I ”vårt val av texter, där vi succesivt försöker välja lite svårare” är betydelsen av att 
känna sin undervisningsgrupp tydlig. Elevernas olika bakgrunder och skolning varierar. Därmed 
är det inte självklart att läsning av ungdomsböcker skett tillräckligt under grundskoleåren, så att 

11 

 

eleverna är redo för mer utmanande litteratur. En av lärarna berättar att en av 28 elever i en klass 
på ett yrkesprogram sade sig ha läst en bok över huvud taget ”det senaste.” Att populärlitteratur 
ofta står mot konsekrerad litteratur i valet av fiktionstexter beror på lärarnas medvetenhet kring 
att de kan tappa elever om bokvalet blir avskräckande. En lärare säger: ”Jag tycker det är svårt, 
man brottas ju med det, man vill ju introducera lite det som man kan kallas kvalitetslitteratur. 
Samtidigt är det ju bättre att de läser nåt som de kan ta till sig.” Lärarens reflektion visar att det 
är problematiskt att utmana eleverna i deras läsning och att det finns ett didaktiskt behov av 
redskap för att möjliggöra för elever att tillgodogöra sig utmanande läsning. 
 
Frågan om vanemässig eller utmanande läsning är så brännande att en lärare talar om 
”skuldkänslor” som kan uppstå när en bok som tilldelats en elev i utvecklingssyfte får motsatt 
effekt. Fiktionstexter som behandlar ”jobbiga” ämnen är svårhanterliga – ett exempel som nämns 
är Svinalängorna (Alakoski, 2006) – eftersom de kan få känslokonsekvenser för eleverna. 
Avsikten med de valda böckerna är dock att de ska beröra. Ett tematiskt inslag som många elever 
tycks kunna ta till sig och just beröras av är ”förbjuden kärlek.” Lärarna ser det som att det är 
viktigt att inte vara rädd för att beröra känslosamma ämnen – självmord nämns som exempel – 
genom litteraturundervisningen. Det kan dock betyda att läraren får vara beredd att ta hand om 
elevreaktioner. En lärare sammanfattar problematiken med orden: ”Läskigt, men också viktigt.” 
En annan lärare konstaterar: ”Vi väljer ju jättenoga med tanke på att alla ska känna någonting och 
vilja liksom intressera sig för huvudpersonen eller irritera sig på huvudpersonen.” 
 
Skolbibliotekarien lyfter ytterligare en aspekt som handlar om matchning. Samhälleliga strukturer 
med avseende på genus/kön och identitet riskerar att upprätthållas i läsningen genom välmenande 
bokrekommendationer. Detta är en fara som uppstår när matchningen mellan elevers intressen 
och vald text är så närliggande att det saknas utrymme för utveckling. Skolbibliotekarien 
beskriver det som en utmaning att hålla sig medveten om risken samt att balansera den i relation 
till ambitionen att knyta an till specifika elevers intressen och livsvärldar, samtidigt som 
svenskämnets krav är styrande: 

Jag har en lite en annan roll i biblioteket så, men jag tycker också att det är väldigt viktigt att de 
liksom öppnar upp och ser andra perspektiv och kanske ser andra kulturer och kan liksom dra 
paralleller. Liksom kan sätta sig in i hur andra människor upplever saker och ting. Men sen så blir 
ju jag också då styrd av vad skolämnet kräver att de ska ha.  

Sammanfattningsvis kan sägas att lärare och skolbibliotekarie brottas med frågan om matchning 
utifrån flera aspekter: Utmaning eller igenkänning eller både och? Kan igenkänningen bli för stark 
på grund av böckernas innehåll? Vilka krav ställer svenskämnet och hur kan normutmanande 
bokval balanseras mot att läsningen faktiskt blir av? 
 

2.4.3. Gemensam eller fri läsning av utdrag eller hela verk? 

Ett annat problemområde som är besläktat med det om matchning är frågan om alla elever i en 
undervisningsgrupp ska läsa en gemensam bok eller få välja fritt. I kursen Svenska 2 accentueras 
också frågan om detta eventuellt gemensamma ska bestå av utdrag eller hela verk. Lärarna är 
tydliga med att den gemensamma läsningen i klass eller grupp har stora fördelar, eftersom 
fiktionstexten då kan utgöra samtalsunderlag för lektionerna. Flera lärare lyfter också möjligheten 
för eleverna att utveckla sina läskompetenser med hjälp av varandra om de läser samma text. 



12 

 

Samtidigt betraktar lärarna den fria läsningen av egenvald text som ett utrymme för eleverna att 
själva anpassa sin läsning. På detta vis blir läsningen som undervisning betraktad individualiserad. 
Ett praktiskt problem som framhålls är dock att det är svårt att kontrollera huruvida eleverna 
verkligen läser. En av lärarna beskriver det som att ”det mesta är googlebart.” En medelväg som 
lärarna talar om i frågan om att läsa samma eller olika böcker i en klass, är att läsa olika berättelser 
på samma tema för att kunna göra jämförelser. Ett exempel på det sistnämnda är att arbeta med 
Kafkas Förvandlingen (1915) och Karlssons Huvudsaken (2011).   
 
Lärarna framhåller också vikten av att själva kunna bearbeta texten för att kunna göra ett bättre 
jobb med den. En lärare säger uttryckligen: ”Jag själv försöker läsa det eleverna läser och försöker 
välja både de gamla böckerna de gamla klassikerna och även det som kommer nu.” Om man som 
lärare har valt ett utdrag ur en bok ”har man ju en annan känsla för det stycket” berättar en av 
lärarna. Tidsbrist i planeringsarbetet framhålls dock som det överlägset tyngsta skälet för att detta 
inte alltid sker. Även eleverna upplever läsning som en aktivitet som är tidskrävande och väljer 
därför ofta bort den. Om lärarna bär på dubbla uppfattningar om huruvida gemensam eller fri 
läsning är att föredra, råder det däremot absolut konsensus kring nödvändigheten av att använda 
lektionstid för läsning. En av lärarna formulerar detta på ett direkt vis: ”Eleverna tar sig inte tiden, 
de måste få den.” Lärarna berättar om hur de upplever erfarenheten av kontinuerlig schemalagd 
tid för fri läsning som positivt, eftersom detta har lett till spontana samtal om litteratur och ökat 
läsmängden. 
 
Utdrag som finns i exempelvis antologier används för att ge bredd i litteraturhistoriska 
sammanhang – företrädesvis i Svenska 2 – och används för att vara representativa för till exempel 
epoker. Trots att litteraturhistoria handlar om premisser för (fiktions)texters framväxt, har många 
elever svårt att skilja denna historia från vanlig undervisning i historia. En av lärarna beskriver 
litteraturhistoriaundervisningen som att ”en stor del är ju också att utvecklas som människa och 
det ingår ju givetvis men utan litteraturen kan vi ju inte vidga våra vyer och lära känna äldre tider 
och framtid.” Lärarna understryker vikten av att låta eleverna möta texter från olika tider och 
kulturer, som ändå behandlar problem som eleverna själva kan relatera till. Ett exempel är Dante 
Alighieris ”helvetestratt” från Den gudomliga komedin (tidigt 1300-tal) som är tacksam att 
använda och låta eleverna överföra till samhället de själva lever i. En av lärarna poängterar att 
”man har inte svar på de här stora grundläggande frågorna bättre nu än under antiken. Samma 
frågeställningar behöver bearbetas hela tiden.” Ett bekymmer som nämns i sammanhanget är 
slagsidan åt västerlandet: afrikansk och orientalisk litteratur hamnar i skymundan – inte minst i 
arbete som bygger på antologier. Att samarbeta med lärare i historia upplevs som 
eftersträvansvärt, men många gånger svårgenomfört.  
 
Antologianvändning gör att textmängden komprimeras för eleverna jämfört med om de läser hela 
verk. Förståelsen för sammanhanget kan dock bli lidande och de litteratursamtal som kan komma 
av gemensam läsning av ett helt verk uteblir. Många elever inser att prövningen – alltså den 
uppgift som används för bedömning (och betygsättning) – blir på ett annat utdrag än det de läser 
i undervisningen, vilket inverkar negativt på deras engagemang. En av lärarna säger:  
 

Det är en jätteutmaning att få dem att koppla på och det är väl där vi kanske känner att vi skulle 
behöva bli mycket bättre många gånger, på att liksom förmedla tankarna och så jag tycker det är 
svårt att få dem att bli väldigt engagerade. 
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Lärarna uttrycker också att det ställer krav på dem själva som berättare att förse eleverna med 
sammanhang för utdragsläsning. Som alternativ framhåller lärarna noveller. En lärare ställer 
novellformen i relation till utdrag ur romaner/dramer: ”Noveller är underskattade många gånger, 
eftersom de här utdragen som kan vara bra många gånger också kan vara dåliga.” Argumentet är 
att noveller är viktiga eftersom de ger en helhet utan att textmassan blir alltför tung. Dessutom 
poängterar lärarna går noveller utmärkt att använda i samband med högläsning. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna ser fördelar med att läsa gemensamt i undervisningen. 
Det blir enklare att kontrollera att eleverna läser, att själv bearbeta texten i förväg samt att eleverna 
kan lära av varandras läsningar. Om elever själva väljer sina texter är det visserligen en möjlighet 
till individualiserad undervisning, men däremot är det svårare att som lärare vara säker på att 
eleverna inte fuskar med läsningen. Vid utdragsläsning riskerar elevernas engagemang att bli 
lidande, eftersom eleverna inser att examinationen kommer beröra ett annat utdrag än det som 
ingår i undervisningen. Litteraturvetenskapliga begrepp är viktiga för examinering av läsning, 
men lärarnas bild är att dessa upplevs som irrelevanta av många elever. Detta kan också inverka 
menligt på elevernas engagemang för undervisningen och lärandet. Novellformen lyfts fram som 
alternativ till utdragsläsning med argumentet att den ger möjlighet att följa en berättelse från 
början till slut. 
  

2.4.4. Läsa fiktion, men skriva sakprosa? 

Elevers fokus på den text som används i bedömningsuppgiften lyftes alltså som hämmande i 
utdragsläsning. Det finns också en tydlig motsättning i att elevernas fiktionsläsning ofta 
utvärderas genom författandet av sakprosatext. En lärare säger rakt ut att de ”ska ha något att sätta 
betyg på,” även om en önskan att ”slippa sätta betyg” förekommer. Lärarna anser det viktigt att 
eleverna läser för läsningens egen skull, men styrdokument skapar tvång att kunna utvärdera 
litteraturläsningen betygsmässigt. Eleverna själva sätter också ett tryck på lärarna att skolaktivitet 
ska generera en mätbar utkomst. Lärarna lyfter litteraturvetenskapliga begrepp som ett 
fokusområde för att kunna bedöma elevers hantering av skönlitteratur. Samtidigt är lärarnas 
erfarenhet att många elever betraktar litteraturvetenskapliga begrepp som något onaturligt pålagt 
som ska läras för att klara svenskämnet men som saknar övrig relevans. Det är dessutom svårt, 
säger flera lärare, att veta hur många och vilka begrepp som är rimligt att ta upp. Till exempel 
nämns att lixräkning som textanalys har försvunnit helt. Kursboken Svenska impulser 2 
(Markstedt & Eriksson, 2012) fungerar berättar lärarna som rättesnöre i sammanhanget. De 
stilfigurer som fastnar hos eleverna, till exempel upprepning, allitteration och liknelser, är de som 
eleverna möter även i retorikundervisning och i sakprosa. Detta upplevs av lärarna som positivt 
eftersom stilfigurerna då ger eleverna en referensram till vad som sker utanför skolmiljön, till 
exempel om de ser politiska tal på TV av ”Donald Trump” som nämns av en lärare som exempel.  
 
Det slutliga målet i svenskämnets sista gymnasiekurs är att författa ett PM av vetenskaplig 
karaktär på uppsatsdelen av det nationella provet – något som flera elever har svårt att klara av. 
En av lärarna sätter slutprövningen i relation till litteraturundervisningen: ”Dom läser ett 
skönlitterärt språk men ska skriva vetenskapligt, vilket gör att dom inte fixar det.” Lärarna 
poängterar också att svenskämnets utrymme för kreativt skrivande är starkt begränsat, genom att 
kursernas kunskapskrav är inriktade på formellt skrivande. Samtidigt ser lärarna och 
skolbibliotekarien att ett genomfört läsprojekt där varje lektion, oavsett kurs och ämne, inleddes 
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Samtidigt betraktar lärarna den fria läsningen av egenvald text som ett utrymme för eleverna att 
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med tio minuters läsning var en positiv kontrast till bedömningfokusets återverkan på 
svenskundervisningen. En nyckel till detta var att läsprojektet saknade redovisningskrav. 
Skolbibliotekarien kommenterar: 

Det var ju tydligen väldigt lyckat och eleverna var väldigt positiva och även föräldrar var liksom 
väldigt positiva i den utvärderingen dom gjorde. 

Lärarna ser dock att det kan vara värdefullt att ventilera det man har läst i diskussioner och samtal. 
Det gör att man som elev kan få hjälp att ta till sig läsningen och kan leda till insikter om nya 
vinklar på det lästa. Lärarna ser dessutom seminarieformen som användbar för utvärdering av 
fiktionsläsning. Att arrangera sådana examinationer är dock ofta ogörligt om 
undervisningsgruppen består av 30 elever. Tidsresurser och lokaltillgång saknas ofta, poängterar 
lärarna. Att skapa prov med standardfrågor (om till exempel metaforer och andra litterära 
begrepp) som ska vara så generella att de fungerar till de flesta fiktionstexter är en tanke som 
framkommer i fokusgruppsamtalen. Detta sker som en konsekvens av svårigheterna med att 
arrangera och hantera mätningen av elevernas begreppskunskap och analysförmåga. Samtidigt 
finns förslag på utvärderingsformer som bygger på att eleverna utgår från sin egen läsning av 
fiktionen och på att läsningen har dokumenterats i läsloggar. En lärare säger: ”Då bygger det på 
att dom har läst. Har dom skrivit loggarna så klarar dom det.” 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att val av fiktionstexter ofta görs med betygssättning och 
bedömning i åtanke, men att ett läsprojekt utan redovisningskrav visade sig vara lyckat ur ett 
perspektiv som prioriterar elevernas faktiska läsning. Lärarna uttrycker svårigheterna med att 
hantera läsningen i relation till svenskämnets kunskapskrav som fokuserar litteraturvetenskaplig 
analys med begrepp och det nationella provet som prioriterar vetenskapligt skrivande. Läsloggar 
lyfts som alternativ till och förberedelse för andra former av examinationer av fiktionsläsning.   
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3. Litteraturdidaktisk forskningsöversikt 
Forskningsöversiktens urval tar sin utgångspunkt i projektets syftesbeskrivning och områden som 
ringats in genom fokusgruppsamtal med svensklärare och bibliotekarie. Läsning är i grunden en 
etisk handling, eftersom läsning innebär att sätta sina föreställningar på spel. Fiktionsläsning 
bidrar till att gränser och förutsättningar för den sociala ordningen identifieras. Viljan att rikta 
litteraturvetenskap mot fiktionstexters etiska nivåer är också fundamentalt i kulturforskningens 
etiska vändning (Alkestrand, 2016, s. 78–81). Denna vändning präglas av att fokus på aspekter 
av litteraturens form också trängs med idéer om att litteraturen säger något om verkligheten 
(Mazzarella, 2004, s. 61). Fiktionsläsning är centralt för utvecklandet av empati och kritiskt 
tänkande hos människor som omfattas av demokratiska samhällsskick (Nussbaum, 2010, s. 7). 
Detta beror på att skönlitteratur kan gestalta mänsklig komplexitet på ett mer nyanserat vis än 
vardaglig och teoretisk kommunikation (Alkestrand, 2016, s. 79). Så till vida är den här 
licentiatavhandlingen del av en etisk viljeriktning: att fokusera på fiktionens etiska innehåll och 
förmåga att påverka människors föreställningsvärldar. Viljeriktningen överensstämmer med 
Skolverkets syftesbeskrivning av litteraturundervisningen i gymnasieskolans svenskämne, som i 
sin tur är styrande för forskningsprojektets utformande. Således ägnas en del av 
forskningsöversikten åt hur skönlitteraturens roll och funktion i skolan har behandlats i 
litteraturdidaktisk forskning. Förstudien med fokusgruppsamtal visade att elevers subjektiva 
läsning ibland står i kontrast till svensklärarnas val av fiktionstext för undervisningen. För att 
genomlysa denna problematik tar forskningsöversikten fasta på områdena erfarenhetspedagogik, 
estetisk läsning och pedagogiska val. Förstudien satte också fokus på svårigheter i svensklärares 
arbete med elevers fiktionstextanalys och läsprojektet ”Berättelser som förändrar” har visat brister 
i läsande elevers förmåga till metareflektion (Nordberg, 2018, s. 150). Därför finns ett avsnitt i 
forskningsöversikten om litteraturundervisning i ljuset av kompetenspedagogik. 
Forskningsöversikten inleds med en utredning av förhållandet mellan litteraturdidaktisk och 
litteraturvetenskaplig forskning, eftersom detta är centralt för hur föreliggande projekt 
positionerar sig, samt för hur fiktionstexten betraktas och används i ett praktiknära 
forskningssammanhang.  
 

3.1. Litteraturdidaktikens förhållande till litteraturvetenskap 

Det har inom det litteraturdidaktiska forskningsfältet funnits en åtskillnad mellan 
litteraturvetenskap och litteraturdidaktik. Åtskillnaden är alltjämt betydelsefull, men håller på att 
luckras upp.5 Det finns en risk att fiktionstexten i litteraturdidaktiken förminskas till medel för 
pedagogiska modeller, samtidigt som litteraturvetenskapens verklighetsförankring inte alltid 
märkts av i skolpraktiken (Öhman, 2010, s. 3). De litteraturvetenskapliga och -didaktiska 
forskningsfältens sammansmältning försvåras av ”klassrummets princip” som består av 

 

5 Bland annat märks uppluckringen av gränsen mellan litteraturvetenskap och litteraturdidaktik i och genom 
forskningsnätverken ”Svenska med didaktisk inriktning” (SMDI) och ”Litteraturdidaktiskt nätverk” 
(LDN). SMDI är ett starkt nätverk som bland annat fungerar som forum för ämnesdidaktisk metareflektion 
(Svenska med didaktisk inriktning, 2020). LDN är ett nätverk, vars mål är att stärka litteraturdidaktisk 
forskning och praktik i relation till skola, samhälle samt akademi och som är öppet för litteraturdidaktik 
inom flera språkämnen (Litteraturdidaktiskt nätverk, 2020).  
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utbildningens ”processer, mål och förutsättningar”, som i allt väsentligt styr den svenska 
litteraturdidaktiska forskningen (Degerman, 2012, s. 253). Under senare delen av 2010-talet har 
det dock vuxit fram ett slags mellanväg i litteraturdidaktisk forskning som på konkreta sätt gör 
bruk av unga människors läsning för att kunna säga saker om både texter och läsning. Ett exempel 
är forskning om 18-åringars läsarattityder och litterära kompetenser (Nordberg, 2017). Ett annat 
exempel är de modeller för litteraturundervisning på högstadiet och gymnasiet som tar sin 
utgångspunkt i berättelsens egenvärde (Lindell & Öhman, 2019). Det är i denna 
litteraturdidaktiska mittfåra som jag positionerar mitt forskningsprojekt. 
 
En i sammanhanget viktig artikel är Helene Blomqvists ”Didaktiseringsprocessen 
Litteraturvetenskapens behov av litteraturdidaktik och litteraturdidaktikens beroende av 
litteraturteori” (Tidskrift för litteraturvetenskap, #1/2016, s. 15–26). Artikeln har en 
litteraturvetenskaplig utgångspunkt och beskriver olika försök att ringa in ämnesdidaktikens roll 
i relation till det litteraturvetenskapliga universitetsämnet och lärande/pedagogik. Slutsatsen är att 
ämnesdidaktik är mer än summan av delarna ämne och pedagogik. Att betrakta ämnesdidaktiken 
som en brygga mellan delarna (likt exempelvis Schüllerqvist, 2003 och Mossberg Schüllerqvist, 
2008), är inte heller helt tillfredsställande, eftersom ämnesdidaktiken i en sådan modell blir till en 
enskildhet. Den mer skolcentrerade modell som betraktar ämne, lärare och elev som didaktikens 
tre fasta punkter (ofta illustrerade som hörnen i en liksidig triangel) saknar samhälleliga och 
kulturella aspekter. En likaledes skolcentrerad modell som ställer ämnesdidaktik som underordnat 
allmän pedagogik, skolpedagogik och skoldidaktik (såsom Uljens, 1997, s. 167), riskerar att bidra 
till en reduktionistisk syn på ämnet (Blomqvist, 2016, s. 17–19).    
 
Istället kan ämnesdidaktik betraktas som varandes en kontinuerlig process där litteraturämnet 
(inklusive teoretisk reflektion och ämnesutveckling) i växelverkan med olika kontexter (inte bara 
skola), befinner sig i rörelse. I en sådan ”didaktiseringsprocess” är litteraturämnet ofrånkomligen 
i centrum, genom att det också är kontinuerligt utsatt för ”metareflektion.” Två av konsekvenserna 
av att betrakta ämnesdidaktik på det här viset är att litteraturdidaktiken blir en avgörande del av 
litteraturvetenskapen och att lärandesynen behöver vara konstruktivistisk; alltså att kunskap är 
dynamisk i det att den både skapas och omförhandlas. En tredje konsekvens är att skiljelinjen 
mellan vad- varför och hur-frågorna blir skarpare, varpå de båda förstnämnda kan tillskrivas 
litteraturdidaktiken och den sistnämnda litteraturmetodiken (Blomqvist, 2016, s. 15–21).  
 
Att betrakta litteraturdidaktik som dynamisk och som en metareflekterande process är ett sätt att 
kontinuerligt aktualisera frågor om ämnets relevans och därmed dess legitimitet, samt om dess 
innehåll och form. Fokusgrupperna i den här licentiatavhandlingens förstudie beskriver framför 
allt relevansen och legitimiteten genom en uttalad ambition att beröra och förändra elever genom 
fiktionsläsning i litteraturundervisning. I anknytning till detta, ämnar forskningsöversikten i 
följande avsnitt belysa skönlitteraturens roll och funktion i dagens skola.  
 

3.2. Skönlitteraturens roll och funktion i dagens skola? 

Det existerar en osäkerhet kring fiktionstextens roll i skolan och detta underminerar dess 
betydelse. Till exempel svarar tillfrågade svensklärarstudenter med osäkerhet på frågan om varför 
skönlitteratur läses i skolan (Thorson, 2009, s. 110). I norska skolan utmanas litteraturläsning av 



16 

 

3. Litteraturdidaktisk forskningsöversikt 
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bruksvärdestänkande, vilket hämmar hermeneutiskt inspirerad fiktionsanalys (Penne, 2013, s. 42–
54). Det kompetensorienterade närmande till ämnesundervisningen som finns i ”Common 
European Framework of Reference for Languages” (CEFR) har stort inflytande på hur 
litteraturläsning behandlas mer som medel för att utveckla språkliga förmågor, än som mål med 
egenvärde även i det norska engelskämnet (Lyngstad, 2019, s. 21). Det är sannolikt med stöd av 
denna trend i samhället och med anledning av svenska elevers sjunkande läsförståelseresultat som 
språkforskaren Lars Melin kunnat offentligt argumentera för att fiktionsläsning visserligen ger ett 
utökat ordförråd, men ett ordförråd som saknar värde för arbetsliv, högskolestudier och 
högskoleprov (Haimi, 2016-07-22).  
 
Relevansen för didaktiska perspektiv i litteraturvetenskaplig forskning har ökat eftersom 
skönlitterär läsning inte längre är lika självklart (Degerman, 2012, s. 170). Den minskade 
självklarheten beror på att nyttotänkande understryks i såväl utbildning som forskning, men också 
på att fiktion idag cirkulerar i större utsträckning i andra medier än boken (Öhman, 2010, s. 3). 
När formella aspekter på litteratur betonas starkare än tidigare, finns det skäl att fundera över hur 
en sådan utveckling samspelar med kunskapsmätningar. Att mäta vad en elev kan om litteratur är 
enklare än att mäta vad samma elev lär sig genom litteratur (Lundström, Manderstedt & Palo, 
2011, s. 22). Det här får genomslag i undervisningen eftersom ”hetsen att ständigt pröva och 
betygsätta eleverna innebär att det som snabbt kan sägas vara rätt eller fel premieras framför 
djuplodande resonemang. Rena sakförhållanden är idealiska för rutinrättningens snabba blick” 
(Liedman, 2011, s. 268). Gymnasieungdomar betraktar i huvudsak fiktionsläsning som ett sätt att 
koppla av (Nordberg, 2017, s. 59). När gymnasieungdomar däremot ombeds ange motiv till 
litteraturläsning i skolan lyfts istället utveckling av perspektiv samt empati (Nordberg, 2017, s. 
244). Det är ett dilemma att den undervisning som premieras i New Public Management-
inspirerade lärandemiljöer inte förmår främja skönlitteraturens position i ett fördjupat 
kunskapsutformande. Trots att ungdomar både använder fiktionsläsning som avkoppling och 
sammankopplar litteraturundervisning med perspektiv- och empatiutvecklande lärande, är 
skönlitteraturens bruks- och egenvärde i skolan inte tillräckligt synliggjort.  
 
Svar på frågan om litteraturens mening rymmer traditionellt sett ofta etiska dimensioner. 
Svenskämnet i allmänhet och fiktionsläsning i synnerhet tillskrivs inte sällan status som 
demokratiämne (Degerman, 2012, s. 175).6 Titeln på boken Svenskämnets roll. Om didaktik, 
demokrati och critical literacy (Molloy, 2017) är talande. I detta verk presenteras slutsatsen att 
språket som det främsta verktyget för lärande, kommunikation och tänkande, innebär att 
svenskämnets roll bör vara att sammanfläta skolans kunskapsuppdrag med dess 
demokratiuppdrag (Molloy, 2017, s. 126). Förhållningssättet critical literacy förespråkas för att 
synliggöra maktdimensioner i såväl lärande som i textliga artefakter, med målet ”att hjälpa 
eleverna att utveckla en demokratisk identitet” (Molloy, 2017, s. 53–54). Det finns en tendens 
bland litteraturdidaktiska avhandlingar att utgångspunkten är ”ett övergripande gott mål som 
bestämmer litteraturstudiet” (Degerman, 2012, s. 176).  Skolläsningen har beskrivits som 
historiskt sett kopplad till moraliskt karaktärsdanande. På 1800-talet skulle litteraturen göra 
eleverna till medborgare med fosterländska sinnelag och idag ska läsningen göra eleverna 
empatiska och demokratiska. Genom att läsa i skolan ska en allmän uppfattning om godhet 

 
6 Degerman (2012) nämner Molloys (2002), Bergöös (2005) och Årheims (2007) avhandlingar. 
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främjas (Persson, 2012, s. 16). Ett exempel på uppfattningen är läraren i förstudien som säger att 
läsare inte ”slåss på stan.” 
 
En kontrast till synen på litteratur, oavsett text, som källa till att skapa goda människor är 
ifrågasättandet av huruvida fiktionstexter och dess åberopade värden skyms av en förgrund av 
uttolkares uppfattning om och omfamnande av etablerat goda värden (Persson, 2007, s. 260–261). 
Agendan, som finns i kritisk teori oavsett utgångspunkt, att avslöja dolda makt- och 
normstrukturer i litterära texter och hur strukturerna hänger samman med samhällelig 
maktpositionering, innebär att litteraturen i första hand betraktas som ett medel för förtryck 
(Persson, 2012, s. 42). Det existerar dock ett slags medelväg mellan naivt romantiska och kritiskt 
analyserande läsarhållningar. Att läsa för läsningens egen skull kan vara en självförsjunken 
aktivitet, medan den kritiska läsningen kan fastna i sin egen dogmatik (Jönsson, 2015, s. 270). 
Samtidigt finns i skolan en vanlig föreställning om att eleverna (faktiskt) läser över huvud taget 
som det viktigaste. Vad, varför och på vilka sätt eleverna läser är av underordnad betydelse 
(Persson, 2012, s. 191–192). Detta felslut existerar samtidigt som analyser av PISA-erfarenheter 
visar att fiktionsläsningen är den mest centrala läsningen för att unga människor ska lyckas med 
studierna (Jerrim & Moss, 2019).  
 
Eftersträvansvärt bör istället vara att förmå elever att ”både ta emot och hejda sig i mötet med den 
litterära texten” (Persson, 2012, s. 192). Elevernas läsupplevelser framstår i utvärderingen av 
läsprojektet ”Berättelser som förändrar” som den enskilt starkaste legitimeringsgrunden för 
fiktionsläsning i skolan. I synnerhet handlar detta om att läsa hela böcker i hela klasser med 
redskap för att bearbeta innehållet i undervisningen (Nordberg, 2018, s. 153). Vad däremot kritisk 
positionering i läsning innebär är inte självklart och frågan är om det går ”att förena distansen i 
den med deltagande, lek och begär?” (Persson, 2012, s. 192). Istället för att välja ett kritiskt eller 
ett affirmativt synsätt på texten och på läsningen är det också möjligt att vända sig till texten som 
ett sätt att inte låta det ena synsättet reducera bort det andra (Jönsson, 2015, s. 257). Det som ryms 
i läsupplevelsen behöver dock synliggöras – inte minst för läsaren själv – och här blir 
litteraturvetenskapen till didaktiskt redskap (Agrell, 2009, s. 107). När litteraturvetenskapen 
används i didaktiska situationer blir den också nyttig i och för samhälle, skola och för 
mellanmänskliga sammanhang samt för den enskilda individen. Till exempel är förståelse för hur 
form och tematik förhåller sig till varandra ett exempel på ”litteraturvetenskaplig kompetens” 
(Agrell, 2009, s. 106–107). I de följande två avsnitten kommer erfarenhetspedagogik och 
kompetenspedagogik presenteras för att visa på hur de kontrasterar mot varandra inom 
forskningen, men också i syfte att bidra till förståelse för hur de kan samverka i en didaktisk 
kontext.  
 

3.3. Erfarenhetspedagogik: Subjektiv läsning och pedagogiska 
val i litteraturundervisningen 

Estetisk läsning är den läsning vars subjektivitet framhåller igenkänning och inlevelse i 
upplevelsen. Sådan läsning kontrasterar mot efferent läsning som försöker tömma läsakten på 
läsarens erfarenhet i en strävan efter objektiv vetenskaplighet (Degerman, 2012, s. 98). Den 
estetiska läsningen låter fiktionen påverka läsaren genom att använda sig av dennes erfarenheter 
(Rosenblatt, 1938/1970, s. 107). För litteraturundervisning med estetiska utgångspunkter är därför 
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6 Degerman (2012) nämner Molloys (2002), Bergöös (2005) och Årheims (2007) avhandlingar. 
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främjas (Persson, 2012, s. 16). Ett exempel på uppfattningen är läraren i förstudien som säger att 
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elevernas subjektivt upplevelsebaserade läsning central (Rosenblatt, 1938/1970, s. 245). Den 
svenska litteraturdidaktiska forskningen har länge präglats av klassrumsorienterade 
undersökningar med receptionsteoretiskt stöd och har därvidlag skrivit in sig i en 
erfarenhetspedagogisk tradition (Degerman, 2012, s. 112–113). En erfarenhetspedagogisk 
utgångspunkt för att förstå en fiktionstext är att läsarens upplevelse bygger på att denne ser 
likheter med sina erfarenheter och med verkligheten i övrigt i texten. Att möta texten med ett 
öppet sinnelag kan innebära att de egna erfarenheterna samt problem relaterade till dessa 
framträder och bearbetas, men risken att de egna erfarenheterna överskuggar det faktiska textliga 
innehållet finns också (Malmgren, 1986, s. 110–114). 
 
I den svenska skolan har den så kallade ”fria” läsningen varit prioriterad. Rent konkret kan det 
handla om undervisningsinslag som bänkbok, ett skolbiblioteksbesök/månad, lovläsning, 
läsbingo, ”välj-en-bok-du-gillar.” Min erfarenhet efter att ha arbetat som svensklärare i 15 år är 
att många elever är vana vid ”fri” läsning och dessutom vana vid att fiktionsläsning samt 
fiktionstolkning är en per definition subjektiv handling. Detta kan leda till engagemang på 
individnivå, men också till att utmaningar i läsningen uteblir. Det kan också leda till en 
kunskapsrelativistisk inställning till läsning av skönlitteratur. En sådan inställning präglas av 
åsikter som att det saknas rätt och fel i textanalys, att alla tolkningar oavsett grund i texten är lika 
rimliga samt att subjektiviteten i en läsning/tolkning kan göra den immun mot kritik. Att 
undervisningen i litteratur i hög utsträckning baseras på elevernas eget arbete, vilket sällan 
utmanar elevernas förmåga, bekräftas av den statliga offentliga utredningen Läsandets kultur 
(SOU 2012:65 s. 87). En risk med att skolläsningen antingen saknar meningsfullt sammanhang 
eller fokuseras på färdighetsträning/-testning är att det uppstår grupper av människor, som trots 
att de kan läsa sällan eller aldrig gör det. Sådana personer benämns ”alliterata” (Andersson, 2015, 
s. 20). Konnotationen läsning och motstånd kan alltså vara stark hos eleverna, men kan mötas av 
en medveten progression i textval tänkt att gradvis kunna utmana i matchningen mellan läsar- och 
textrepertoarer (Öhman & Tornberg Pantzare, 2019, s. 32–33).   
 
Om det textliga innehållet undanträngs av ett starkt fokus på läsarerfarenheter, är det möjligt att 
tala om obalans i matchningen av text- och läsarrepertoarer. Repertoarbegreppet är ett sätt att 
beskriva polerna i spänningsfältet mellan text och läsare (Degerman, 2012, s. 117). Textens 
repertoar är dess ideologiska beståndsdelar – diskursiva vanor, erfarenheter, idéer, antaganden, 
normer och konventioner – som utgör uttalat och outtalat underlag för dess tillkomst (McCormick, 
1994, s. 70). I relation till detta finns tre typsituationer för läsning och undervisning. Den första 
typsituationen utgörs av enskild läsning, i vilken läsarrepertoaren – alltså de ideologiska 
beståndsdelar som präglar läsaren – får stor betydelse för vilka delar ur fiktionstexten som 
uppmärksammas. Konfrontationen mellan textens och läsarens repertoarer kan få kompletterande 
perspektiv om två eller flera läsare möter texten i samtal med varandra. Nya aspekter av texten 
och läsarna kan aktualiseras i denna andra typsituation (Alkestrand, 2016, s. 72–73). Skilda 
repertoarer är ofta en god förutsättning för lyckade litteraturpedagogiska situationer (McCormick, 
1994, s. 88). Typsituation nummer tre är en klassrumssituation där en lärare utgör brygga mellan 
textens och läsarnas repertoarer. Aspekter av textens repertoar kan aktualiseras för 
läsarna/eleverna genom metoder valda av läraren (till exempel instuderings-, diskussions- eller 
reflektionsfrågor), varför konsekvensen av den tredje typsituationen är en styrd läsakt 
(Alkestrand, 2016, s. 73). 
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Så här långt i licentiatavhandlingen är det å ena sidan möjligt att se hur det finns en vilja bland 
svensklärare i fokusgruppsamtalen att använda skönlitteraturen och litteraturundervisningen 
personlighetsutvecklande för eleverna. Detta är i enlighet med syftet för fiktion och undervisning 
i svenskämnet (Skolverket, 2011, s. 160). Å andra sidan går det också att se hur typsituation ett, 
enskild läsning, dominerar skolans litteraturundervisning (Alkestrand, 2016, s, 72; SOU 2012:65, 
s. 87). Svensklärarna i fokusgruppsamtalen ser klara fördelar med typsituation två och tre, men 
behöver didaktiska metoder för att kunna bedriva undervisningen på de här sätten. 
 
Ett exempel på förhållningssätt som gör bruk av den tredje typsituationen är critical literacy. 
Critical literacy är ett förhållningssätt vars grundantagande är att sociokulturella maktfaktorer 
som klass, etnicitet och kön finns representerade i språkanvändningen, vilken kan förstärka 
rådande normer. Förhållningssättet tar som sin uppgift att avslöja språkligt medierad makt i texter 
(i vid mening) och därigenom stärka ett icke-normativt agentskap (Lundgren & Damber, 2015, s. 
8). Intersektionalitet, alltså hur olika maktfaktorer samverkar, är ett viktigt begrepp för förståelsen 
av critical literacy (Alkestrand, 2016, s. 102–109). I Skolverkets pedagogiskt inriktade text om 
critical literacy framförs textkritiska frågor med maktavslöjande ambitioner (Lozic, 2014). 
Samtidigt som en sådan styrd läsakt möjliggör för elever som annars inte skulle få del av 
fiktionstextens kritiska tolkningsmöjligheter, riskerar styrningen att exkludera aspekter av textens 
och läsarnas repertoarer som framträtt vid någon av de två föregående typsituationerna. Critical 
literacy som didaktiskt angreppssätt har fått stort genomslag på det svenska litteraturdidaktiska 
fältet (se till exempel Bergöö & Jönson, 2012; Lundgren & Damber, 2015; Molloy, 2017). Det i 
grunden teoretiskt inriktade ramverket critical literacy är främst tänkt som ett förhållningssätt och 
anpassningar till didaktiska metoder riskerar att reducera textens tolkningsmöjligheter och förta 
läsupplevelsen (Andersson, 2010, s. 95).  
 
Oaktat intrigens betydelse för förståelsen av ett verk, har critical literacy har fått visst genomslag 
också i skolpraktiken. Ett exempel är Jönköpings kommun som sedan 2012 drivit den 
ämnesövergripande pedagogiska satsningen ”Normstorm.” Projektet vill möjliggöra förändring 
av normer genom synliggörande, ifrågasättande och problematisering av desamma. Med 
normkritiska analyser och samtal som grund och kreativt skapande av konst och bild som metod 
är tanken att både lärare och elever ska öka sin förståelse för betydelsen av normer i jämlikhets- 
och jämställdhetsfrågor (Jönköpings kommun, 2020).  
 
Critical literacy kan betraktas som ett led i att forma en erfarenhetspedagogisk didaktik som vill 
föra in kritiska aspekter i läsarens annars mer oreflekterade läsning. Det finns problem med detta 
eftersom fiktionstextens egenart åsidosätts till förmån för användningen av den som medel för 
sociokulturell frigörelse. I typsituation tre där läraren utgör brygga mellan elevläsningar och 
textens repertoar, kan förhållningssättet leda till en situation där en ”karaktärsfast” lärares 
sympatier ställs att bestämma vilka tolkningar som är moraliskt goda. Critical literacy 
sammanflätas i skolpraktiken ofta med subjektsorienterad läsning eftersom båda angreppssätten 
lämnar litet eller inget utrymme för textens orubblighet. Såväl critical literacy som 
subjektsorienterad (reader-response-influerad) läsning handlar om förmåga och färdighet, till 
kritiskt tänkande och till görande (Andersson, 2010, s. 97). Den ”fria” läsningen följer dessutom 
i allt högre utsträckning med eleverna från grundskolan upp på gymnasiet. Redan före 
gymnasiereformen 2011, vilken halverade den obligatoriska svenskundervisningen på 
yrkesförberedande gymnasieprogram, var den mer bestämda riktningen mot färdighetsträning i 
litteraturundervisningen särskilt märkbar på yrkesförberedande program. I större eller mindre 
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utsträckning dras dock undervisningen i svenska mot ökad färdighetsträning på samtliga 
gymnasieprogram (Bergman, 2007, s. 39; 332). Icke desto mindre visar lärarutvärderingarna i 
Berättelser som förändrar: en utvärdering (Nordberg, 2018) att det är upplevelsen av berättelsen, 
inte läsförståelseövning bestående av sök- och inferensläsning, som är central i fungerande 
litteraturundervisning (s. 19). Handlings- och subjektorienterade läsarter dominerar emellertid 
läromedel i svenska oavsett vilka gymnasieprogram de riktas mot (Graeske, 2015, s. 152). 
Fragmentisering av fiktion i läromedel förekommer och ”överlag saknas det också konkreta 
verktyg för analys av fiktioner i flera av dagens läromedel” (Graeske, 2015, s. 157). 
 
Gymnasieskolans svenskämne skulle kunna vara en brygga mellan subjektiv och kritisk läsning. 
Renodlade läsningar är problematiska, eftersom de inte erbjuder för läsaren okänd kunskap eller 
nya insikter att nyansera de etablerade med (Jönsson, 2015, s. 258–259). I grundskolan är 
läsarterna företrädesvis beskrivande och subjektivt orienterade (Tengberg, 2011, s. 197 – 230). 
Inom humanistisk forskning och undervisning värderas däremot kritiska perspektiv högt 
(Jönsson, 2015, s. 258). Att låta upplevelsebaserad subjektiv läsning möta kritisk-analytisk 
läsning i gymnasieskolan ställer dock höga krav på svensklärarna och deras förutsättningar. 
Verkligheten ser sådan ut att böcker för litteraturundervisningen oftare väljs på grundval av 
tillgänglighet än av didaktiska överväganden. Dessutom saknar svensklärare ofta kunskaper om 
aktuell skönlitteratur. Vidare saknas ofta kompetensutveckling om samt utbildning i 
litteraturdidaktiska perspektiv på undervisningen (SOU 2012:65, s. 87–89). För att i 
gymnasieskolan främja didaktiska perspektiv som ser skönlitteraturen som en förändrande kraft 
kan det ha betydelse att försöka sammanföra formellt analytisk och upplevelsebaserad läsning i 
litteraturundervisningen. Var och en för sig kan läsarterna vara otillräckliga. Läsning kan stelna i 
sin analytiska kritiskhet så att det blir omöjligt för läsaren att se annat än fördolda mönster. 
Samtidigt kan upplevelsebaserad läsning vara allt för naiv och medföra att läsaren förkastar eller 
upphöjer texten utan förståelse för vilka textstrukturer (i vid mening) som ligger till grund för 
upplevelsen för att se hur strukturella maktordningar gör sig till självklarheter. 
 
För att gymnasieskolans litteraturundervisning ska kunna närma sig en litteraturdidaktik som 
balanserar subjektiv och analytisk-kritisk läsning måste lärandeobjekten – alltså böckerna – 
bekomma eleverna (Graeske, 2015, s. 159). Dessutom behöver forskare och lärare minnas att 
”skönlitteratur kan bära på kunskap om didaktiska spörsmål och ha förmåga att gestalta didaktiska 
problem” (Jönsson, 2015, s. 273). För att nyansera den erfarenhetspedagogiska bilden av 
litteraturdidaktisk forskning och litteraturundervisning på gymnasiet, kommer det sista avsnittet 
i den här forskningsöversikten att behandla kompetenspedagogik, litterära konventioner och 
elevers metareflektion i läsning och lärande. 
 

3.4. Kompetenspedagogik: Litterära konventioner och elevers 
metareflektion 

En litteraturdidaktik som grundas på humanistiska bildningsideal snarare än på sociokulturell 
subjektivitet kallas i kontrast till erfarenhetspedagogik ibland för kompetenspedagogik. En 
förgrundsgestalt inom kompetenspedagogiken är Örjan Torell, som förordar att den svenska 
gymnasieskolan bör sträva efter att möjliggöra för eleverna att bli litterärt kompetenta genom att 
betrakta fiktionen som just fiktion (Torell, 2002, s. 76–77). Kompetenspedagogiken introduceras 

23 

 

inom svensk litteraturforskning i slutet på 1970-talet, men vinner ytterligare mark först på 1990-
talet, och består av tre olika kompetenser. Transferkompetens innebär förmågan att anknyta 
skönlitteraturen till egna verklighetsupplevelser med hjälp av formella kunskaper i textanalys. 
Det är just bruket av litteraturens konventioner (till exempel komposition, gestaltning, genrer, 
berättarteknik och tema) i textförståelsen som skiljer kompetens- från erfarenhetspedagogiken. 
Att kunna använda litteraturens konventioner kallas performanskompetens och är alltså en 
förutsättning för transferkompetens (Degerman, 2012, s. 113–114). Den tredje kompetensen 
benämns konstitutionell kompetens och kan närmast beskrivas som en nära nog naturlig 
allmänmänsklig förmåga att ta till sig berättelser. De tre kompetenserna har illustrerats som en 
triangel vars ideala tillstånd är balanserat (tre 60-gradiga vinklar) med ett centrum som är 
dialogiskt i form av begreppsparet ”du – jag”: 
 

 
 
När triangeln är i balans finns också utrymme för båda delarna i begreppsparet, där du:et är textens 
anslag och jag:et är läsarupplevelsen, medan de kan blockera varandra om läsakten får slagsida 
åt antingen perspektivläsning (performanskompetensen) eller subjektiv läsning 
(transferkompetens). Även om transferkompetensen förutsätter performanskompetensen, kan 
performanskompetensen i sin tur bli irrelevant utan transferkompetens. (Torell, 2002, s. 85; 88). 
Modellen kan förstås som ett försök att överbrygga klyftan mellan textcentrerade och 
läsarorienterade perspektiv på fiktionsläsning och är mycket lik Langers (2011) idé om läsarens 
”förmåga att skapa föreställningsvärldar” (Nordberg, 2017, s. 40).  Idén om föreställningsvärldar 
i läsningen består av fem steg: 

1. Att vara utanför och stiga in i en föreställningsvärld, 2. Att vara i och röra sig genom en 
föreställningsvärld, 3. Att stiga ut och tänka över det man vet, 4. Att stiga ut ur och objektifiera 
upplevelsen, 5. Att lämna en föreställningsvärld och ta sig bortom den (Nordberg, 2017, s. 41).7 

Det är i synnerhet de tre avslutande stegen, som handlar om att distansera sig från textupplevelsen, 
som liknar triangelmodellen (Nordberg, 2017, s. 41). Nordberg (2017) skriver att: 

Min uppfattning är att kärnan i Torells och Langers teorier är förmågan att i interagerande och 
överlappande processer kunna utveckla inlevelse och identifikation mellan fiktiva karaktärer och sin 
egen person och sina närmaste, samtidigt som blicken kan höjas i utblickar och reflektioner mot 
allmänmänskliga situationer och känslolägen och i kopplingar till andra berättelser, utan att 
kontakten med texten förloras (Nordberg, 2017, s. 41). 

 

7 De fem stegen härstammar från Langer, Judith A (2011). Envisioning Knowledge. Building Literacy in 
the Academic Disciplines. New York & London: Teachers College Press. s. 16 
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utsträckning dras dock undervisningen i svenska mot ökad färdighetsträning på samtliga 
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Att kunna betrakta fiktionen som spegel samtidigt som utblickar görs kräver att läsaren anlägger 
en tudelad blick på texten och läsakten. Det är just sådan metareflektion som svenska gymnasister 
har svårigheter med (Nordberg, 2018, s. 153). 
 
1979 visar Torell litteraturundervisningens syften och struktur i den sovjetiska skolan, där 
litteraturen ges en starkt personlighetsfostrande funktion genom undervisning som på ett 
ambitiöst sätt integrerar litterär teori (Torell, 1979). 23 år senare visar Torell (2002) hur ryska 
studenter, till skillnad från svenska och finska studenter, uppvisar en utvecklad förmåga att med 
hjälp av litterära analysverktyg iaktta relevanta delar av fiktionstexter, samt att med fortsatt fast 
förankring i texten själva uttrycka sig om iakttagelserna (Torell, 2002, s. 76–77). Att ett 
svenskämne i gymnasieskolan som i hög grad fokuserar färdighetsträning och fri läsning 
kontrasterar sådan kompetens, stöds av den statliga offentliga utredningen Läsandets kultur 
(2012): 

Gällande de högre årskurserna (högstadium och gymnasium) är undervisningen i hög grad 
färdighetsinriktad. Under de senare skolåren introduceras ofta skönlitteraturen av läraren i skolan 
och eleverna förväntas läsa böckerna som hemuppgift, vilket Skolverket anger att svagt 
läsmotiverade elever sällan gör. Forskning visar också att ”matchningen” mellan böcker och elever 
ofta misslyckas, dvs. att eleverna inte uppskattar den bok de ska läsa. (SOU 2012:65, s. 89). 

Performanskompetens är en bristvara hos svenska studenter, som istället för att fokusera på 
litterära konventioner använder sig själva som redskap för textförståelse. Därmed sker deras 
beskrivningar av det lästa med vaga termer (Thorson, 2009, s. 250). Förhållandet har benämnts 
”den känslofulla paradoxen” (Thorson, 2009, s. 249). Denna paradox handlar om att studenters 
engagemang för fiktion och sig själva i relation till fiktionen, kontrasteras av deras avsaknad av 
relevant terminologi att hjälpa dem förhålla sig distanserat till upplevelsen av det lästa (Thorson, 
2009, s. 250). Svenska 18-åringar tenderar visserligen att svara mindre kritiskt-distanserat 
(traditionellt litteraturvetenskapligt) 2012 än 2000 om frågorna om fiktionstext är öppna. Däremot 
klarar de att svara kritiskt-distanserat vid riktade frågor. Det är snarare fråga om två olika 
läspraktiker – nöjesläsning och skolläsning än om oförmåga (Nordberg, 2017, s. 242). 
 
Stora delar av läsforskningen är överens om att angripandet av fiktionstext som just fiktionstext 
är en grundförutsättning för att kunna tillägna sig litterär kompetens (Nordberg, 2017, s. 46).8 
Textbearbetningen har förutsättningar att ske på olika vis om den föregåtts av starkt engagemang 
i karaktärerna och deras fiktionsvärld (Nordberg, 2018, s. 64), vilket dock är den del som ofta 
brister när läsmotstånd uppstår hos elever (Nordberg, 2018, s. 104). Litteraturundervisning bör 
därför fokusera på utvecklingen av elevernas ”litterära identitet” (Nordberg, 2017, s. 255). 
Begreppet ska förstås som ett läsarjag som utöver läsning också karakteriseras av acceptans för 
att fiktiva berättelser – tillsammans med textsamtal och annan textbearbetning – äger relevans för 
formandet av personligheten och identiteten. Eleverna måste stödjas i att få syn på hur deras 
fiktionsläsning skiljer sig från annan läsning och hur de kan betrakta sig själva som 
fiktionsläsande subjekt (Nordberg, 2018, s. 151). Framför allt är detta viktigt eftersom 
erfarenheter av elever omotiverade till fiktionsläsning kan leda till låga förväntningar hos lärare 
(Nordberg, 2018, s. 107). Nordberg (2017) sammanfattar i fyra punkter den kompetenta 
fiktionsläsningen: 

 
8 Nordberg (2017) nämner bland andra Nussbaum (1997), Scholes (1998), Zunshine (2006), Pettersson 
(2009) och Penne (2013) (Nordberg, 2017, s. 42-46). 
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1. En grundläggande förmåga att läsa och förstå fiktionstext, vilket också innebär en förståelse för 
den fiktionella textens egenart. 

2. En förmåga att som läsare känna inlevelse i de fiktiva världarna och identifiera sig med textens 
karaktärer med utgångspunkt i sin egen person och sina närmaste. 

3. En förmåga att höja blicken och göra reflektioner mot allmänmänskliga situationer och 
känslolägen samt kopplingar till andra fiktionsberättelser utan att kontakten med texten förloras. Det 
vill säga: att anlägga ett metaperspektiv i samband med fiktionsläsning. 

4. En förmåga att utifrån ett metaperspektiv på sin litterära läsning medvetet kunna resonera kring 
hur denna påverkar den egna personen, bl.a. i termer av personlig utveckling (s. 49). 

I läsprocessen samverkar dessa fyra förmågor och korsbefruktar varandra, samtidigt som 
punkterna i sig förenar olika utgångspunkter i läsforskningen med varandra (Nordberg, 2017, s. 
50). Erfarenheter från läsprojektet ”Berättelser som förändrar” visar dock att merparten av 
eleverna som deltagit i projektet har problem att nå den tredje och fjärde förmågan (Nordberg, 
2018, s. 151). Därmed har de också svårigheter att se sin läsning ur ett metaperspektiv (Nordberg, 
2018, s. 104). Svenska gymnasister vet dock att bemöta fiktionstext som just fiktion, tvärtemot 
en inom det litteraturdidaktiska fältet utbredd föreställning om en förekommande dokumentär 
läsart hos svenska ungdomar (Nordberg, 2017, s. 245–246). Däremot förknippar unga läsare 
inlevelse och genomträngande läsupplevelser med fritidsläsning, snarare än med skolläsning som 
tycks karaktäriseras närmast av översiktsläsning i syfte att svara på frågor och göra uppgifter 
(Nordberg, 2017, s. 242). Läsprojektet ”Berättelser som förändrar” visar dock en uppsjö av olika 
redovisningsformer som sträcker sig från läsloggar till poddar via utställningar och tecknade 
serier och mycket mer. Läsprojektets frihet från betoning på betyg och läskontroll beskrivs som 
något som fungerar. Elevers svårigheter att metareflektera över sin läsning är däremot ett 
litteraturdidaktiskt problem värt att fortsättningsvis fokusera på (Nordberg, 2018, s. 148–149). 
 
Nyttan av litteraturläsning har beskrivits som förbunden med läsarens möjlighet till igenkänning, 
hänförelse och kunskapande i läsningen samt med omskakande chockupplevelser orsakade av 
texten (Felski, 2008, s. 14). Att subjektivt penetrera texten är en förutsättning för att kunna 
distansera sig från densamma, samtidigt som texten förblir i förgrunden (Bradling & Lindberg, 
2018, s. 94–95). Kritiskheten kan om den kommer före eller överskuggar inlevelsen, göra att 
läsaren inte ens tillgodogör sig vad som är tänkt att kritiseras (Öhman & Tornberg Pantzare, 2019, 
s. 18–19). Att eftersträva en didaktisk hållning som ger utrymme för upplevelse först och sedan 
analys, är i grunden ett hermeneutiskt-kritiskt förhållningssätt där: 

förstående betyder att sätta sig in i en sak och söka förstå den inifrån dess egna förutsättningar. 
Distansering innebär att man backar tillbaka och söker se det man förstått, på avstånd och med kritisk 
blick (Gustavsson, 2000, s. 125).  

I läsforskningen har idén om att acceptera fiktionen som fiktion illustrerats med Animal Farm 
(Orwell, 1945). Bokens läsare behöver först godta mänskligt handlande djur, för att sedan kunna 
begripa boken allegoriskt. För att kunna lyfta blicken från texten och distansera sig, måste läsaren 
först möta texten på dess egna villkor (Eriksson, 2006, s. 71).  
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8 Nordberg (2017) nämner bland andra Nussbaum (1997), Scholes (1998), Zunshine (2006), Pettersson 
(2009) och Penne (2013) (Nordberg, 2017, s. 42-46). 
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1. En grundläggande förmåga att läsa och förstå fiktionstext, vilket också innebär en förståelse för 
den fiktionella textens egenart. 

2. En förmåga att som läsare känna inlevelse i de fiktiva världarna och identifiera sig med textens 
karaktärer med utgångspunkt i sin egen person och sina närmaste. 

3. En förmåga att höja blicken och göra reflektioner mot allmänmänskliga situationer och 
känslolägen samt kopplingar till andra fiktionsberättelser utan att kontakten med texten förloras. Det 
vill säga: att anlägga ett metaperspektiv i samband med fiktionsläsning. 

4. En förmåga att utifrån ett metaperspektiv på sin litterära läsning medvetet kunna resonera kring 
hur denna påverkar den egna personen, bl.a. i termer av personlig utveckling (s. 49). 

I läsprocessen samverkar dessa fyra förmågor och korsbefruktar varandra, samtidigt som 
punkterna i sig förenar olika utgångspunkter i läsforskningen med varandra (Nordberg, 2017, s. 
50). Erfarenheter från läsprojektet ”Berättelser som förändrar” visar dock att merparten av 
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2018, s. 151). Därmed har de också svårigheter att se sin läsning ur ett metaperspektiv (Nordberg, 
2018, s. 104). Svenska gymnasister vet dock att bemöta fiktionstext som just fiktion, tvärtemot 
en inom det litteraturdidaktiska fältet utbredd föreställning om en förekommande dokumentär 
läsart hos svenska ungdomar (Nordberg, 2017, s. 245–246). Däremot förknippar unga läsare 
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tycks karaktäriseras närmast av översiktsläsning i syfte att svara på frågor och göra uppgifter 
(Nordberg, 2017, s. 242). Läsprojektet ”Berättelser som förändrar” visar dock en uppsjö av olika 
redovisningsformer som sträcker sig från läsloggar till poddar via utställningar och tecknade 
serier och mycket mer. Läsprojektets frihet från betoning på betyg och läskontroll beskrivs som 
något som fungerar. Elevers svårigheter att metareflektera över sin läsning är däremot ett 
litteraturdidaktiskt problem värt att fortsättningsvis fokusera på (Nordberg, 2018, s. 148–149). 
 
Nyttan av litteraturläsning har beskrivits som förbunden med läsarens möjlighet till igenkänning, 
hänförelse och kunskapande i läsningen samt med omskakande chockupplevelser orsakade av 
texten (Felski, 2008, s. 14). Att subjektivt penetrera texten är en förutsättning för att kunna 
distansera sig från densamma, samtidigt som texten förblir i förgrunden (Bradling & Lindberg, 
2018, s. 94–95). Kritiskheten kan om den kommer före eller överskuggar inlevelsen, göra att 
läsaren inte ens tillgodogör sig vad som är tänkt att kritiseras (Öhman & Tornberg Pantzare, 2019, 
s. 18–19). Att eftersträva en didaktisk hållning som ger utrymme för upplevelse först och sedan 
analys, är i grunden ett hermeneutiskt-kritiskt förhållningssätt där: 

förstående betyder att sätta sig in i en sak och söka förstå den inifrån dess egna förutsättningar. 
Distansering innebär att man backar tillbaka och söker se det man förstått, på avstånd och med kritisk 
blick (Gustavsson, 2000, s. 125).  

I läsforskningen har idén om att acceptera fiktionen som fiktion illustrerats med Animal Farm 
(Orwell, 1945). Bokens läsare behöver först godta mänskligt handlande djur, för att sedan kunna 
begripa boken allegoriskt. För att kunna lyfta blicken från texten och distansera sig, måste läsaren 
först möta texten på dess egna villkor (Eriksson, 2006, s. 71).  
 



26 

 

4. Teoretiskt ramverk 
Växelverkan i relationen mellan litteraturvetenskap och litteraturdidaktik är den första premissen 
för val av relevant teori för forskningsprojektet. Förstudien och forskningsöversikten har ringat 
in problemområden och identifierat gap och teoretiska utvecklingspotentialer, vilka också är 
styrande i valet av teoretisk ram. De övriga premisserna för valet av teoretisk ram är 
förutsättningar för metareflekterande läsning och textval som möter syftet med 
litteraturundervisning på gymnasiet. Tre begrepp har utkristalliserats som särskilt användbara och 
betydelsefulla:  

• transformativt lärande 
• främmandegöring  
• didaktisk potential 

Det förstnämnda är en lärandeteori som kan ligga till grund för både teoretisk förståelse av 
styrdokumentens avsnitt om skönlitteratur i svenskämnet och för undervisning som praktiskt 
eftersträvar ett dynamiskt kunskapsbegrepp. Med dynamiskt kunskapsbegrepp avses här en idé 
om kunskap som innehållandes mer än färdiga sanningar av positivistisk art. Ett 
kunskapsteoretiskt begrepp som är centralt för sammanhanget är fronesis (Aristoteles, 349 f. 
Kr./2012). Dess bidrag är kunskapande som utveckling av en praktisk klokhet vilken kommer till 
uttryck i en människas omdöme från gång till annan (Gustavsson, 2000, s. 213). Beskrivningen 
av fiktionens användningsområde i svenskämnet är att den ska ge möjlighet till självkännedom, 
omvärldsförståelse och verka föränderligt på eleverna (Skolverket, 2011, s. 160). I teorin om 
transformativt lärande motsvaras beskrivningen av en kommunikativ process som leder till att 
studerande utmanar sina sätt att tänka (Mezirow, 2006, s. 91 – 92).  
 
Transformativt lärande är besläktat med critical literacy. Critical literacy är också närliggande 
det litteraturvetenskapliga/litteraturdidaktiska begreppet didaktisk potential. Didaktisk potential, 
såsom det förstås i det här forskningsprojektet, har sina teoretiska rötter i det 
litteraturvetenskapliga begreppet främmandegöring (som fördes fram av Sklovskij, 1917). 
Främmandegöring är fiktionstexters inbyggda förutsättningar att desautomatisera läsning, så att 
det bekanta framstår i för läsaren ny dager (Sklovskij, 1917/1992, s. 22–23). Didaktisk potential 
är en beskrivning av de möjligheter som en fiktionstext ger upphov till i olika sammanhang, 
genom sina inre textliga motsättningar (Alkestrand, 2016, s. 71). Fiktionstextens dilemman 
fungerar som möjliga katalysatorer för läsares problematisering av egna föreställningar. 
Fiktionstexters främmandegörande av det bekanta besitter en potential som kan bli didaktisk när 
den ställs i relation till syftet med en lärandesituation. För att litteraturundervisningen ska kunna 
förverkliga styrdokumentens syften behövs begrepp som kan belysa hur praktiken iscensätter ett 
ändamålsenligt lärande. Didaktisk potential är ett sådant begrepp, som kan fungera som bro 
mellan läs- och litteraturundervisningens ämnesspecifika fokus och mer övergripande lärandemål, 
exempelvis personlig utveckling och vidgad omvärldssyn. En kunskapssyn som premierar 
nytänkande och utmanande tänkande kan dra fördel av begreppet didaktisk potential, för att 
tydliggöra fiktionstexters ändamålsenlighet i lärandekontexter med transformativa ambitioner. 
 
I det följande redogörs i tur och ordning för transformativt lärande som grund för fronesis, 
främmandegöring som förutsättning för metareflekterande läsning och didaktisk potential som 
förberedelse för transformativt lärande. De olika begreppen har för tydlighets skull separerats 
under olika rubriker, men det förekommer att de överlappar varandra eftersom de inte är 
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hermetiskt avskilda. Till sist finns även en del som samlar det teoretiska ramverkets 
beröringspunkter. 
 

4.1. Transformativt lärande som grund för fronesis 

Transformativt lärande är ett uttryck för lärande som tränar förmågan till kritiskt tänkande om 
den egna personen och om världen – kring egna föreställningar och olika typer av ämneskunskap 
(Wilhelmsson, 2005, s. 59–71). Uttrycket kommer från den amerikanska termen transformative 
learning och var initialt avsett för utbildning av vuxna (Mezirow, 1975). Forskningsbasen bestod 
då av kvinnor som bytt ut lönearbetet mot studier på ett slags kommunal vuxenutbildning – 
”community college” (Mezirow, 2006, s. 90). Till skillnad från den assimileringsprocess, där barn 
skolas in i omgivningens mönster, vilken karaktäriserar barns lärande, är den transformativa 
processen fokuserad på att synliggöra och omforma redan etablerade roller och mönster 
(Mezirow, 2000, s. xii). Inom transformativt lärande anses utbildningens viktigaste uppgift vara 
att skapa förutsättningar för medansvarstagande i den demokratiska processen och emancipation 
anses nödvändigt för att transformativt lärande ska kunna ske (Wilhelmsson, 2005, s. 59–71). En 
kritisk dimension av lärande är nödvändig för att kunna få syn på och omvärdera de antagande- 
och förväntningsstrukturer som formar vårt tänkande, kännande och handlande (Mezirow, 2006, 
s. 90). 
 
Transformativt lärandes teoretiska rötter finns i den kritiska Frankfurtskolan – i till exempel 
Freires Pedagogy of the Oppressed (1970) – och dess idéer om medvetande och kritisk 
självreflektion (Mezirow, 2000, xii). Målet för transformativt lärande är att utveckla förmågan att 
göra goda omdömesbedömningar (Mezirow, 2006, s. 91). En förutsättning för att detta ska kunna 
ske är lärande i form av kommunikativa processer (Habermas, 1981/1984). En möjlig nyckel för 
att få insikt i en annans referensramar är dialogiska gruppsamtal, som låter olikheter i åsiktsvanor 
brytas mot varandra och bidra till gemensamt tänkande (Wilhelmsson, 2005, s. 59–71). 
Sanningsanspråk, såsom matematiska formler eller grammatiska regler, är möjliga att glömma 
bort, vilket inte är fallet med kunskap som ”omdömeskraft” (Nilsson, 2009, s. 50). För att 
möjliggöra en sådan omdömeskraft “one must access and understand, intellectually and 
empathetically, the frame of reference of the other and seek common ground with the widest range 
of relevant experience and points of view possible” (Mezirow, 2006, s. 91). Transformativt 
lärande kan alltså åstadkommas genom att befintliga referensramar blir synliga, att alternativa 
referensramar läggs till dessa och att perspektiv eller slentrianresonemang formas om (Mezirow, 
2000, s. 19). Utöver att förgivettaganden förändras är transformativt lärande också en 
undersökning av just dessa förgivettaganden (Mezirow, 2000, xii). Det krävs dock vissa 
omständigheter: frihet från tvång (inklusive självbedrägeri och hämmande oro), öppenhet inför 
alternativa perspektiv, förmåga att begripa bevis samt att utvärdera argument objektivt, förmåga 
att bli medveten om idéers kontexter och att kritiskt reflektera över antaganden (inklusive sina 
egna) samt tillgång till precis och fullständig information (Mezirow, 2006, s. 92).  
 
”När lärande är transformativt innebär det att det är både kommunikativt och emancipativt” 
skriver Wilhelmsson (1998, s. 13). Den emancipatoriska ambitionen i transformativt lärande har 
dock kritiserats som varandes alltför aktivistisk i sin syn på utbildning som ett led för 
samhällsförändring. Intentioner att integrera ämnesundervisning med mer allmänna färdigheter 
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för att underlätta lärande riskerar att göra lärandeprocessen onödigt vag. Transformation i lärande 
kan också uppfattas som en förenande process, vilken består av att ämnesinnehåll omvandlas till 
kunskap som lärs ut och lärs in genom transformativa processer i eller utanför skolans 
undervisningssituationer. Den kommunikativa delen av transformativt lärande ligger närmare 
synen på transformation som en kunskapsprocess, vars fokus innefattar syftet med ett ämne i en 
specifik situation. En sådan didaktisk kunskapsprocess omfattar frågan varför vad ska läras hur 
och när, beroende på elev i relation till lärare (Gericke et al., 2018, s. 428–436). Kommunikativt 
lärande kan uppstå genom att det okända, till exempel andras idéer, konfronteras. Förmågan att 
föreställa sig är en förutsättning för att förståelse för andras uppfattningar ska kunna skapas 
(Mezirow, 1991, s. 83) Referensramar hämmar omvärlds- och självförståelse och måste utmanas 
för att lärandet ska leda till duglighet i att självständigt och ansvarsfullt besluta och agera 
(Wilhelmsson, 1998, s. 10–13). 
 
Transformativt lärande strävar alltså efter att utveckla kunskaper som är reflekterande och 
omdömesgilla. Sådana skickligheter kommer till uttryck i specifika situationer i både arbetsliv 
och privatliv, men tränas långsiktigt och förutsätter tid, oförställdhet, metareflektion och lugn 
inför eventuell utvärdering. Forskningsöversikten visade dock att inlärning av sakförhållanden 
prioriteras framför djupgående tankegångar när undervisning präglas av målstyrning med 
bedömningsfokus. I litteratur- och läsundervisning förkroppsligas detta av ökat fokus på 
färdighetsträning. Sammankoppling mellan transformativt lärande och litteraturundervisning 
fordrar därför en reflektion över vilken konsekvens det får för synen på kunskap i det givna 
sammanhanget.  
 
Den omdömesgillhet som eftersträvas inom transformativt lärande motsvaras kunskapsteoretiskt 
av begreppet fronesis. Fronesis skiljer sig från episteme (positivistisk kunskap) och techne 
(praktisk-teknisk kunskap) genom sitt fokus på reflekterande omdöme (Aristoteles, 349 
f.Kr./2012). Den praktiska klokhet som fronesis innebär har dock länge skymts av 
förvetenskapligande och teknifiering (Gustavsson, 2000, s. 192). Förskjutningen av synen på 
kunskap i riktning mot instrumentell rationalitet har pågått i mer än två sekel (Kinsella & Pitman, 
2012). Fronesis existerar till skillnad från epistemisk kunskap i rörelse (Nilsson, 2009, s. 49). 
Fronesisk kunskap är att betrakta som dynamisk eftersom:  
 

den praktiska klokheten växer med omdömet i en process, en växelverkan mellan jaget och världen 
i en aktiv tolkning, något som är helt uteslutet ur ett positivistiskt perspektiv, där tanken är fånge i 
absolut isolering hos ett oemotsägligt faktum, den rena idén (Mäkelä, 2007).  

Mäkelä (2007) tydliggör betydelsen av den egna personen i relation till omvärlden. Hermeneutiskt 
kan citatets ”jaget och världen” betraktas som del och helhet. I transformativt lärande skapas 
förståelse i rörelse mellan del och helhet i en dialektisk process (Wilhelmsson, 1998, s. 12). 
Handlingar kan inte beskrivas med exakthet, såsom vid vetenskaplig analys. Istället är 
urskillningsförmågan central för praktisk kunskap i unika situationer och ”kärnan i kunskapen är 
de unika exemplen och inte de generella påståendena” (Josefsson, 2015, s. 51). Så till vida går 
fronesis utöver färdighetsinlärning, eftersom omdömeskunskap kräver förmågan att ”sluta sig till 
det enskilda ur det allmänna” (Gustavsson, 2000, s. 213). Mäkeläs (2007) ”jaget och världen” 
återkommer som visats med andra ord i syftet för svenskämnets litteraturundervisning. 
Svenskämnets litteraturundervisning gränsar till livskunskap, när kunskapssynen är fronesisk och 
lärandet transformativt. Fronesis är ett viktigt begrepp även inom vårdvetenskap som kan göra 
bruk av narrativ forskning (Thomassen, 2007; Skott, 2004). 
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Redan Aristoteles (349 f. Kr./2012) såg praktisk klokhet som kommen ur långvarig livserfarenhet 
(Gustavsson, 2000, s. 191). Även transformativt lärande har beskrivits som innebärandes 
”mänsklig mognad” (Wilhelmsson, 1998, s. 13). Förvärvande av fronesis handlar alltså inte om 
skolning i traditionell mening. I den mån utbildningar avser hjälpa elever skaffa sig fronesis, är 
övningar i inlevelse centrala. Fiktionsläsning är ett sätt att öva den kunskapsform som 
inlevelseförmåga innebär. Ett exempel på hur fronesis kompletterar annan kunskap är 
juristutbildningar med skönlitteratur på pensumlistorna. Inlärandet av lagar som är tänkta att gälla 
i allmänhet och vara generellt tillämpbara är otillräckligt för de blivande juristerna, som behöver 
kunskap i att göra kloka bedömningar av enskilda fall (Gustavsson, 2000, s. 192–193). Materiell 
och påtaglig kunskap kan fördjupas genom fronesiskunskap. En jurist behöver den påtagliga 
kunskap som är lagtexternas paragrafer (episteme) för att kunna bedöma och handla i ett konkret 
fall (fronesis). En text adresserar konkreta former av kunskap (till exempel tid och rum i en 
fiktionstext), men upplevelsen av texten är bunden till en situation och kan utveckla 
omdömesförmåga som tillämpas vid specifika tillfällen (Gustavsson, 2000, s. 217). 
 
Förvärvandet eller avsaknaden av fronesis är också vad flera stora romaner handlar om. 
Romanformen erbjuder utvecklingsförlopp från start- till slutpunkt, vars väg däremellan erbjuder 
stringens. Fronesis är utkomsten av denna process i texten (Lagerroth, 2005, s. 249–254). 
Dessutom ger romanformen, exempelvis genom karaktärsutveckling över tid, läsaren möjlighet 
till ”insikt i hur en central del av strävan efter ett gott liv är att förhålla sig till dilemman” 
(Alkestrand, 2016, s. 80).  Även inom den pedagogiska teorin om transformativt lärande är 
föreställningsförmåga centralt för att kunna omfamna nya synvinklar och därmed kunna förstå 
något okänt (Mezirow, 2000, s. 21). Elevröster i Berättelser som förändrar: en utvärdering 
(Nordberg, 2018) berättar också om fiktionstexters förändringsförmåga (s. 105). En elev säger 
om Ajars Med livet framför sig (1975/2009):  

Min åsikt om prostituerade har ändrats. Jag hade aldrig tänkt på att de också var människor och 
kunde få barn och sådant (Nordberg, 2018, s. 69). 

Citatet ovan visar att eleven har gått från en oreflekterad uppfattning om prostituerade till en mer 
genomtänkt sådan. Det är fiktionsläsningen som har visat ett fenomen ur ett för eleven nytt 
perspektiv. Följande två elevkommentarer handlar om Greens Förr eller senare exploderar jag 
(2012/2013) och dess förändrande förmåga: 

Jag tycker boken har gett mig nya värderingar o mer förståelse för andra. Jag förstår nu att allt kan 
ta slut precis när som helst o  att man inte ska ta allt för givet (Nordberg, 2018, s. 71). 

Till och med jag som hatar att läsa böcker gillade att läsa denna bok (Nordberg, 2018, s. 71). 

De ovanstående två citaten är beskrivningar av hur fiktionsläsningen har inneburit förändrade 
synsätt. Det första citatet visar en elev som på ett explicit vis säger sig ha fått bättre insikter kring 
vad som är självklart och hur andra människors livssituationer kan vara. Det andra citatet 
framhåller en elevs förändrade syn på läsning och böcker. Läsprojektet åskådliggör behovet av 
att elever medvetandegör sina egna läsprocesser och litteratursamtalsintryck för att förändringen 
ska kunna träda i kraft (Nordberg, 2018, s. 105). Detta visar betydelsen av metareflektion för 
transformativt lärande i litteraturundervisningen. 
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för att underlätta lärande riskerar att göra lärandeprocessen onödigt vag. Transformation i lärande 
kan också uppfattas som en förenande process, vilken består av att ämnesinnehåll omvandlas till 
kunskap som lärs ut och lärs in genom transformativa processer i eller utanför skolans 
undervisningssituationer. Den kommunikativa delen av transformativt lärande ligger närmare 
synen på transformation som en kunskapsprocess, vars fokus innefattar syftet med ett ämne i en 
specifik situation. En sådan didaktisk kunskapsprocess omfattar frågan varför vad ska läras hur 
och när, beroende på elev i relation till lärare (Gericke et al., 2018, s. 428–436). Kommunikativt 
lärande kan uppstå genom att det okända, till exempel andras idéer, konfronteras. Förmågan att 
föreställa sig är en förutsättning för att förståelse för andras uppfattningar ska kunna skapas 
(Mezirow, 1991, s. 83) Referensramar hämmar omvärlds- och självförståelse och måste utmanas 
för att lärandet ska leda till duglighet i att självständigt och ansvarsfullt besluta och agera 
(Wilhelmsson, 1998, s. 10–13). 
 
Transformativt lärande strävar alltså efter att utveckla kunskaper som är reflekterande och 
omdömesgilla. Sådana skickligheter kommer till uttryck i specifika situationer i både arbetsliv 
och privatliv, men tränas långsiktigt och förutsätter tid, oförställdhet, metareflektion och lugn 
inför eventuell utvärdering. Forskningsöversikten visade dock att inlärning av sakförhållanden 
prioriteras framför djupgående tankegångar när undervisning präglas av målstyrning med 
bedömningsfokus. I litteratur- och läsundervisning förkroppsligas detta av ökat fokus på 
färdighetsträning. Sammankoppling mellan transformativt lärande och litteraturundervisning 
fordrar därför en reflektion över vilken konsekvens det får för synen på kunskap i det givna 
sammanhanget.  
 
Den omdömesgillhet som eftersträvas inom transformativt lärande motsvaras kunskapsteoretiskt 
av begreppet fronesis. Fronesis skiljer sig från episteme (positivistisk kunskap) och techne 
(praktisk-teknisk kunskap) genom sitt fokus på reflekterande omdöme (Aristoteles, 349 
f.Kr./2012). Den praktiska klokhet som fronesis innebär har dock länge skymts av 
förvetenskapligande och teknifiering (Gustavsson, 2000, s. 192). Förskjutningen av synen på 
kunskap i riktning mot instrumentell rationalitet har pågått i mer än två sekel (Kinsella & Pitman, 
2012). Fronesis existerar till skillnad från epistemisk kunskap i rörelse (Nilsson, 2009, s. 49). 
Fronesisk kunskap är att betrakta som dynamisk eftersom:  
 

den praktiska klokheten växer med omdömet i en process, en växelverkan mellan jaget och världen 
i en aktiv tolkning, något som är helt uteslutet ur ett positivistiskt perspektiv, där tanken är fånge i 
absolut isolering hos ett oemotsägligt faktum, den rena idén (Mäkelä, 2007).  

Mäkelä (2007) tydliggör betydelsen av den egna personen i relation till omvärlden. Hermeneutiskt 
kan citatets ”jaget och världen” betraktas som del och helhet. I transformativt lärande skapas 
förståelse i rörelse mellan del och helhet i en dialektisk process (Wilhelmsson, 1998, s. 12). 
Handlingar kan inte beskrivas med exakthet, såsom vid vetenskaplig analys. Istället är 
urskillningsförmågan central för praktisk kunskap i unika situationer och ”kärnan i kunskapen är 
de unika exemplen och inte de generella påståendena” (Josefsson, 2015, s. 51). Så till vida går 
fronesis utöver färdighetsinlärning, eftersom omdömeskunskap kräver förmågan att ”sluta sig till 
det enskilda ur det allmänna” (Gustavsson, 2000, s. 213). Mäkeläs (2007) ”jaget och världen” 
återkommer som visats med andra ord i syftet för svenskämnets litteraturundervisning. 
Svenskämnets litteraturundervisning gränsar till livskunskap, när kunskapssynen är fronesisk och 
lärandet transformativt. Fronesis är ett viktigt begrepp även inom vårdvetenskap som kan göra 
bruk av narrativ forskning (Thomassen, 2007; Skott, 2004). 
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Redan Aristoteles (349 f. Kr./2012) såg praktisk klokhet som kommen ur långvarig livserfarenhet 
(Gustavsson, 2000, s. 191). Även transformativt lärande har beskrivits som innebärandes 
”mänsklig mognad” (Wilhelmsson, 1998, s. 13). Förvärvande av fronesis handlar alltså inte om 
skolning i traditionell mening. I den mån utbildningar avser hjälpa elever skaffa sig fronesis, är 
övningar i inlevelse centrala. Fiktionsläsning är ett sätt att öva den kunskapsform som 
inlevelseförmåga innebär. Ett exempel på hur fronesis kompletterar annan kunskap är 
juristutbildningar med skönlitteratur på pensumlistorna. Inlärandet av lagar som är tänkta att gälla 
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kunskap som är lagtexternas paragrafer (episteme) för att kunna bedöma och handla i ett konkret 
fall (fronesis). En text adresserar konkreta former av kunskap (till exempel tid och rum i en 
fiktionstext), men upplevelsen av texten är bunden till en situation och kan utveckla 
omdömesförmåga som tillämpas vid specifika tillfällen (Gustavsson, 2000, s. 217). 
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stringens. Fronesis är utkomsten av denna process i texten (Lagerroth, 2005, s. 249–254). 
Dessutom ger romanformen, exempelvis genom karaktärsutveckling över tid, läsaren möjlighet 
till ”insikt i hur en central del av strävan efter ett gott liv är att förhålla sig till dilemman” 
(Alkestrand, 2016, s. 80).  Även inom den pedagogiska teorin om transformativt lärande är 
föreställningsförmåga centralt för att kunna omfamna nya synvinklar och därmed kunna förstå 
något okänt (Mezirow, 2000, s. 21). Elevröster i Berättelser som förändrar: en utvärdering 
(Nordberg, 2018) berättar också om fiktionstexters förändringsförmåga (s. 105). En elev säger 
om Ajars Med livet framför sig (1975/2009):  

Min åsikt om prostituerade har ändrats. Jag hade aldrig tänkt på att de också var människor och 
kunde få barn och sådant (Nordberg, 2018, s. 69). 

Citatet ovan visar att eleven har gått från en oreflekterad uppfattning om prostituerade till en mer 
genomtänkt sådan. Det är fiktionsläsningen som har visat ett fenomen ur ett för eleven nytt 
perspektiv. Följande två elevkommentarer handlar om Greens Förr eller senare exploderar jag 
(2012/2013) och dess förändrande förmåga: 

Jag tycker boken har gett mig nya värderingar o mer förståelse för andra. Jag förstår nu att allt kan 
ta slut precis när som helst o  att man inte ska ta allt för givet (Nordberg, 2018, s. 71). 

Till och med jag som hatar att läsa böcker gillade att läsa denna bok (Nordberg, 2018, s. 71). 

De ovanstående två citaten är beskrivningar av hur fiktionsläsningen har inneburit förändrade 
synsätt. Det första citatet visar en elev som på ett explicit vis säger sig ha fått bättre insikter kring 
vad som är självklart och hur andra människors livssituationer kan vara. Det andra citatet 
framhåller en elevs förändrade syn på läsning och böcker. Läsprojektet åskådliggör behovet av 
att elever medvetandegör sina egna läsprocesser och litteratursamtalsintryck för att förändringen 
ska kunna träda i kraft (Nordberg, 2018, s. 105). Detta visar betydelsen av metareflektion för 
transformativt lärande i litteraturundervisningen. 
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Transformativt lärande kräver kritisk självreflektion. Perspektiv på egna perspektiv är 
omdömeskraft i sitt esse och en nödvändighet för transformativt lärande (Mezirow, 2003, s. 60–
61). Den transformativa lärandeprocessen handlar om att förgivettagna föreställningar flyttas från 
sina subjektspositioner till objektspositioner och därmed tillåts bli föremål för självreflektion 
(Kegan, 2000, s. 53). Modernt transformativt lärande har beskrivits som intimt sammankopplat 
med identitetsutveckling (Illeris, 2014, s. 40). När omvärlds- och självförståelse utmanas uppstår 
möjligheter för lärande som överträder upplevda gränser för tänkande och handlande hos 
individen. Ett exempel är elevers reaktioner på det gränsöverskridande som de upplevt i mötet 
med en barnteaterföreställning. Det är möjligt att tala om att eleverna träder in i ett ”motspråk” 
(Gustafsson, 2008, abstrakt). Efter att ha trätt in i och omfamnat ”motspråket” finns möjligheten 
att ta till sig nya perspektiv på sig själv och världen, men också att lämna dessa perspektiv därhän 
och träda åter till sin ursprungliga uppfattning (Gustafsson, 2008, s. 161). När tvånget att lämna 
tidigare antaganden därhän uteblir kan det transformativa lärandet bli mindre normativt 
aktivistiskt, vilket annars kan betraktas som ett problem (Gericke et al., 2018, s. 432). Möjligheten 
att i transformativt lärande kritisera en intagen ståndpunkt utan att nödvändigtvis förändra den 
finns dock sedan tidigare (Mezirow, 2006, s. 94). Att som elev få ta plats i dramatiseringar av 
fiktionstexter är ett sätt att utveckla inlevelseförmåga som kan leda till meningsskapande. 
Växelspelet mellan närhet och distans konkretiseras genom förflyttningen in i samt ut ur roll och 
text (Göthberg, Björk & Mäkitalo, 2018). I den transformativa lärprocessen, som inte är en rak 
utveckling, kan det uppstå ytor mellan vanetänkandet och det omformade tänkandet. Dessa 
mellanytor benämns som ”omförhandlingens transformativa rum” (Cronquist, 2015, s. 117). 
Omförhandlingen av tänkande kan innebära en fas av frustration, vars överbryggande till 
reflektion och omformning av tankesätt kan hjälpas framåt av metaforanvändning i text och bild 
(Cronquist, 2015, s. 117–118). Detta är ett sätt att genom reflektion överskrida vardagsspråkets 
”inneboende omedvetna betydelser” (Wilhelmsson, 1998, s. 11). Att lärande behöver 
karaktäriseras av kritiskt tänkande och en rörlig kunskapssyn, utan att påtvinga elever ”nya 
etablerat goda” åsikter illustreras i detta citat från en licentiatavhandling om transformativt 
lärande i bildlärarutbildningen: 

Utgångspunkten är att allt inte är givet eller tillrättalagt. Detta ses som en möjlighet att förändra sin 
förståelse och referensramar bryts upp. Lärande handlar här om att omformulera förståelsen av sig 
själv och omvärlden. Den nya förståelsen kan vara både dramatisk, då den hotar tidigare 
förståelsevärld, och odramatisk. /…/ en diskussion om språk och motspråk kan synliggöra att skolan 
inte enbart ska vara en plats för upplysning utan också en plats för kritiskt tänkande. Även om 
möjligheten till gränsöverskridande lärande finns är det inte säkert att så sker (Cronquist, 2015, s. 
50). 

Att det handlar om just bildämnet är intressant eftersom Cronquist (2015) tydliggör en skiljelinje 
mellan transformativt lärande och critical literacy i synen på den lärandes övertagande av den 
kritiska positionen. Critical literacy brukar betrakta text och språk i vid mening och därför utgör 
bild och konst ofta exempel i förklaringar av förhållningssättet. Språksynen inom transformativt 
lärande är sådan att föreställningar medieras genom språket, men att synliggörandet av dessa inte 
automatiskt behöver betyda att den lärandes föreställningar ändras. 
 
Critical literacy syftar till att möjliggöra för unga att betrakta omvärlden på ett vis som också 
möjliggör för dem att använda sitt aktörskap. Utgångspunkten för utbildning är inom critical 
literacy frågan “How can education contribute to a world in which our students at all levels of 
education become agents for change?” (Janks, 2013, s. 227). Precis som critical literacy har 
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transformativt lärande sina rötter i Frankfurtskolans kombination av Freud och Marx9 (Illeris, 
2014, s. 47). Inom transformativt lärande finns ett krav på fullständig information och 
metareflektion som passar bättre med en litteraturvetenskap och litteraturdidaktik som betraktar 
intrigen och den finala läsningen som avgörande (till exempel Brooks, 1984; Öhman, 2015) än 
med critical literacy.  
 
Inom critical literacy är avsikten att avslöja språkets (mer eller mindre) dolda innebörder. Janks 
(2013) beskriver en kontinuerligt tolkande cykel som betraktar just språket och därmed 
maktförhållanden som föränderliga: ett begrepp eller en företeelse har en viss design och 
konstruktion, detsamma dekonstrueras, för att sedan omformas och rekonstrueras – begreppets 
eller företeelsens ”nya” design och konstruktion blir därefter föremål för dekonstruktion, för att 
sedan omformas samt rekonstrueras i ett oändligt förlopp (s. 128). En liknande tanke om formning 
och omformning finns inom transformativt lärande (Mezirow, 2000, s. 19). Transformativt 
lärande betraktar en kritisk dimension som nödvändig för att invanda tankemönster ska bli synliga 
och omformas (Mezirow, 2006, s. 90). När Skolverket presenterar forskning om critical literacy 
är fokus på behovet av att synliggöra språkliga maktrelationer samt språket som del av identiteter. 
Följande fyra frågor lyfts fram som centrala för allt critical literacy-relaterat skolarbete: ”Med 
vilka värderingar skrivs en viss text? Vad försöker texten göra med mig? Vilka röster och 
intressen finns i texten? Vilka är tysta och frånvarande?” (Bergöö & Jönsson, 2012; Lozic, 2014-
03-31). Den litteraturdidaktiska kritiken mot critical literacy som redan har presenterats kan 
kompletteras med den grundläggande skillnaden mellan transformativt lärande och så kallad 
”critical pedagogy”10 (Mezirow, 2006, s. 97). Den mest avgörande vattendelaren är kritiskheten 
av den egna positionen. Transformativt lärande och den kritiska pedagogiken befinner sig på var 
sin sida av tröskeln som skiljer kritisk undervisning från indoktrinering (Mezirow, 2006, s. 98). 
Transformativ teori:  

involves how to think critically about one’s assumptions supporting perspectives and to develop 
reflective judgement in discourse regarding beliefs, values, feelings and self-concept. It is not 
primarily to think politically; for ideology critique and critical pedagogy, this is a false assumption 
(Mezirow, 2006, s. 98). 

Mezirows (2006) kritik mot indoktrinerande pedagogik kan tyckas överdrivet hård. I svensk 
forskning beskrivs critical literacy ofta som ett praktiskt orienterat förhållningssätt (Bergöö & 
Jansson, 2012, s. 137; Lundgren & Damber, 2015, s. 10; Molloy, 2017, s. 53). Här finns en 
skiljelinje critical literacy och transformativt lärande emellan genom att det sistnämnda beskrivs 
som teori om lärande (Gustafsson, 2008, s. 50). Det sätt att läsa mot texten som förordas inom 
critical literacy och som innebär en vägran att underkasta sig textens egna villkor (Bergöö & 

 
9 Inom Frankfurtskolan finns en kritik av en tidigare syn på identitetsutveckling som avhängig uteslutande 
individens anpassning till rådande normer. Individens egenintressen av att bli del av normen är dock falska 
eftersom människor i grunden kan vara del i utformandet av livsvillkor. Om den socialt medvetna delen 
glöms i beskrivningar av identitetsutveckling riskerar mentala tillstånd att bli nära nog naturliga – och 
därmed icke-påverkningsbara – delar av masskulturen (Illeris, 2014, s. 47–48). 
10 Urtypen för denna pedagogik är arbete med literacy, i exempelvis illitterata delar av Latinamerika, som 
ämnar blottlägga maktstrukturer för förfördelade människor genom en ideologisk syn på läsning i relation 
till social förändring av orättvisor (Mezirow, 2006, s. 97). Liknande ideologiskt drivna rättviseperspektiv 
finns i critical literacy-arbete om exempelvis Sydafrikas, post-apartheid, styrdokument (Prinsloo & Janks, 
2002). 
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Transformativt lärande kräver kritisk självreflektion. Perspektiv på egna perspektiv är 
omdömeskraft i sitt esse och en nödvändighet för transformativt lärande (Mezirow, 2003, s. 60–
61). Den transformativa lärandeprocessen handlar om att förgivettagna föreställningar flyttas från 
sina subjektspositioner till objektspositioner och därmed tillåts bli föremål för självreflektion 
(Kegan, 2000, s. 53). Modernt transformativt lärande har beskrivits som intimt sammankopplat 
med identitetsutveckling (Illeris, 2014, s. 40). När omvärlds- och självförståelse utmanas uppstår 
möjligheter för lärande som överträder upplevda gränser för tänkande och handlande hos 
individen. Ett exempel är elevers reaktioner på det gränsöverskridande som de upplevt i mötet 
med en barnteaterföreställning. Det är möjligt att tala om att eleverna träder in i ett ”motspråk” 
(Gustafsson, 2008, abstrakt). Efter att ha trätt in i och omfamnat ”motspråket” finns möjligheten 
att ta till sig nya perspektiv på sig själv och världen, men också att lämna dessa perspektiv därhän 
och träda åter till sin ursprungliga uppfattning (Gustafsson, 2008, s. 161). När tvånget att lämna 
tidigare antaganden därhän uteblir kan det transformativa lärandet bli mindre normativt 
aktivistiskt, vilket annars kan betraktas som ett problem (Gericke et al., 2018, s. 432). Möjligheten 
att i transformativt lärande kritisera en intagen ståndpunkt utan att nödvändigtvis förändra den 
finns dock sedan tidigare (Mezirow, 2006, s. 94). Att som elev få ta plats i dramatiseringar av 
fiktionstexter är ett sätt att utveckla inlevelseförmåga som kan leda till meningsskapande. 
Växelspelet mellan närhet och distans konkretiseras genom förflyttningen in i samt ut ur roll och 
text (Göthberg, Björk & Mäkitalo, 2018). I den transformativa lärprocessen, som inte är en rak 
utveckling, kan det uppstå ytor mellan vanetänkandet och det omformade tänkandet. Dessa 
mellanytor benämns som ”omförhandlingens transformativa rum” (Cronquist, 2015, s. 117). 
Omförhandlingen av tänkande kan innebära en fas av frustration, vars överbryggande till 
reflektion och omformning av tankesätt kan hjälpas framåt av metaforanvändning i text och bild 
(Cronquist, 2015, s. 117–118). Detta är ett sätt att genom reflektion överskrida vardagsspråkets 
”inneboende omedvetna betydelser” (Wilhelmsson, 1998, s. 11). Att lärande behöver 
karaktäriseras av kritiskt tänkande och en rörlig kunskapssyn, utan att påtvinga elever ”nya 
etablerat goda” åsikter illustreras i detta citat från en licentiatavhandling om transformativt 
lärande i bildlärarutbildningen: 

Utgångspunkten är att allt inte är givet eller tillrättalagt. Detta ses som en möjlighet att förändra sin 
förståelse och referensramar bryts upp. Lärande handlar här om att omformulera förståelsen av sig 
själv och omvärlden. Den nya förståelsen kan vara både dramatisk, då den hotar tidigare 
förståelsevärld, och odramatisk. /…/ en diskussion om språk och motspråk kan synliggöra att skolan 
inte enbart ska vara en plats för upplysning utan också en plats för kritiskt tänkande. Även om 
möjligheten till gränsöverskridande lärande finns är det inte säkert att så sker (Cronquist, 2015, s. 
50). 

Att det handlar om just bildämnet är intressant eftersom Cronquist (2015) tydliggör en skiljelinje 
mellan transformativt lärande och critical literacy i synen på den lärandes övertagande av den 
kritiska positionen. Critical literacy brukar betrakta text och språk i vid mening och därför utgör 
bild och konst ofta exempel i förklaringar av förhållningssättet. Språksynen inom transformativt 
lärande är sådan att föreställningar medieras genom språket, men att synliggörandet av dessa inte 
automatiskt behöver betyda att den lärandes föreställningar ändras. 
 
Critical literacy syftar till att möjliggöra för unga att betrakta omvärlden på ett vis som också 
möjliggör för dem att använda sitt aktörskap. Utgångspunkten för utbildning är inom critical 
literacy frågan “How can education contribute to a world in which our students at all levels of 
education become agents for change?” (Janks, 2013, s. 227). Precis som critical literacy har 

31 

 

transformativt lärande sina rötter i Frankfurtskolans kombination av Freud och Marx9 (Illeris, 
2014, s. 47). Inom transformativt lärande finns ett krav på fullständig information och 
metareflektion som passar bättre med en litteraturvetenskap och litteraturdidaktik som betraktar 
intrigen och den finala läsningen som avgörande (till exempel Brooks, 1984; Öhman, 2015) än 
med critical literacy.  
 
Inom critical literacy är avsikten att avslöja språkets (mer eller mindre) dolda innebörder. Janks 
(2013) beskriver en kontinuerligt tolkande cykel som betraktar just språket och därmed 
maktförhållanden som föränderliga: ett begrepp eller en företeelse har en viss design och 
konstruktion, detsamma dekonstrueras, för att sedan omformas och rekonstrueras – begreppets 
eller företeelsens ”nya” design och konstruktion blir därefter föremål för dekonstruktion, för att 
sedan omformas samt rekonstrueras i ett oändligt förlopp (s. 128). En liknande tanke om formning 
och omformning finns inom transformativt lärande (Mezirow, 2000, s. 19). Transformativt 
lärande betraktar en kritisk dimension som nödvändig för att invanda tankemönster ska bli synliga 
och omformas (Mezirow, 2006, s. 90). När Skolverket presenterar forskning om critical literacy 
är fokus på behovet av att synliggöra språkliga maktrelationer samt språket som del av identiteter. 
Följande fyra frågor lyfts fram som centrala för allt critical literacy-relaterat skolarbete: ”Med 
vilka värderingar skrivs en viss text? Vad försöker texten göra med mig? Vilka röster och 
intressen finns i texten? Vilka är tysta och frånvarande?” (Bergöö & Jönsson, 2012; Lozic, 2014-
03-31). Den litteraturdidaktiska kritiken mot critical literacy som redan har presenterats kan 
kompletteras med den grundläggande skillnaden mellan transformativt lärande och så kallad 
”critical pedagogy”10 (Mezirow, 2006, s. 97). Den mest avgörande vattendelaren är kritiskheten 
av den egna positionen. Transformativt lärande och den kritiska pedagogiken befinner sig på var 
sin sida av tröskeln som skiljer kritisk undervisning från indoktrinering (Mezirow, 2006, s. 98). 
Transformativ teori:  

involves how to think critically about one’s assumptions supporting perspectives and to develop 
reflective judgement in discourse regarding beliefs, values, feelings and self-concept. It is not 
primarily to think politically; for ideology critique and critical pedagogy, this is a false assumption 
(Mezirow, 2006, s. 98). 

Mezirows (2006) kritik mot indoktrinerande pedagogik kan tyckas överdrivet hård. I svensk 
forskning beskrivs critical literacy ofta som ett praktiskt orienterat förhållningssätt (Bergöö & 
Jansson, 2012, s. 137; Lundgren & Damber, 2015, s. 10; Molloy, 2017, s. 53). Här finns en 
skiljelinje critical literacy och transformativt lärande emellan genom att det sistnämnda beskrivs 
som teori om lärande (Gustafsson, 2008, s. 50). Det sätt att läsa mot texten som förordas inom 
critical literacy och som innebär en vägran att underkasta sig textens egna villkor (Bergöö & 

 
9 Inom Frankfurtskolan finns en kritik av en tidigare syn på identitetsutveckling som avhängig uteslutande 
individens anpassning till rådande normer. Individens egenintressen av att bli del av normen är dock falska 
eftersom människor i grunden kan vara del i utformandet av livsvillkor. Om den socialt medvetna delen 
glöms i beskrivningar av identitetsutveckling riskerar mentala tillstånd att bli nära nog naturliga – och 
därmed icke-påverkningsbara – delar av masskulturen (Illeris, 2014, s. 47–48). 
10 Urtypen för denna pedagogik är arbete med literacy, i exempelvis illitterata delar av Latinamerika, som 
ämnar blottlägga maktstrukturer för förfördelade människor genom en ideologisk syn på läsning i relation 
till social förändring av orättvisor (Mezirow, 2006, s. 97). Liknande ideologiskt drivna rättviseperspektiv 
finns i critical literacy-arbete om exempelvis Sydafrikas, post-apartheid, styrdokument (Prinsloo & Janks, 
2002). 
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Jönsson, 2012, s. 137; Borsheim-Black, Macaluso & Petrone, 2014), har kritiserats av mig själv 
och Lindberg (2018). Istället för att läsa mot som alternativ till att läsa med texten – alltså att läsa 
på textens villkor, förespråkar vi att motläsningen följer på medläsningen för att undvika att 
förutfattade meningar tillskrivs texten, utan att de faktiskt finns däri. En motläsning förutsätter en 
finaliserad medläsning som kan göra bruk av exempelvis metaforer, symboler, intrig och 
dissonans inom och mellan karaktärer, varför motläsningen i första hand är ett redskap för läraren 
i sitt förberedelsearbete. Därefter kan lärarens läs- och litteraturundervisning hjälpa eleverna att 
förhålla sig kritiskt till fiktionstexten och till sin egen läsning, exempelvis genom att arbeta med 
händelsereferat för att undvika att textliga detaljer tillmäts större vikt än textens ”helhetlighet” 
(Bradling & Lindberg, 2018, s. 95).  
 
Att förhålla sig kritiskt till ämnesinnehåll är motsatsen till indoktrinering,11 och en rapport om 
kritiskt tänkande i fyra av grundskolans nationella prov, däribland svenska, visar att gedigna 
ämneskunskaper är en förutsättning för att kunna tillägna sig kritiska förhållningssätt (Nygren, 
Haglund, Samuelsson, af Geijerstam, & Prytz, 2018). För litteraturundervisning med 
fiktionsläsning innebär detta att på förhand uppställda perspektiv och critical literacy-liknande 
frågor inte bör förekomma elevens möte med fiktionstexten, vilken bör ställas i förgrunden och 
först mötas med in- och upplevelse samt litteraturvetenskapliga verktyg (Bradling & Lindberg, 
2018, s. 95). Om så sker finns också den fullständiga information som är förutsättning för 
transformativt lärande (Mezirow, 2006, s. 92). Skolverkets fortbildningsmodul om kritiskt 
textarbete är, liksom lejonparten av den svenska critical literacy-forskningen, dock riktad mot 
grundskolan (Skolverket, 2018-02-09). Däremot har transformativt lärande potential att vara 
framgångsrikt med elever i sena tonåren, eftersom denna period generellt sett är viktig i det 
personliga identitetsbyggandet (Illeris, 2014, s. 126). Här finns alltså ett forskningsutrymme om 
transformativt lärande i gymnasieskolans litteraturundervisning att fylla. Ett sätt att närma sig 
detta utrymme är med fiktionstexten och dess främmandegörande förmåga i förgrunden. 
 

4.2. Främmandegöring som förutsättning för metareflekterande 
läsning 

Litteraturdidaktisk forskning behöver litteraturvetenskap och vice versa. Litteraturdidaktisk 
forskning om transformativt lärande behöver se vad litteraturvetenskapen säger om 
skönlitteraturen som källa till självinsikt, omvärldsuppfattning och föränderlighet. Därför är 
skönlitteraturens främmandegörande förmåga en viktig beståndsdel av det här 
forskningsprojektets teoretiska ram. I det föreliggande avsnittet redogörs för främmandegöring i 
relation till a. hur desautomatiserad läsning kan vara förutsättning för en metareflekterande läsakt, 
b. hur textliga tomrum spelar roll för hermeneutisk respektive fenomenologisk syn på läsning och 
c. hur texter framträder som appellstrukturer, vars effekt är att främmandegöring kan uppstå. 
Eftersom de ovanstående punkterna är sammanflätade med varandra redogörs de inte för i tur och 
ordning utan överlappande. Närmast följer dock en introduktion till begreppet främmandegöring. 
 

 
11 Även kunskapsformen fronesis är, sedan Aristoteles (349 f. Kr./2012), etiskt präglad, med en syn på 
klokhet som innehållandes att handla i enlighet med goda ändamål (Gustavsson, 2000, s. 170). 
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Skönlitteratur kan utmana de grundvalar som läsaren bygger sin existens på och därmed 
främmandegöra det bekanta (Sklovskij, 1917/1992, s. 22–23). Istället för att låta sig inordnas i 
begränsande dikotomier som gott/ont, bra/dåligt och nyttigt/onyttigt kan fiktionstexter utmana 
tankevanor. Samtidigt som skönlitteraturen visar vägar in i det främmande kan den också behäftas 
”med potential till främmandegöring” (Thorsson & Ekholm, 2009, s. 8). Detta kan ske eftersom 
läsningen av skönlitteratur är ett växelspel mellan att se det bekanta i texten samt att betrakta 
texten på avstånd, till skillnad från vaneläsande inriktat på ärende och fakta (Thorsson & Ekholm, 
2009, s. 8). Nyttan med fiktionsläsning är att läsaren inte söker efter det nyttiga i form av ärenden, 
fakta och instruktioner, utan är beredd på det oväntade och på att bli engagerad. Skönlitteraturens 
särskilda egenhet är dess förmåga att: 

bryta denna konventionella förväntan om färdiga betydelser och främmandegör[a] det välbekanta så 
att det blir uppmärksammat och sett på nytt, som nytt. Genom att anlägga olika slag av ovanliga 
grepp, såväl språkliga som tankemässiga, kan litteraturen desautomatisera läsandet, så att 
vaneseendet bryts och nya föreställningar kan ta form (Thorsson & Ekholm, 2009, s. 9). 

Läsarten som krävs för att detta ska kunna ske beskrivs som ”uppmärksamt, nyanserat och 
självreflekterande” (Thorsson & Ekholm, 2009, s. 10). Läsarens fokus måste delas mellan texten 
och själva läsningen i ett ”dubbelseende” (Agrell, 2009, s. 23). I litteraturvetenskaplig kompetens 
ingår kritiskhet i läsningen, vilket är ett sätt att lära sig märka hur ideologiskt-auktoritära hinder 
begränsar livet, men också att kritiskt betrakta sin egen läsart (Agrell, 2009, s. 21–23). Precis det 
som beskrivs som en stor utmaning för skolans litteraturundervisning (Nordberg, 2018, s. 151). 
   
Det är viktigt att beakta de förutsättningar för perspektivväxling som finns inbyggda i fiktionstext 
(Agrell, 2009, s. 23). Läsakten förbereds av textens appellstruktur som består av de litterära grepp 
och stilmedel som ämnar påverka läsningens riktning. Läsartolkning aktiveras av textliga 
tomrum, men styrs samtidigt av textens struktur (Agrell, 2009, s. 39). Medskapandet i 
realiseringen av texten är alltså inte helt fritt, utan styrt av textens gestaltning (Mossberg 
Schüllerqvist, 2008, s. 85). Således är läsarens frihet att förstå texten begränsad av just texten 
samtidigt som en exakt matchning mellan läsarens och textens repertoarer är varken möjlig eller 
eftersträvansvärd (McCormick, 1994, s. 70). Gapet de båda repertoarerna emellan är 
förutsättningen för att skapa ny erfarenhet (Agrell, 2009, s. 39–40). Är gapet i matchningen 
mellan text- och läsarrepertoarerna för stort är dock risken att läsningen hämmas. Förmåga att 
läsa och förstå fiktionstext (inklusive dess egenart) samt förmåga att leva sig in i fiktionen och 
identifiera sig med gestalter i texten är exempel på hur avgörande matchningen är för att gapet 
inte ska bli för stort (Nordberg, 2017, s. 149).  
 
Själva skeendet när ett textligt tomrum fylls är dock betydligt svårare att få syn på, än att analysera 
de båda delarna – texten och läsaren – som omger det. Styrningen av receptionen har i lästeori 
med fokus på textliga tomrum i högre utsträckning placerats i texten än hos läsaren: ”Reading is 
an activity that is guided by the text; this must be processed by the reader, who is then, in turn, 
affected by what he has processed” (Iser, 1978, s. 163). Vikten av läsprocessen poängteras dock, 
i motsats till i litteraturteori som nedsänker meningen i texten(s författarintention) och därmed 
betraktar överföringen av dess andemening till läsaren som närmast automatiserad (Iser, 1978, s. 
107). För att undvika ett sådant intentionellt felslut måste ”verket prövas mot något som finns 
utanför författaren” (Beardsley & Wimsatt, 1954/1992, s. 121). Trots att litterära texter bygger på 
stoff från omvärlden, presenterar fiktion inte avbilder, utan transformerar i fenomenologisk 
mening objekten. Således upphör den referensram som gäller för objekten utanför texten att vara 
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Jönsson, 2012, s. 137; Borsheim-Black, Macaluso & Petrone, 2014), har kritiserats av mig själv 
och Lindberg (2018). Istället för att läsa mot som alternativ till att läsa med texten – alltså att läsa 
på textens villkor, förespråkar vi att motläsningen följer på medläsningen för att undvika att 
förutfattade meningar tillskrivs texten, utan att de faktiskt finns däri. En motläsning förutsätter en 
finaliserad medläsning som kan göra bruk av exempelvis metaforer, symboler, intrig och 
dissonans inom och mellan karaktärer, varför motläsningen i första hand är ett redskap för läraren 
i sitt förberedelsearbete. Därefter kan lärarens läs- och litteraturundervisning hjälpa eleverna att 
förhålla sig kritiskt till fiktionstexten och till sin egen läsning, exempelvis genom att arbeta med 
händelsereferat för att undvika att textliga detaljer tillmäts större vikt än textens ”helhetlighet” 
(Bradling & Lindberg, 2018, s. 95).  
 
Att förhålla sig kritiskt till ämnesinnehåll är motsatsen till indoktrinering,11 och en rapport om 
kritiskt tänkande i fyra av grundskolans nationella prov, däribland svenska, visar att gedigna 
ämneskunskaper är en förutsättning för att kunna tillägna sig kritiska förhållningssätt (Nygren, 
Haglund, Samuelsson, af Geijerstam, & Prytz, 2018). För litteraturundervisning med 
fiktionsläsning innebär detta att på förhand uppställda perspektiv och critical literacy-liknande 
frågor inte bör förekomma elevens möte med fiktionstexten, vilken bör ställas i förgrunden och 
först mötas med in- och upplevelse samt litteraturvetenskapliga verktyg (Bradling & Lindberg, 
2018, s. 95). Om så sker finns också den fullständiga information som är förutsättning för 
transformativt lärande (Mezirow, 2006, s. 92). Skolverkets fortbildningsmodul om kritiskt 
textarbete är, liksom lejonparten av den svenska critical literacy-forskningen, dock riktad mot 
grundskolan (Skolverket, 2018-02-09). Däremot har transformativt lärande potential att vara 
framgångsrikt med elever i sena tonåren, eftersom denna period generellt sett är viktig i det 
personliga identitetsbyggandet (Illeris, 2014, s. 126). Här finns alltså ett forskningsutrymme om 
transformativt lärande i gymnasieskolans litteraturundervisning att fylla. Ett sätt att närma sig 
detta utrymme är med fiktionstexten och dess främmandegörande förmåga i förgrunden. 
 

4.2. Främmandegöring som förutsättning för metareflekterande 
läsning 

Litteraturdidaktisk forskning behöver litteraturvetenskap och vice versa. Litteraturdidaktisk 
forskning om transformativt lärande behöver se vad litteraturvetenskapen säger om 
skönlitteraturen som källa till självinsikt, omvärldsuppfattning och föränderlighet. Därför är 
skönlitteraturens främmandegörande förmåga en viktig beståndsdel av det här 
forskningsprojektets teoretiska ram. I det föreliggande avsnittet redogörs för främmandegöring i 
relation till a. hur desautomatiserad läsning kan vara förutsättning för en metareflekterande läsakt, 
b. hur textliga tomrum spelar roll för hermeneutisk respektive fenomenologisk syn på läsning och 
c. hur texter framträder som appellstrukturer, vars effekt är att främmandegöring kan uppstå. 
Eftersom de ovanstående punkterna är sammanflätade med varandra redogörs de inte för i tur och 
ordning utan överlappande. Närmast följer dock en introduktion till begreppet främmandegöring. 
 

 
11 Även kunskapsformen fronesis är, sedan Aristoteles (349 f. Kr./2012), etiskt präglad, med en syn på 
klokhet som innehållandes att handla i enlighet med goda ändamål (Gustavsson, 2000, s. 170). 
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Skönlitteratur kan utmana de grundvalar som läsaren bygger sin existens på och därmed 
främmandegöra det bekanta (Sklovskij, 1917/1992, s. 22–23). Istället för att låta sig inordnas i 
begränsande dikotomier som gott/ont, bra/dåligt och nyttigt/onyttigt kan fiktionstexter utmana 
tankevanor. Samtidigt som skönlitteraturen visar vägar in i det främmande kan den också behäftas 
”med potential till främmandegöring” (Thorsson & Ekholm, 2009, s. 8). Detta kan ske eftersom 
läsningen av skönlitteratur är ett växelspel mellan att se det bekanta i texten samt att betrakta 
texten på avstånd, till skillnad från vaneläsande inriktat på ärende och fakta (Thorsson & Ekholm, 
2009, s. 8). Nyttan med fiktionsläsning är att läsaren inte söker efter det nyttiga i form av ärenden, 
fakta och instruktioner, utan är beredd på det oväntade och på att bli engagerad. Skönlitteraturens 
särskilda egenhet är dess förmåga att: 

bryta denna konventionella förväntan om färdiga betydelser och främmandegör[a] det välbekanta så 
att det blir uppmärksammat och sett på nytt, som nytt. Genom att anlägga olika slag av ovanliga 
grepp, såväl språkliga som tankemässiga, kan litteraturen desautomatisera läsandet, så att 
vaneseendet bryts och nya föreställningar kan ta form (Thorsson & Ekholm, 2009, s. 9). 

Läsarten som krävs för att detta ska kunna ske beskrivs som ”uppmärksamt, nyanserat och 
självreflekterande” (Thorsson & Ekholm, 2009, s. 10). Läsarens fokus måste delas mellan texten 
och själva läsningen i ett ”dubbelseende” (Agrell, 2009, s. 23). I litteraturvetenskaplig kompetens 
ingår kritiskhet i läsningen, vilket är ett sätt att lära sig märka hur ideologiskt-auktoritära hinder 
begränsar livet, men också att kritiskt betrakta sin egen läsart (Agrell, 2009, s. 21–23). Precis det 
som beskrivs som en stor utmaning för skolans litteraturundervisning (Nordberg, 2018, s. 151). 
   
Det är viktigt att beakta de förutsättningar för perspektivväxling som finns inbyggda i fiktionstext 
(Agrell, 2009, s. 23). Läsakten förbereds av textens appellstruktur som består av de litterära grepp 
och stilmedel som ämnar påverka läsningens riktning. Läsartolkning aktiveras av textliga 
tomrum, men styrs samtidigt av textens struktur (Agrell, 2009, s. 39). Medskapandet i 
realiseringen av texten är alltså inte helt fritt, utan styrt av textens gestaltning (Mossberg 
Schüllerqvist, 2008, s. 85). Således är läsarens frihet att förstå texten begränsad av just texten 
samtidigt som en exakt matchning mellan läsarens och textens repertoarer är varken möjlig eller 
eftersträvansvärd (McCormick, 1994, s. 70). Gapet de båda repertoarerna emellan är 
förutsättningen för att skapa ny erfarenhet (Agrell, 2009, s. 39–40). Är gapet i matchningen 
mellan text- och läsarrepertoarerna för stort är dock risken att läsningen hämmas. Förmåga att 
läsa och förstå fiktionstext (inklusive dess egenart) samt förmåga att leva sig in i fiktionen och 
identifiera sig med gestalter i texten är exempel på hur avgörande matchningen är för att gapet 
inte ska bli för stort (Nordberg, 2017, s. 149).  
 
Själva skeendet när ett textligt tomrum fylls är dock betydligt svårare att få syn på, än att analysera 
de båda delarna – texten och läsaren – som omger det. Styrningen av receptionen har i lästeori 
med fokus på textliga tomrum i högre utsträckning placerats i texten än hos läsaren: ”Reading is 
an activity that is guided by the text; this must be processed by the reader, who is then, in turn, 
affected by what he has processed” (Iser, 1978, s. 163). Vikten av läsprocessen poängteras dock, 
i motsats till i litteraturteori som nedsänker meningen i texten(s författarintention) och därmed 
betraktar överföringen av dess andemening till läsaren som närmast automatiserad (Iser, 1978, s. 
107). För att undvika ett sådant intentionellt felslut måste ”verket prövas mot något som finns 
utanför författaren” (Beardsley & Wimsatt, 1954/1992, s. 121). Trots att litterära texter bygger på 
stoff från omvärlden, presenterar fiktion inte avbilder, utan transformerar i fenomenologisk 
mening objekten. Således upphör den referensram som gäller för objekten utanför texten att vara 
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giltig, när objekten placeras i texten och sedan utvinns därur av en läsare (Iser, 1978, s. 109). Om 
texttolkning handlar om att förmedla textens betydelse, kan betydelsen inte redan befinna sig i 
texten, varför texttolkarens fokus bör ligga på att förmedla textens uppställda villkor för betydelse 
(Iser, 1978, s. 18).   
 
Läsarens reception har också beskrivits som något som bygger på en strävan efter att begripa 
författarens försanthållanden och upptas av dessa. Då ”förutsätts inte bara en immanent 
meningsenhet, som vägleder läsaren, utan läsarens förståelse styrs dessutom av transcendenta 
meningsförväntningar med ursprung i det menades förhållande till sanning” (Gadamer, 
1975/1992, s. 345). Först efter att det visat sig omöjligt att begripa och upptas av författarens 
försanthållanden, kan texten begripas som en annans beskrivning av sanning. I ett sådant 
hänseende finns gapet mellan text och läsare kvar. En kontrast till beskrivningen är den 
fenomenologiska synen på text, vilken framlägger en fiktionsreception där läsarens uppfattning 
av ting omvandlas via texten i läsakten. I ett sådant hänseende överbryggas gapet, eftersom 
läsaren transformerar texten till en för denne begriplig enhet (även om detta leder till att delar av 
texten går förlorade).  
 
Genom bland annat sina tomrum förbereder textens struktur läsarens reception och verkar därför 
styrande. Även om upplevelsen när ett verk konkretiseras i en lässituation går utöver dess 
förberedande aspekter, finns aspekterna i ”potentiellt tillstånd” inbäddade i verket (Ingarden, 
1931/1992, s. 281–283). Därmed inte sagt att upplevelsen av ett litterärt verk är fast – istället 
utvecklas denna i takt med intrigens utveckling: ”Den speciella ordningsföljden mellan delarna i 
det litterära verket förvandlas vid konkretiseringen till en verklig följd i den fenomenella, 
konkreta tiden” (Ingarden, 1931/1992, s. 285). Berättelsen blir en del av läsarens tankar och den 
annars så distinkta motsättningen mellan subjekt och objekt mjuknar. Läsarens medvetande får 
drag av andras medvetande, eftersom en transformation inträffar under läsakten. I förgrunden 
finns dock fiktionstexten, mer aktiv och potent än läsaren som snarare fungerar som registrator 
av transformationen (Poulet 1969/1992, s. 302–307). 
 
I denna fenomenologiskt litteraturteoretiska tradition befinner sig också idén om 
främmandegöring. Poulet (1969/1992) skriver om läsaren:  

På grund av den främmande invasionen i min person av en annans tankar, är jag en individ som har 
fått tillåtelse att uppleva tankar som är främmande för mig. Jag är subjekt för andra tankar än mina 
egna. Mitt medvetande beter sig som om det vore en annans medvetande (Poulet 1969/1992, s. 302). 

Den främmande invasionen i läsaren är dock ingen garanti för förändring, utan läsare kan göra 
motstånd mot det lästa. Främmandegöring kan istället betraktas som förankrat i texten och med 
ambitionen att få till stånd aspektskiften hos läsaren, som därmed kan begripa såväl texten som 
saker utanför texten annorlunda än förut. Tanken är att texter har appellstrukturer som förbereder 
olika läsarter och därmed aspektskiften. Argumentet är att textens repertoar bör styra hur läsaren 
använder och utvecklar sin litterära kompetens och placerar därmed texten i förgrunden, eftersom 
det läsande subjektet är beroende av texten (Agrell, 2009, s. 22–23). Det heter att ”läsarrollen 
utvecklas i meningsbyggandet under läsandets gång, men detta meningsbyggande utlöses av 
texten och interagerar med den” (Agrell, 2009, s. 35). Ur ett fenomenologiskt perspektiv är detta 
nödvändigt, medan det hermeneutiskt sett fungerar som ett svårbrutet cirkelförlopp (Agrell, 2009, 
s. 35).  
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Att ställa texten och dess appellstruktur i förgrunden är ett grepp med rötter i rysk formalism 
(Entzenberg, 1992, s. 7).  Det är yttermera en kontrast till reader-response-idéernas ”till stora 
delar empiristisk[a] kunskapssyn, där fokus ställs in på subjektets enskilda möte med en text och 
där de bakomliggande strukturella sammanhangen får en underordnad betydelse” (Degerman, 
2012, s. 120). Den identifikation som har störst betydelse för främmandegöringspotential är den 
som tillåter jaget att ta intryck utan att varken reducera textens betydelse, eller utgå från subjektet 
som fast genom läsningen (Degerman, 2012, s. 97). Alltså, genom läsning av främmandegörande 
fiktionstext kan läsaren (om)forma och konsolidera sitt tänkande jag. 
 
Sambandet mellan läsarens perspektiv och textens egenskaper som uppstår i en specifik situation 
utgör en litteraritet, som kan bryta den automatiserade läsning som söker fakta eller bekräftelse. 
Litteraritet kan i sammanhanget förklaras som uppbyggd av: 

en främmandegöring av det framställda (brott mot språkliga och kulturella konventioner), som 
desautomatiserar läsandet: vaneläsandet bryts och uppmärksamheten skärps, så att texten framträder 
i sin egen rätt, och läsaren kan möta den med nya ögon (Agrell, 2009, s. 42). 

Således möjliggör ett sådant förhållande brott mot vanetänkande. Brotten möjliggör i sin tur för 
texten att framstå som sig själv för läsaren, som kan möta den mindre färgad av sina 
föreställningar (Olin-Scheller, 2006, s. 26). När det i texten framställda främmandegörs för 
läsaren kan också läsaktens transformation äga rum (Poulet 1969/1992, s. 302). Detta beror på att 
det har uppstått ett aspektskifte (Agrell, 2009, s. 22). När en aspekt av en text urskiljs och därmed 
ställs i förgrunden, möjliggörs också lärande som består av förändrade sätt att erfara fenomen 
(Rosenbaum, 2019, s. 19–20).   
 
Textens och läsarens repertoarer utgör inte ett harmoniskt samförstånd (Iser, 1978, s. 69–70). 
Trots detta är en förutsättning för främmandegöring en initial igenkänning (Agrell, 2009, s. 42). 
Det bekantas mest väsentliga funktion är att möjliggöra för det obekanta att framträda i läsningen 
(Iser, 1978, s. 70). De handlingar och företeelser som vi vänjer oss vid blir automatiserade och 
förpassas därmed bort från vårt medvetna. Det automatiserade är därför osynligt för oss, trots att 
det befinner sig i vårt synfält och trots att vi vet att så är fallet. Istället varseblir vi det 
bekanta/automatiserade genom igenkänning (Sklovskij 1917/1992, s. 20–22). Utan denna 
igenkänning kan inga beskrivningar heller framstå som främmande, eftersom det helt nya är 
oförståeligt. Det är den närhet och distans som växelvis samverkar i spänningsfältet mellan bekant 
och obekant som är förutsättningen för främmandegöring (Agrell, 2009, s. 42). Ett exempel på 
främmandegöring i fiktionstext är Historien om en häst (Tolstoj, 1885/2015), där fenomenet 
äganderätt främmandegörs genom att det beskrivs och betraktas ur hästens istället för ur 
människans perspektiv (Sklovskij 1917/1992, s. 22–23).  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att om texten möter läsaren som en appellstruktur, så ställer det 
krav på läsaren att läsa texten samtidigt som hon eller han reflekterar över sin egen läsning. Ett 
sådant metaperspektiv bygger på att läsaren också försöker få syn på vad i texten som utlöser 
läsaktens specifika läsning. Det är möjligt att ”hänvisa till den hermeneutiska spiralen, enligt 
vilken text och läsare lyfter varandra mot allt högre höjder av betydelse och förståelse i en 
fortgående ömsesidig process” (Agrell, 2009, s. 105). Samtidigt innebär detta fenomenologiskt 
att textens och läsarens betydelser kontinuerligt skapas och omskapas (Iser, 1978, s. 18). Detta 
kan ske eftersom texten formalistiskt sett förbereder skeendet genom sin struktur (Entzenberg, 
1992, s. 7).  
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Transformativt lärande är i hög grad identitetsskapande (Illeris, 2014, s. 40). Identitetsskapande 
är en social och kulturell process, vilken bland annat sker i relation till olika typer av 
fiktionstexter. Textpreferenser fungerar därmed gränsdragande för föränderlig identitet (Olin-
Scheller, 2006, s. 23). Så till vida är det av intresse att undersöka hur en text i läsningen kan 
generera en position, vars utsiktspunkt är sådan att läsaren kan få syn på det annars automatiserade 
vanemässiga hos sig själv (Agrell, 2009, s. 66). Lärarläsaren har att få syn på en didaktisk 
potential i den valda skönlitteraturen, som kan tjäna ett transformativt syfte i 
litteraturundervisningen. Det är särskilda potentialer hos fiktionen som måste visas fram för 
specifika sammanhang i litteraturundervisningen.  
 

4.3. Didaktisk potential som förberedelse för transformativt 
lärande 

Konfrontationer med sitt eget vaneseende innebär möjligheter till distansering från sig själv 
(Cronquist, 2015, s. 54). Sådan främmandegöring är målbild i transformativt lärande (Mezirow, 
2006, s. 94). I form av texters förberedande appellstrukturer är främmandegöring centralt för idén 
om didaktisk potential i skönlitteratur, såsom beskriven av Malin Alkestrand (2016) i Magiska 
möjligheter Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete (s. 70–71). 
Begreppet didaktisk potential tillämpas i hennes avhandling ”för att undersöka vilka möjligheter 
att problematisera värdegrundsfrågor som skönlitteratur ger upphov till” (s. 70).12  
 
Begreppet didaktisk potential knyter an till främmandegöringspedagogiken, men också till 
erfarenhetspedagogiken. Erfarenhetspedagogik bidrar till didaktisk potential genom sitt fokus på 
att skönlitteratur kan anknyta till läsarens egen livsvärld och därmed förmå denne att känna igen 
sig i texten, för att sedan med hjälp av texten kontrastera verkligheten med fiktion. 
Skönlitteraturen kan därför vara ett medel för att i undervisning problematisera etiska 
ställningstaganden. Det är när en läsare går i kritisk dialog med verket som dess didaktiska 
potential kan framträda och fiktionstexten kan bli ett verktyg för etisk reflektion. Detta går emot 
en förenklad litteratursyn som betraktar relationen mellan text och läsare som harmonisk, i vilken 
”god” etik med automatik överförs från fiktionen till läsaren. Skolans styrdokument uttrycker 
dock viljan att använda skönlitteratur som redskap för att belysa etikfrågor, varför möjligheterna 
till problematiserat värdegrundsarbete med fiktionsläsning bör tillvaratas (Alkestrand, 2016, s. 
76–87).  
 
En transformativ process på klassrumsnivå tar sin början i lärarens planeringsarbete (Gericke et 
al., 2018, s. 437), vilket stöds och preciseras ytterligare av att ”det är våra didaktiska val som kan 
hjälpa eleverna till ett bättre lärande” (Molloy, 2017, s. 126). Konfrontationer med vaneseende 
och rutinmässiga tankevanor besitter för ett konventionsöverskridande lärande ”kraft och 

 
12 Skolverkets värdegrundstext (2011) är utgångspunkt också för Molloy (2017), som ser den som en 
”demokratisk pekpinne” (Molloy, 2017, s. 21) vars tvingande verb ”skall” (Skolverket, 2011) ger texten 
signalkaraktär; ”om det står så här i texten, så blir det också så – vilket vi alla vet inte stämmer överens 
med verkligheten i en skoldag som kan vara nog så tuff och plågsam för många elever” (Molloy, 2017, s. 
21). 
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potential” (Gustafsson, 2008, s. 10). Således bör det ingå i svensklärarens uppdrag att göra 
fiktionstextval med utgångspunkt i ”kvalificerad didaktisk textanalys” (Martinsson, 2015, s. 188). 
Det är en litteraturdidaktisk uppgift att för litteraturundervisningen undersöka fiktionstexter med 
”hermeneutisk potential” (Martinsson, 2015, s. 188).  
 
Ett dilemma för litteraturundervisningen är att användningen av fiktionstexter med potential för 
normkritik riskerar att göra läsningen instrumentell och utesluta dimensioner i tolkningen. Molloy 
(2017) skriver att det är enkelt att ”hitta texter som låter sig undersökas ur ett kritiskt literacy-
perspektiv” (s. 126) och att målet med sådana texter i litteraturundervisningen är att eleven ska 
”lära sig att se hur en skribent alltid positionerar sig i frågor kring kön, etnicitet och sexualitet 
samt vilken effekt dennes ordval kan ha på läsaren” (s. 126). Förhållningssättet begränsar 
utrymmet att beakta fiktionstextens särart genom att bestämda utgångspunkter bestämmer 
läsningen och tolkningen (Andersson, 2010, s. 95). Ytterligare ett exempel på hur kritisk 
litteraturpedagogik begränsar läsarens tolkningsmöjligheter är critical literature pedagogy som 
går ut på att ”läsa mot” klassiska texter för att bryta ned dess kanonicitet (Borsheim-Black, 
Macaluso & Petrone, 2014). Även om critical literature pedagogy strävar efter att utveckla 
betydelseskikt i klassiker som kan falla bort i till exempel antologier har det kritiserats för dess 
syn på fiktionstextens decentraliserade roll i läsningen, eftersom förhållningssättet bortser från 
vikten av att eleverna först gör en inlevelsebaserad läsning (Bradling & Lindberg, 2018, s. 92). 
Först när romanen som yttrande betraktat är finaliserat kan läsaren utträda ur berättelsen och 
förhålla sig till dess tematik, utan att betrakta densamma med förutfattade meningar (Öhman, 
2015, s. 87). 13 Skolans faktiska läsförståelseundervisning går dock i hög grad ut på att elever 
söker svar på lärargivna frågor om en texts handling, budskap och karaktärer. Elevernas tolkning 
bygger inte alltid på argument med stöd i texten (Tengberg, 2011, s. 128).  
 
En möjlighet att distanserad, kritisk, litteraturanalytiskt orienterad läsning kan kombineras med 
subjektiva förhållningssätt till fiktionstext kan skönjas i Nordbergs (2017) studier av gymnasisters 
attityd och motiv till fiktionsläsning, litterära kompetenser, samt bredd och fördjupning i 
läsningen. Ett sådant kombinerat förhållningssätt kan ligga till grund för spänningar som i sin tur 
har litteraturdidaktisk potential (s. 243). Textens förankring i den erfarenhet eleverna har borgar 
för att frustration inte blir ett hinder för att kunna ta dess innebörd till sig. I såväl litteratur som i 
nya medier finns ”en didaktisk potential som lärare både måste bli medvetna om och lära sig 
hantera i undervisningen” (Lundström, 2009, s. 179). Titlarna i läsprojektet ”Berättelser som 
förändrar” valdes med stöd av en referensgrupp bestående av skolungdomar och författare 
(Reslegård, 2018, s. 7). När specifika titlar sedan valdes för de 200 deltagande högstadie- och 
gymnasieskolornas klasser låg valet av verk hos den undervisande läraren. Ofta skedde valet med 
hjälp av skolbibliotekarie och med den specifika undervisningsgruppens förutsättningar i åtanke, 
men utan elevernas direkta påverkan. Således anpassades valen med utgångspunkt i till exempel 
svårighet och omfång, men avgörande var att bokens innehåll hade ”potential att väcka intressanta 
samtal och tankar hos eleverna” (Nordberg, 2018, s. 26). Elevers negativa attityd och/eller 
bristande förkunskaper kan vara hinder för didaktiseringen av ämnesinnehåll och i förlängningen 
kan undervisningen om det upplevas som meningslös (Gericke et al., 2018, s. 441). För 
litteraturämnets del innebär detta att dess texter måste didaktiseras för att passa svenskämnets och 
lärandesituationens förutsättningar. Mitt forskningsprojekt bygger vidare på erfarenheter från 

 
13 Öhmans (2015) idé om fiktionstexter som yttranden bygger på Bakhtins (1986) talgenrer. 
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Transformativt lärande är i hög grad identitetsskapande (Illeris, 2014, s. 40). Identitetsskapande 
är en social och kulturell process, vilken bland annat sker i relation till olika typer av 
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4.3. Didaktisk potential som förberedelse för transformativt 
lärande 
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sig i texten, för att sedan med hjälp av texten kontrastera verkligheten med fiktion. 
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potential kan framträda och fiktionstexten kan bli ett verktyg för etisk reflektion. Detta går emot 
en förenklad litteratursyn som betraktar relationen mellan text och läsare som harmonisk, i vilken 
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En transformativ process på klassrumsnivå tar sin början i lärarens planeringsarbete (Gericke et 
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12 Skolverkets värdegrundstext (2011) är utgångspunkt också för Molloy (2017), som ser den som en 
”demokratisk pekpinne” (Molloy, 2017, s. 21) vars tvingande verb ”skall” (Skolverket, 2011) ger texten 
signalkaraktär; ”om det står så här i texten, så blir det också så – vilket vi alla vet inte stämmer överens 
med verkligheten i en skoldag som kan vara nog så tuff och plågsam för många elever” (Molloy, 2017, s. 
21). 
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potential” (Gustafsson, 2008, s. 10). Således bör det ingå i svensklärarens uppdrag att göra 
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normkritik riskerar att göra läsningen instrumentell och utesluta dimensioner i tolkningen. Molloy 
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13 Öhmans (2015) idé om fiktionstexter som yttranden bygger på Bakhtins (1986) talgenrer. 
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läsprojektet ”Berättelser som förändrar”: bokval, helklassläsning och svårigheter för elever att 
anlägga metaperspektiv på sin läsning är utgångspunkter för utformningen och genomförandet av 
läsloggsstudien. 
 
En alternativ ingång till fiktionstexter är problematisering av förgivettaganden (Wilhelmsson, 
1998, s. 13). Ett förslag är att ”beröra samhällskommentarer i fantasyskildringar” (Nordberg, 
2017, s. 243). Detta är precis vad som görs av Alkestrand (2016). Didaktisk potential i 
skönlitteratur är de möjligheter som en fiktionstext skapar, vilka kan framträda som dilemman 
när läsare möter den. I didaktiska sammanhang kan inre spänningar i en fiktionstext vara 
utgångspunkter för läsare att överväga egna förgivettaganden (Alkestrand, 2016, s. 70–71).14 
Brott med fiktionsläsnings automatiserade varseblivning kan få läsaren att uppleva ”det 
oantastligt självklara i hennes föreställningsvärld (märk väl inte bara sådant som specifikt gäller 
litteratur) bli tillgängligt för omförhandling” (Mehrstam, 2010, s. 35). Aspektskiften orsakade av 
främmandegöring är essentiellt för didaktisk potential (Alkestrand, 2016, s. 86). 
 
Didaktisk potential är alltså inte synonymt med att läsaren får syn på författarens värderingar och 
intentioner nedsänkta i fiktionstexten och att läsaren omfamnar eller avvisar dem (Alkestrand, 
2016, s. 69–71). Det existerar felaktigt en behandling av begreppet didaktisk potential som något 
som fungerar när författarintentioner når en läsare som också låter sig omfamnas av dem, men 
som icke-fungerande om läsaren avvisar dem (se Joosen, 2005).15 Detta är ett ”intentionellt 
felslut” (Alkestrand, 2016, s. 69). Ett verk behöver istället brytas mot en pluralistisk verklighet 
(Beardsley & Wimsatt, 1954/1992, s. 121). Ett tydligt exempel på att intentioner inte alltid 
överförs till läsarna är en studie av hur en uppsättning av Shakespeares Köpmannen i Venedig 
(1600/2004), trots sin ambition att vara ett korrektiv till skurkbilden av köpmannen Shylock, 
visade att publikens fientliga inställning till judar och judiskhet ökade efter att ha sett pjäsen 
(Feiler & Sauter, 2006, s. 27–53).  
 
Istället kan fiktionstextens ideologiska uttryck – vilket inte är synonymt med författarintention – 
såsom de(t) framträder i lässituationen undersökas (Alkestrand, 2016, s. 70). En sådan text-/lässyn 
ligger nära McCormicks (1994) inflytelserika beskrivning av läsakten som ett möte mellan 
textliga repertoarer samt läsarrepertoarer som starkt påverkar läsprocessen (Alkestrand, 2016, s. 
71–72). Även om gränsen mellan läsning och intilliggande praktiker såsom boksamtal kan sakna 
starka konturer, är fiktionstexten dess startpunkt (Persson, 2017, s. 115). Fiktionstexten som sådan 
är dock bärare av en ”unik potential som tjänar ett didaktiskt syfte, nämligen att bidra till en 
människas utveckling genom att få till stånd aspektskiften som är svåra att göra på egen hand” 
(Mehrstam, 2010, s. 35). Så till vida bör fiktionstexten placeras i förgrunden, eftersom det är i 
halten av litterära drag i texten som den didaktiska potentialen finns (Mehrstam, 2010, s. 35).  
 
Fiktionens didaktiska potential betraktas alltså som något som öppnar vägar in i det främmande, 
samtidigt som den gör främmande: litteraturen uttrycker det främmande och kan således fungera 

 

14 Hållningen att berättelsens dissonans är central för lärande är dock inte alldeles okontroversiell. När 
Solanas SCUM Manifest (1967/2010) – en text vars radikalfeministiska manshat har lästs såväl ironiskt 
som bokstavligt – sattes upp i Kärrtorp (2011), påtalades – med hänvisning till läroplanens värdegrundstext 
– problematiken med att den riktades till bland annat skolelever (Lundberg, 2013, s. 315–316). 
15 Alkestrand (2016) visar också att det finns en otydlig bild av begreppet didaktisk potential på olika 
lärarutbildningar. (s. 67–68). 
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som upphov till konfrontationer kulturer emellan, samtidigt som den fungerar som en väg för 
läsare in i förhållningssätt av reflekterande och dialogisk art (Thorson & Ekholm, 2009, s. 9). 
Konklusionen är att omvärldsuppfattning och den egna identiteten med hjälp av fiktionsläsning 
kan begripas som ”kontingenta,  konstruktioner som skulle kunna vara andra konstruktioner” 
(Mehrstam, 2010, s. 35). Detta gäller också för själva fiktionstexten som i läsningen kan framstå 
med olika textuella kvaliteter beroende på läsning och därmed som kontingent (Mehrstam, 2010, 
s. 39).16 Kontextbaserad litteraturhistorisk textanalys är dominerande inom litteraturvetenskapen 
(Mehrstam, 2010, s. 37). Detsamma gäller inom gymnasiekurserna i svenskas styrdokument och 
läromedel, men detta behöver inte vara fallet: 

Man behöver inte överföra de förväntningar som är förbundna med historiskt banbrytande, 
kanoniserad litteratur. Men man kan på sin läsart inympa förväntningen att det skorrande språket 
och den otrovärdiga världen har en genomtänkt funktion i förhållande till läsaren. I en konkret, 
didaktisk situation handlar detta om en gradvis socialisation in i ett klassrumsspecifikt och 
dynamiskt lässammanhang, men för att illustrera hur det skulle kunna se ut kan vi helt enkelt ålägga 
oss att förklara varje skavande knepighet som en medveten bromsning av en automatisk reception, 
inriktat på att få till stånd aspektskiften hos läsaren i didaktiskt intressanta frågor – exempelvis när 
det gäller samhälls- och människosyn (Mehrstam, 2010, s. 39). 

Ett exempel som förtydligar att fiktion kan användas för undervisning med utgångspunkt i textens 
inre motstridigheter, så som Mehrstam (2010) ovan förordar, istället för att bekräfta en överordnad 
läsning är Frankenstein eller den moderne Prometeus (Shelley, 1818/2008). I gymnasieläromedel 
används utdrag ur boken ofta som exempel på litteratur från romantiken.17 Genom filmatiseringar 
och intertextuella/intermediala referenser har bilden av vetenskapsmannen och hans monster 
förändrats, men själva romanens spekulativa inslag tar sin utgångspunkt i upplysningstänkande, 
naturvetenskap och realism. Romanen kan läsas som epoktypisk gotisk skräckromantik, men 
berättelsen är också didaktisk genom att den visar läsaren i riktning mot frågan om vilka 
konsekvenser vetenskaplig experimentlusta kan bära med sig (Holmberg, 2008, s. 216–222).  
 
Shelleys (1818/2008) roman är uppbyggd som en kinesisk ask, med ramberättelse samt skiftande 
berättarröster och fokalisation (Holmberg & Ohlsson, 1999, s. 75–80). Detta innebär en 
appellstruktur som förbereder främmandegöring (Agrell, 2009, s. 75–76). Fokalisationens 
betydelse är central eftersom den när den är intern, det vill säga närliggande en gestalts upplevelse 
av berättelsen, saknar det fågelperspektiv som finns i den externa fokalisationen hos en allvetande 
berättarröst. Intern fokalisation leder till att gestaltens och därmed läsarens upplevelse av 
berättelsens skeenden begränsas i berättelsens/läsningens här och nu (Holmberg & Ohlsson, 1999, 
s. 93). Monstret i Shelleys (1818) roman framstår för läsaren som radikalt annorlunda när det 
själv innehar berättarrösten, än när dess skapare Frankenstein innehar den (Holmberg & Ohlsson, 
1999, s. 75–80). I textens struktur och desautomatiseringen av läsningen ligger textens kraft att 
främmandegöra det välbekanta (Mehrstam, 2010, s. 35). I (Shelleys och annan) text finns 
möjlighet till igenkänning och distansering och kan sägas bära på ”potential till 
främmandegöring” (Thorson & Ekholm, 2009, s. 9). Denna potential bygger dock på att läsaren 
har läst hela berättelsen och följt intrigen. I utdragsläsning blir läsningen istället en illustration av 
ett sakförhållande, exempelvis en litterär epok (Öhman & Tornberg Pantzare, 2019, s. 23–34). 

 
16 Merhstam (2010) talar om att fiktionstexten i läsningen på olika vis ”koncipieras (’skapas’, ’föds’) och 
rekoncipieras” (s. 39). 
17 Se exempelvis Ekengren & Lorentzson-Ekengren (2011); Brodow & Nettervik (1998). 



38 

 

läsprojektet ”Berättelser som förändrar”: bokval, helklassläsning och svårigheter för elever att 
anlägga metaperspektiv på sin läsning är utgångspunkter för utformningen och genomförandet av 
läsloggsstudien. 
 
En alternativ ingång till fiktionstexter är problematisering av förgivettaganden (Wilhelmsson, 
1998, s. 13). Ett förslag är att ”beröra samhällskommentarer i fantasyskildringar” (Nordberg, 
2017, s. 243). Detta är precis vad som görs av Alkestrand (2016). Didaktisk potential i 
skönlitteratur är de möjligheter som en fiktionstext skapar, vilka kan framträda som dilemman 
när läsare möter den. I didaktiska sammanhang kan inre spänningar i en fiktionstext vara 
utgångspunkter för läsare att överväga egna förgivettaganden (Alkestrand, 2016, s. 70–71).14 
Brott med fiktionsläsnings automatiserade varseblivning kan få läsaren att uppleva ”det 
oantastligt självklara i hennes föreställningsvärld (märk väl inte bara sådant som specifikt gäller 
litteratur) bli tillgängligt för omförhandling” (Mehrstam, 2010, s. 35). Aspektskiften orsakade av 
främmandegöring är essentiellt för didaktisk potential (Alkestrand, 2016, s. 86). 
 
Didaktisk potential är alltså inte synonymt med att läsaren får syn på författarens värderingar och 
intentioner nedsänkta i fiktionstexten och att läsaren omfamnar eller avvisar dem (Alkestrand, 
2016, s. 69–71). Det existerar felaktigt en behandling av begreppet didaktisk potential som något 
som fungerar när författarintentioner når en läsare som också låter sig omfamnas av dem, men 
som icke-fungerande om läsaren avvisar dem (se Joosen, 2005).15 Detta är ett ”intentionellt 
felslut” (Alkestrand, 2016, s. 69). Ett verk behöver istället brytas mot en pluralistisk verklighet 
(Beardsley & Wimsatt, 1954/1992, s. 121). Ett tydligt exempel på att intentioner inte alltid 
överförs till läsarna är en studie av hur en uppsättning av Shakespeares Köpmannen i Venedig 
(1600/2004), trots sin ambition att vara ett korrektiv till skurkbilden av köpmannen Shylock, 
visade att publikens fientliga inställning till judar och judiskhet ökade efter att ha sett pjäsen 
(Feiler & Sauter, 2006, s. 27–53).  
 
Istället kan fiktionstextens ideologiska uttryck – vilket inte är synonymt med författarintention – 
såsom de(t) framträder i lässituationen undersökas (Alkestrand, 2016, s. 70). En sådan text-/lässyn 
ligger nära McCormicks (1994) inflytelserika beskrivning av läsakten som ett möte mellan 
textliga repertoarer samt läsarrepertoarer som starkt påverkar läsprocessen (Alkestrand, 2016, s. 
71–72). Även om gränsen mellan läsning och intilliggande praktiker såsom boksamtal kan sakna 
starka konturer, är fiktionstexten dess startpunkt (Persson, 2017, s. 115). Fiktionstexten som sådan 
är dock bärare av en ”unik potential som tjänar ett didaktiskt syfte, nämligen att bidra till en 
människas utveckling genom att få till stånd aspektskiften som är svåra att göra på egen hand” 
(Mehrstam, 2010, s. 35). Så till vida bör fiktionstexten placeras i förgrunden, eftersom det är i 
halten av litterära drag i texten som den didaktiska potentialen finns (Mehrstam, 2010, s. 35).  
 
Fiktionens didaktiska potential betraktas alltså som något som öppnar vägar in i det främmande, 
samtidigt som den gör främmande: litteraturen uttrycker det främmande och kan således fungera 

 
14 Hållningen att berättelsens dissonans är central för lärande är dock inte alldeles okontroversiell. När 
Solanas SCUM Manifest (1967/2010) – en text vars radikalfeministiska manshat har lästs såväl ironiskt 
som bokstavligt – sattes upp i Kärrtorp (2011), påtalades – med hänvisning till läroplanens värdegrundstext 
– problematiken med att den riktades till bland annat skolelever (Lundberg, 2013, s. 315–316). 
15 Alkestrand (2016) visar också att det finns en otydlig bild av begreppet didaktisk potential på olika 
lärarutbildningar. (s. 67–68). 

39 

 

som upphov till konfrontationer kulturer emellan, samtidigt som den fungerar som en väg för 
läsare in i förhållningssätt av reflekterande och dialogisk art (Thorson & Ekholm, 2009, s. 9). 
Konklusionen är att omvärldsuppfattning och den egna identiteten med hjälp av fiktionsläsning 
kan begripas som ”kontingenta,  konstruktioner som skulle kunna vara andra konstruktioner” 
(Mehrstam, 2010, s. 35). Detta gäller också för själva fiktionstexten som i läsningen kan framstå 
med olika textuella kvaliteter beroende på läsning och därmed som kontingent (Mehrstam, 2010, 
s. 39).16 Kontextbaserad litteraturhistorisk textanalys är dominerande inom litteraturvetenskapen 
(Mehrstam, 2010, s. 37). Detsamma gäller inom gymnasiekurserna i svenskas styrdokument och 
läromedel, men detta behöver inte vara fallet: 

Man behöver inte överföra de förväntningar som är förbundna med historiskt banbrytande, 
kanoniserad litteratur. Men man kan på sin läsart inympa förväntningen att det skorrande språket 
och den otrovärdiga världen har en genomtänkt funktion i förhållande till läsaren. I en konkret, 
didaktisk situation handlar detta om en gradvis socialisation in i ett klassrumsspecifikt och 
dynamiskt lässammanhang, men för att illustrera hur det skulle kunna se ut kan vi helt enkelt ålägga 
oss att förklara varje skavande knepighet som en medveten bromsning av en automatisk reception, 
inriktat på att få till stånd aspektskiften hos läsaren i didaktiskt intressanta frågor – exempelvis när 
det gäller samhälls- och människosyn (Mehrstam, 2010, s. 39). 

Ett exempel som förtydligar att fiktion kan användas för undervisning med utgångspunkt i textens 
inre motstridigheter, så som Mehrstam (2010) ovan förordar, istället för att bekräfta en överordnad 
läsning är Frankenstein eller den moderne Prometeus (Shelley, 1818/2008). I gymnasieläromedel 
används utdrag ur boken ofta som exempel på litteratur från romantiken.17 Genom filmatiseringar 
och intertextuella/intermediala referenser har bilden av vetenskapsmannen och hans monster 
förändrats, men själva romanens spekulativa inslag tar sin utgångspunkt i upplysningstänkande, 
naturvetenskap och realism. Romanen kan läsas som epoktypisk gotisk skräckromantik, men 
berättelsen är också didaktisk genom att den visar läsaren i riktning mot frågan om vilka 
konsekvenser vetenskaplig experimentlusta kan bära med sig (Holmberg, 2008, s. 216–222).  
 
Shelleys (1818/2008) roman är uppbyggd som en kinesisk ask, med ramberättelse samt skiftande 
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16 Merhstam (2010) talar om att fiktionstexten i läsningen på olika vis ”koncipieras (’skapas’, ’föds’) och 
rekoncipieras” (s. 39). 
17 Se exempelvis Ekengren & Lorentzson-Ekengren (2011); Brodow & Nettervik (1998). 
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Sammanfattningsvis kan sägas att skönlitteraturen har kapacitet att åstadkomma aspektskiften 
som påverkar läsarens syn på sig själv och världen (Thorsson & Ekholm, 2009, s. 10). Detta är 
centralt för främmandegöringspedagogiken (Mehrstam, 2010, s. 35).  
 

4.4. Sammanfattning: Det teoretiska ramverkets 
beröringspunkter 

Det teoretiska ramverkets beståndsdelar – transformativt lärande, främmandegöring och didaktisk 
potential – är inte hermetiska begrepp. Tvärtom finns det delar i dem som överlappar och 
kompletterar varandra. Transformativt lärande som kritiskt tänkande om egna föreställningar 
förutsätter att dessa blir synliga för subjektet. För att detta ska kunna ske krävs någon form av 
främmandegöring av föreställningarna. Det transformativa lärandemålet att kunna göra goda 
omdömesbedömningar återfinns också i fronesisk kunskapssyn, som eftersträvar växandet av 
individens praktiska klokhet. Sådan klokhet förutsätter erfarande av hur fenomen kan erfaras olika 
och för detta är skönlitteraturen särskilt nyttig. Via den skönlitterära texten kan läsarens 
uppfattning av föremål och frågor förändras i läsakten. Denna transformation i läsakten sker 
genom att texten inympar för läsaren nya insikter i medvetandet. Subjektet – läsaren – är alltså 
inte statiskt läsningen igenom, eftersom dess medvetande främmandegörs av texten.  
 
Läsarens föreställningar är således kontingenta konstruktioner som sätts i rörelse av aspektskiften 
som fiktionstexten åstadkommer genom att bädda för att läsarens automatiserade varseblivning i 
läsningen avbryts. När detta sker befästs och reproduceras inte vanemässiga tänkesätt längre av 
sig själva. Intentionerna i fiktionstexten överförs dock inte heller automatiskt till läsaren, utan 
bryts mot den (från texten sett) utanförvarande läsarens medvetande och erfarenheter. Den 
skönlitterära texten besitter potential att låta läsaren erfara fenomen i och utanför texten på sätt 
som är nya för läsaren. Denna potential är didaktisk eftersom den kan användas för att lära in, lära 
mer och lära om. Läsaren kan få en utvidgad, reviderad och (delvis) ny bild av både ämneskunskap 
och sig själv i relation till andra och världen. Den litteraritet som uppkommer som förbindelse 
mellan textliga egenskaper och läsarerfarenheter och omskapar läsarens föreställningar av text 
och själv är av didaktisk karaktär.  
 
Sambandet mellan den skönlitterära textens främmandegörande förmåga och didaktiska potential 
för lärande som är transformativt, driver det kunskapande som är fronesis: utvecklandet av 
praktisk klokhet som visar sig i duglighet till gott omdöme. Detta samband illustreras i en 
kugghjulsmodell: 
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Främmandegöringen i fiktionstexten fungerar igångsättande för litteraturens didaktiska potential 
som sätter ett transformativt lärande i rörelse. Utkomsten av detta lärande är fronesisk kunskap 
som är dynamisk och inte kan hållas för statiskt sann (hjulet snurrar kontinuerligt så länge 
transformativt lärande fortgår). De tre hjulen främmandegöring, didaktisk potential och 
transformativt lärande har återverkan på varandra och är därmed beroende av att inget av dem 
stannar: utan främmandegöring finns ingen didaktisk potential (såsom begreppet utvecklats inom 
litteraturdidaktiken) och då kan inte heller litteraturundervisningen erbjuda transformativt 
lärande. Stannar det transformativa lärandet av förblir främmandegöringen latent i texten och dess 
potential upphör att vara didaktisk.  
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5. Frågeställningar och metodval 
Med utgångspunkt i forskningsprojektets teoretiska delar har följande övergripande 
forskningsfråga formulerats: 
 

• Hur kan transformativt lärande främjas genom att litteraturvetenskaplig terminologi 
omsätts för och prövas i svenskämnets litteraturundervisning på gymnasiet? 

 
För att konkretisera den ovanstående forskningsfrågan för det praktiska fält som förstudien gav 
inträde till finns också följande specifika frågeställningar: 

• Hur kan elevernas användning av litteraturvetenskapliga begrepp främja engagerad 
metareflekterande läsning? 

• Hur kan synliggörande av elevernas läs- och textmotstånd främja transformativt lärande? 
 

Det huvudsakliga målet med studien är att se hur det i styrdokumenten framskrivna syftet med 
litteraturundervisningen kan konkretiseras i undervisningspraktiken genom att utforma och pröva 
ett didaktiskt verktyg för fiktionsläsning applicerat på ett litteraturdidaktiskt val. I de 
nästkommande delarna redogörs för de förberedande didaktiska och metodologiska stegen inför 
utformandet av den läsloggsintervention som redogörs för i kapitel 10. 
 
Förstudiens fokusgruppsamtal fungerade genom deltagarnas erfarenheter som ingång till ett 
praktiskt fält och ligger till grund för den litteraturdidaktiska forskningsöversikten samt det 
teoretiska ramverket. Dessa delar har i sin tur lett fram till frågeställningar till fältet, vilket 
exemplifieras i en fallstudie i form av en läsloggsintervention med 31 elever från det 
naturvetenskapliga programmet i gymnasiekursen Svenska 3 som jag själv var undervisande 
lärare i. Läsloggsinterventionen är central i forskningsprojektet och möter eleverna som deltagare 
i participatory research, vilket innebär att deras läsupplevelser och reflektioner beaktas som 
viktiga bidrag till forskningsprojektets utformning och inte bara som resultat. Elevernas bidrag 
till forskningsprojektet har också potential att påverka kommande litteraturdidaktisk forskning 
och litteraturundervisning. Den nedanstående beskrivna metodologiska tvåstegsmodellen 
aktualiserar lärarens och elevernas betydelsefulla roller för forskningsprojektet. Ömsesidigheten 
i delaktigheten i processens etapper synes avgörande för att ett lärande ska komma till stånd. 
 
Det första metodologiska steget är en forskar-/lärarläsning av en fiktionstext i syfte att kunna göra 
ett didaktiskt medvetet textval inför undersökningen. Valet av bok grundar sig på 
elevutvärderingar av bokvalen i läsprojektet ”Berättelser som förändrar.” Elevutvärderingarna 
visar att val av fiktionstexter med utgångspunkt i innehåll som har ”stor potential att engagera, 
men också irritera, störa och provocera fallit väl ut” (Nordberg, 2018, s. 104). Det kollektiva 
lärandet i form av användandet av en gemensam bok som samtalsunderlag har visat sig viktigt 
(Nordberg, 2018, s. 137). Särskilt viktigt har det visat sig vara för individers enskilda utveckling 
(Nordberg, 2018, s. 149).  
 
En fiktionstext kan åstadkomma perspektivförskjutningar som gör att läsaren får syn på tidigare 
skymda företeelser i texten och hos sig själv. Detta sker genom en struktur som utöver den tänkta 
läsaren präglas av intrig, gestalter och berättare (Agrell, 2009, s. 65–66). Samhörigheten mellan 
läsarens upplevelse av att vara utanförstående och en fiktionstexts främmandegöring existerar i 
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spänningen mellan text och läsare i en viss kontext. Läsarens varseblivning av texten påverkas av 
dess appellstruktur, vilken producerar aspektskiften (Agrell, 2009, s. 41–42). Aspektskiftena ”är 
av central betydelse för att den didaktiska potentialen ska aktualiseras för enskilda läsare” 
(Alkestrand, 2016, s. 86). Främmandegöring sprungen ur aspektskiften fungerar förberedande för 
transformativt lärande, när “stylistic or narrative variations strikingly defamiliarize 
conventionally understood referents and prompt reinterpretive transformations of a conventional 
concept or feeling” (Miall & Kuiken, 1999, s. 123). De strukturella drag som förbereder 
främmandegöring är en central del av vad som skiljer fiktionstext från annan text (Agrell, 2009, 
s. 42). En viktig förutsättning för att fiktionstexten ska framträda som just fiktionstext är den 
finala läsningen av den (Öhman, 2015, s. 73). Att texten läses till slut är särskilt viktigt i en 
undersökning som vill se hur texten förbereder för transformativt lärande, eftersom en av 
förutsättningarna för transformativt lärande är precis och fullständig information (Mezirow, 2006, 
s. 92). Med utgångspunkt i begreppet didaktisk potential sker tolkningen genom att lärar-
/forskarläsningen frilägger de möjligheter till transformativt lärande som fiktionstexten erbjuder. 
Tolkningen som ligger till grund för valet av text för läsloggsinterventionen redogörs för i kapitel 
6. Undersökningen visar endast den potential för lärande i litteraturundervisningen som finns i 
denna roman. Därmed kan studien inte säga något generellt om exempelvis en genres potentiella 
drag i liknande sammanhang. Däremot visar den påföljande läsloggsinterventionen tydligt vilka 
berättartekniska stildrag som genererar vilka reaktioner hos eleverna.  
 
Det andra metodologiska steget är att hitta och anpassa en modell för forskningsinterventionen. 
Läsloggen beskrivs som ett funktionellt arbetsredskap för litteraturundervisning i förstudien. I 
kapitel 7 redovisas hur läsloggen som arbetsredskap för litteraturundervisningen beskrivits av 
litteraturdidaktiska forskare. Därefter finns en redogörelse för de begrepp som hämtas från 
läsforskningen för att anpassa läsloggsredskapet för läsloggsinterventionen. På detta följer en 
beskrivning av läsloggsinterventionens genomförande och de etiska ställningstaganden som 
gjorts i samband med detta. 
 

6. Textval: Didaktisk potential i Låt den rätte 
komma in 

När en lärare läser fiktion för att avgöra dess relevans för en tänkt undervisningssituation sker 
detta i en kontext som är didaktisk. Då uppstår en ”didaktisk läsakt” ur en ”didaktisk läsart” 
(Thorson, 2005, s. 27–28). Textläsning som är riktat pedagogisk kretsar kring den potential för 
undervisningssammanhang som texten uppbär (Malmgren, 1986, s. 35–36). Fiktionstextens 
didaktiska potential realiseras dock inte med automatik för alla elever i 
undervisningssammanhanget, varför det är omöjligt att på förhand avgöra hur väl textens 
möjligheter utvinns av specifika elever i specifika situationer (Alkestrand, 2016, s. 75). I det 
följande är avsikten att frilägga den didaktiska potentialen för transformativt lärande i romanen 
Låt den rätte komma in (Ajvide Lindqvist, 2004/2015). Den didaktiska analysen av romanen 
fokuserar även dess intrig i syfte att möjliggöra för den licentiatavhandlingsläsare som inte läst 
romanen att följa med i händelseförloppet. Sidhänvisningarna i analysen är till 2015 års 
pocketupplaga av boken, eftersom det var den som senare användes i läsloggsinterventionen. 
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Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in är ett verk som kan sägas stå på tröskeln mellan 
populärlitteratur och konsekrerad litteratur (Bradling & Lindberg, 2018, s. 83).18 Skräckromanen 
kretsar kring den endast tre decennier gamla förorten Blackeberg på tidigt 1980-tal och fokuserar 
på mobbade tolvåringen Oskars livssituation och utveckling, tillsammans med sin nya granne Eli 
som visar sig vara vampyr. Parallellt med Oskars och Elis berättelse löper handlingen om 
pedofilen Håkan samt om Blackebergs alienerade alkoholister. Att perspektiven i fokalisationen 
skiftar gör att textens strukturella uppbyggnad lockar till fortsatt läsning genom bruk av 
cliffhangers. Romanen består av en inledande platsbeskrivning, fem delar med tydliga 
datumangivelser och en epilog.  
 

6.1. ”PLATSEN” och ”FÖRSTA DELEN Lycklig den som har en 
sådan vän” 

Blackeberg, 1981, beskrivs som ett historiskt ingenting, som därmed saknar beredskap för 
oerhörda händelser och dit har ett obetydligt flyttlass med en man och en flicka gått (s. 7–8). 
Själva berättelsen tar sin början när tolvårige Oskar blottar sitt bekräftelsebehov i samband med 
att lokalpolisen besöker hans skola för att tala med eleverna om droger: ”Oskar behövde inte säga 
mer. Han hade fått sin blick och sitt tilltal. Hade till och med fått säga till polisen att han läste 
mycket. Det var mer än han hoppats på” (s. 11–12). Därefter blir Oskar utsatt för en förnedrande 
mobbningssituation, samtidigt som hans inkontinens blir tydlig för läsaren (s. 12–14). Oskars 
situation producerar en initial igenkänning. Även den läsare som inte utsatts för mobbning är väl 
medveten om att problematiken existerar. Detta har inom läsforskningen benämnts som kollektiv 
igenkänning (Felski, 2008, s. 35). Det kan dock hos läsare finnas ett motstånd mot att känna igen 
sig i ett offer, oavsett hur fiktivt offret än må vara. Låt den rätte komma in bäddar genom 
igenkänning i Oskar och Blackeberg för påföljande desautomatisering och främmandegöring.  
 
Fokalisationen följer inte bara Oskar utan delas mellan karaktärerna. Redan tidigt i berättelsen 
ägnas fokalisationen åt gestalten Håkan och hans motsägelsefulla inre medvetandeström (s. 14–
16). Samtidigt som Oskar utför en tänkt hämnd på en av sina mobbare med kniv på ett träd, söker 
Håkan ett passande reellt mordoffer (s. 14–16; 20–27). Detta ställer läsaren inför en tvetydighet: 
vem utför mordet? Den med rätta hämndlystne Oskar som också samlar på tidningsurklipp om 
styckmord eller den av samvetskval plågade Håkan? Igenkänningen i Oskars hämndbegär 
desautomatiseras på grund av textstrukturen. Förväntningsstrukturen ställs på ända igen, när 
Håkan sedan visar sig vara pedofil (s. 38–43). Tolkningsgemenskaper styrs indirekt av samhällets 
påverkan på läsare (Mossberg Schüllerqvist, 2008, s. 72). Med rådande stigmatisering kring 
pedofili förbereder Låt den rätte komma in för aspektskifte och främmandegöring genom att 
presentera Håkan som väl medveten om och förbannande sig själv för sin sexuella läggning (s. 
38–43). Inifrånperspektivet på pedofilen kan jämföras med Tolstojs (1885/2015) hästperspektiv 
på äganderätten (se Sklovskij, 1917/1992, s. 22–23).  
 

 
18 Förstudiens fokusgruppsamtal aktualiserade problematiken kring utmanande texter eller texter som 
eleverna känner igen sig i, vilken svensklärare står inför i samband med val av fiktionstexter för 
litteraturundervisningen. 
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spänningen mellan text och läsare i en viss kontext. Läsarens varseblivning av texten påverkas av 
dess appellstruktur, vilken producerar aspektskiften (Agrell, 2009, s. 41–42). Aspektskiftena ”är 
av central betydelse för att den didaktiska potentialen ska aktualiseras för enskilda läsare” 
(Alkestrand, 2016, s. 86). Främmandegöring sprungen ur aspektskiften fungerar förberedande för 
transformativt lärande, när “stylistic or narrative variations strikingly defamiliarize 
conventionally understood referents and prompt reinterpretive transformations of a conventional 
concept or feeling” (Miall & Kuiken, 1999, s. 123). De strukturella drag som förbereder 
främmandegöring är en central del av vad som skiljer fiktionstext från annan text (Agrell, 2009, 
s. 42). En viktig förutsättning för att fiktionstexten ska framträda som just fiktionstext är den 
finala läsningen av den (Öhman, 2015, s. 73). Att texten läses till slut är särskilt viktigt i en 
undersökning som vill se hur texten förbereder för transformativt lärande, eftersom en av 
förutsättningarna för transformativt lärande är precis och fullständig information (Mezirow, 2006, 
s. 92). Med utgångspunkt i begreppet didaktisk potential sker tolkningen genom att lärar-
/forskarläsningen frilägger de möjligheter till transformativt lärande som fiktionstexten erbjuder. 
Tolkningen som ligger till grund för valet av text för läsloggsinterventionen redogörs för i kapitel 
6. Undersökningen visar endast den potential för lärande i litteraturundervisningen som finns i 
denna roman. Därmed kan studien inte säga något generellt om exempelvis en genres potentiella 
drag i liknande sammanhang. Däremot visar den påföljande läsloggsinterventionen tydligt vilka 
berättartekniska stildrag som genererar vilka reaktioner hos eleverna.  
 
Det andra metodologiska steget är att hitta och anpassa en modell för forskningsinterventionen. 
Läsloggen beskrivs som ett funktionellt arbetsredskap för litteraturundervisning i förstudien. I 
kapitel 7 redovisas hur läsloggen som arbetsredskap för litteraturundervisningen beskrivits av 
litteraturdidaktiska forskare. Därefter finns en redogörelse för de begrepp som hämtas från 
läsforskningen för att anpassa läsloggsredskapet för läsloggsinterventionen. På detta följer en 
beskrivning av läsloggsinterventionens genomförande och de etiska ställningstaganden som 
gjorts i samband med detta. 
 

6. Textval: Didaktisk potential i Låt den rätte 
komma in 

När en lärare läser fiktion för att avgöra dess relevans för en tänkt undervisningssituation sker 
detta i en kontext som är didaktisk. Då uppstår en ”didaktisk läsakt” ur en ”didaktisk läsart” 
(Thorson, 2005, s. 27–28). Textläsning som är riktat pedagogisk kretsar kring den potential för 
undervisningssammanhang som texten uppbär (Malmgren, 1986, s. 35–36). Fiktionstextens 
didaktiska potential realiseras dock inte med automatik för alla elever i 
undervisningssammanhanget, varför det är omöjligt att på förhand avgöra hur väl textens 
möjligheter utvinns av specifika elever i specifika situationer (Alkestrand, 2016, s. 75). I det 
följande är avsikten att frilägga den didaktiska potentialen för transformativt lärande i romanen 
Låt den rätte komma in (Ajvide Lindqvist, 2004/2015). Den didaktiska analysen av romanen 
fokuserar även dess intrig i syfte att möjliggöra för den licentiatavhandlingsläsare som inte läst 
romanen att följa med i händelseförloppet. Sidhänvisningarna i analysen är till 2015 års 
pocketupplaga av boken, eftersom det var den som senare användes i läsloggsinterventionen. 
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Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in är ett verk som kan sägas stå på tröskeln mellan 
populärlitteratur och konsekrerad litteratur (Bradling & Lindberg, 2018, s. 83).18 Skräckromanen 
kretsar kring den endast tre decennier gamla förorten Blackeberg på tidigt 1980-tal och fokuserar 
på mobbade tolvåringen Oskars livssituation och utveckling, tillsammans med sin nya granne Eli 
som visar sig vara vampyr. Parallellt med Oskars och Elis berättelse löper handlingen om 
pedofilen Håkan samt om Blackebergs alienerade alkoholister. Att perspektiven i fokalisationen 
skiftar gör att textens strukturella uppbyggnad lockar till fortsatt läsning genom bruk av 
cliffhangers. Romanen består av en inledande platsbeskrivning, fem delar med tydliga 
datumangivelser och en epilog.  
 

6.1. ”PLATSEN” och ”FÖRSTA DELEN Lycklig den som har en 
sådan vän” 

Blackeberg, 1981, beskrivs som ett historiskt ingenting, som därmed saknar beredskap för 
oerhörda händelser och dit har ett obetydligt flyttlass med en man och en flicka gått (s. 7–8). 
Själva berättelsen tar sin början när tolvårige Oskar blottar sitt bekräftelsebehov i samband med 
att lokalpolisen besöker hans skola för att tala med eleverna om droger: ”Oskar behövde inte säga 
mer. Han hade fått sin blick och sitt tilltal. Hade till och med fått säga till polisen att han läste 
mycket. Det var mer än han hoppats på” (s. 11–12). Därefter blir Oskar utsatt för en förnedrande 
mobbningssituation, samtidigt som hans inkontinens blir tydlig för läsaren (s. 12–14). Oskars 
situation producerar en initial igenkänning. Även den läsare som inte utsatts för mobbning är väl 
medveten om att problematiken existerar. Detta har inom läsforskningen benämnts som kollektiv 
igenkänning (Felski, 2008, s. 35). Det kan dock hos läsare finnas ett motstånd mot att känna igen 
sig i ett offer, oavsett hur fiktivt offret än må vara. Låt den rätte komma in bäddar genom 
igenkänning i Oskar och Blackeberg för påföljande desautomatisering och främmandegöring.  
 
Fokalisationen följer inte bara Oskar utan delas mellan karaktärerna. Redan tidigt i berättelsen 
ägnas fokalisationen åt gestalten Håkan och hans motsägelsefulla inre medvetandeström (s. 14–
16). Samtidigt som Oskar utför en tänkt hämnd på en av sina mobbare med kniv på ett träd, söker 
Håkan ett passande reellt mordoffer (s. 14–16; 20–27). Detta ställer läsaren inför en tvetydighet: 
vem utför mordet? Den med rätta hämndlystne Oskar som också samlar på tidningsurklipp om 
styckmord eller den av samvetskval plågade Håkan? Igenkänningen i Oskars hämndbegär 
desautomatiseras på grund av textstrukturen. Förväntningsstrukturen ställs på ända igen, när 
Håkan sedan visar sig vara pedofil (s. 38–43). Tolkningsgemenskaper styrs indirekt av samhällets 
påverkan på läsare (Mossberg Schüllerqvist, 2008, s. 72). Med rådande stigmatisering kring 
pedofili förbereder Låt den rätte komma in för aspektskifte och främmandegöring genom att 
presentera Håkan som väl medveten om och förbannande sig själv för sin sexuella läggning (s. 
38–43). Inifrånperspektivet på pedofilen kan jämföras med Tolstojs (1885/2015) hästperspektiv 
på äganderätten (se Sklovskij, 1917/1992, s. 22–23).  
 

 
18 Förstudiens fokusgruppsamtal aktualiserade problematiken kring utmanande texter eller texter som 
eleverna känner igen sig i, vilken svensklärare står inför i samband med val av fiktionstexter för 
litteraturundervisningen. 
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Mordoffret hittas upphängt upp och ner och tömt på blod (s. 32–34). Detta kontrasterar mot den 
idylliska lekplatsmiljö Oskar går ut till under sin mammas starka förmaningar att vara försiktig. 
Väl där introduceras Oskars nya granne: ”Det var ett barn”. Första gången gestalten omnämns 
sker det alltså med ”det” som personligt pronomen. Kort därpå konstaterar Oskar, trots det dåliga 
ljuset, att barnet är en flicka. När flickan, som visar sig heta Eli (s. 65), får ett nytt personligt 
pronomen kursiveras detta: ”Att inte hon blev rädd.” Eftersom det är ur Oskars perspektiv grannen 
presenteras, blir hans perspektiv också läsarens perspektiv på grannflickan (s. 34–37). 
 
Eli bor tillsammans med Håkan. Deras förhållande är dock komplext; på ett manipulativt vis 
villkorar Eli sin kärlek till Håkan (s. 54–55). Visserligen använder författaren intertextuella 
referenser för att peka ut berättelsens riktning för sina läsare, men hur väl dessa faller ut är 
beroende av matchningen mellan textens och läsarens repertoarer (McCormick, 1994, s. 70). Ett 
exempel är att Håkan överväger att på biblioteket låna Almqvists Drottningens juvelsmycke 
(1834/2016) men avstår eftersom Tintomaragestalten påminner honom om aspekter av sitt liv som 
han försöker undvika (s. 39). Om Tintomara har skrivits att: 

Hon är det ofattbara tredje i förhållande till de av samhället godkända alternativen. Det drama hon 
är fångad i kan enklast beskrivas så, att hon gång på gång konfronteras med representanter för det 
vanliga livet, som till varje pris vill tvinga henne att bekänna färg. Hennes tema är kampen mot 
identifikationen. Att förälska sig i henne är att sätta sin egen identitet på spel, vilket en rad personer 
får erfara (Engdahl, 1995–1996/2009, s. 60). 

Detta är ett exempel på hur läsarens förkunskaper kan innebära en djupare förståelse för texten. 
Referensramar som läggs till läsningen berikar den och en lärare som har fått tillfälle att i sitt 
förarbete göra en gedigen läsning av romanen kan uppmärksamma eleverna på Tintomara i förväg 
eller under läsningen. 
 

6.2. ”ANDRA DELEN Kränkning” 

Romanens andra del inleds med en beskrivning av hur tidningarna rapporterar om mordet och om 
att det ligger en sovjetisk ubåt i vattnen utanför Sveriges kust. Det har publicerats en fantombild 
av ”ritualmördaren” och det går rykten om både gärningsmannen och en eventuell atombomb på 
den strandade ubåten (s. 79–81). Läsarens referensramar kommer också här i fokus. Nu är det 
kunskaper i 1900-talshistoria som är nödvändiga för att begripa romanens beskrivning av 1980-
talet. En biografisk tolkning skulle kunna framhålla Ajvide Lindqvists fascination för mordet på 
Olof Palme. Mordet begicks visserligen fem år efter tiden i romanen, men fantombilden påminner 
med sina svenska anletsdrag, tomma blick och allmänna spöklikhet starkt om den fantombild som 
publicerades av Palmeutredarna i mars 1986. I Hanteringen av odöda (2005) använder Ajvide 
Lindqvist Palmemordet som fond och i både radioberättelsen Idag, imorgon och alltid (2019) 
samt romanen Rörelsen: Den andra platsen (2015) är mordet på statsministern berättelsens kärna. 
Tiden för att ubåten U 137 (S-363) gick på grund utanför Karlskrona 1981, stämmer till skillnad 
från statsministermordet helt med tiden i Låt den rätte komma in. Ajvide Lindqvist använder de 
båda historiska händelserna för att föra in 1980-talets tidsanda i boken, men också för att illustrera 
hot mot Blackebergs etablerade ordning. Hotet utifrån i form av Sovjet sammansvetsar, medan 
hotet inifrån i form av ”ritualmördaren” är desto mer påtagligt och skrämmande.  
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I bilden av Blackeberg ingår A-lagarna. Dessa alkoholiserade karaktärer förkroppsligas främst av 
Lacke och hans käresta Virginia. Den etablerade bilden av vanedrinkare är dock en annan än den 
som framträder i romanen. Lacke och Virginia uppvisar solidaritet med varandra, på ett vis som 
inte brukar associeras med den utslagenhet och ensamhet som kan följa i alkoholismens spår. 
Symboliskt nog bär Virginia ett namn som associeras med oskuld (s. 143–145). Romanen 
främmandegör, genom att i dialogform ge röst åt Lacke och Virginia, uppfattningar om A-lagare 
som dåliga människor. Därigenom uppvisar berättelsen didaktisk potential för transformativt 
lärande kring synen på missbrukare. Således kan boken användas för att öppna för nya perspektiv 
på andra människors livsvärldar, vilket är förenligt med syftet för litteraturundervisningen enligt 
gymnasiets styrdokument. 
 
En av Lackes och Virginias kamrater är den likaledes alkoholiserade Gösta, vars liv tillsammans 
med sina katter i en illaluktande lägenhet påminner om tillvaron för den för Palmemordet fällde 
och frikände Christer Pettersson. En av katterna bär samma namn som Petterssons katt: Måns. 
Gösta har blivit vittne till ett mord på en kamrat, men har likt Pettersson ett ansträngt förhållande 
till polisen och vill inte bli förhörd. Hans beskrivning av mördaren för läsaren är dock koncis: 
”Det var ett barn.” (s. 88–89). Det är samma fyra ord som i Oskars tidigare beskrivning av Eli (s. 
35). Skillnaden är kursiveringen. För Gösta är det barn som är viktigt, medan det var hon som 
kursiverades när Oskar såg Eli. 
 
Eli framstår i andra delen allt mer som händelseutvecklingens epicentrum. De andra gestalternas 
berättelser kretsar alla på ett eller annat vis runt Eli. Eli och Oskar har umgåtts och Oskar har 
försiktigt börjat motsätta sig mobbarnas trakasserier. När Oskar utsätts för ytterligare en 
mobbningssituation som straff famlar han efter styrka att slå tillbaka. I sin hand kramar han en 
sten att slänga på mobbarna, men han förmår sig inte att göra det. Istället blir han misshandlad (s. 
82–88). När Eli får reda på vad som har hänt säger Eli till Oskar att ge igen med kraft för att få 
till en förändring. Det heter att ”saker och ting skulle bli annorlunda nu” (s. 94–98). Oskar tar 
steget att be om att få vara med i sin idrottslärares styrketräningsgrupp (s. 132–133).  
 
Läsaren måste här förhålla sig till händelseutvecklingen på två sätt. Dels behöver läsaren reagera 
på mobbningen, dels på Oskars utveckling till en mer motståndskraftig individ. Mobbningen är 
grav och även om ämnet hanteras på andra sätt idag än under tiden när romanen utspelas, är det i 
viss mån fortfarande tabubelagt. Fiktionstexten tvingar fram en reaktion hos läsaren, som annars 
kanske hade blundat för ämnet. Att Oskar med Elis hjälp växer sig mer motståndskraftig ställer 
dessutom läsaren inför ett etiskt dilemma. När mobbningen börjar igen, är det då acceptabelt för 
Oskar att freda sig själv såsom Eli säger: ”Börja nu. Slå tillbaka. Hårt.”, ”Använd vapen.”, ”Slå 
dom mer än du egentligen vågar.” och ”Du har en kniv.” (s. 96)?  
 
Håkan styrs också av Eli. Hemma hos dem ser han Elis nakna kropp och attraheras av den. Han 
vill röra och ligga vid den, men behöver köpslå med Eli för att det ska ske. I utbyte mot att få göra 
det en natt erbjuder han sig att hjälpa till att dämpa Elis hunger. Håkan tar med sig en burk 
innehållandes genomskinlig vätska och när han förklarat för Eli hur han tänker undvika att leda 
någon tillbaka till lägenheten ”gick han till sitt värv” (s. 99–101). Värvet har Håkan för avsikt att 
utföra i badhuset i Vällingby. Han får orgasm i herrarnas omklädningsrum vid åsynen av tre 
pojkar i yngre tonåren. Därefter överfaller och drogar han den av de tre killarna som blir sist kvar 
i omklädningsrummet (s. 107–109). Håkan blir dock påkommen när han är i färd med att hänga 
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Mordoffret hittas upphängt upp och ner och tömt på blod (s. 32–34). Detta kontrasterar mot den 
idylliska lekplatsmiljö Oskar går ut till under sin mammas starka förmaningar att vara försiktig. 
Väl där introduceras Oskars nya granne: ”Det var ett barn”. Första gången gestalten omnämns 
sker det alltså med ”det” som personligt pronomen. Kort därpå konstaterar Oskar, trots det dåliga 
ljuset, att barnet är en flicka. När flickan, som visar sig heta Eli (s. 65), får ett nytt personligt 
pronomen kursiveras detta: ”Att inte hon blev rädd.” Eftersom det är ur Oskars perspektiv grannen 
presenteras, blir hans perspektiv också läsarens perspektiv på grannflickan (s. 34–37). 
 
Eli bor tillsammans med Håkan. Deras förhållande är dock komplext; på ett manipulativt vis 
villkorar Eli sin kärlek till Håkan (s. 54–55). Visserligen använder författaren intertextuella 
referenser för att peka ut berättelsens riktning för sina läsare, men hur väl dessa faller ut är 
beroende av matchningen mellan textens och läsarens repertoarer (McCormick, 1994, s. 70). Ett 
exempel är att Håkan överväger att på biblioteket låna Almqvists Drottningens juvelsmycke 
(1834/2016) men avstår eftersom Tintomaragestalten påminner honom om aspekter av sitt liv som 
han försöker undvika (s. 39). Om Tintomara har skrivits att: 

Hon är det ofattbara tredje i förhållande till de av samhället godkända alternativen. Det drama hon 
är fångad i kan enklast beskrivas så, att hon gång på gång konfronteras med representanter för det 
vanliga livet, som till varje pris vill tvinga henne att bekänna färg. Hennes tema är kampen mot 
identifikationen. Att förälska sig i henne är att sätta sin egen identitet på spel, vilket en rad personer 
får erfara (Engdahl, 1995–1996/2009, s. 60). 

Detta är ett exempel på hur läsarens förkunskaper kan innebära en djupare förståelse för texten. 
Referensramar som läggs till läsningen berikar den och en lärare som har fått tillfälle att i sitt 
förarbete göra en gedigen läsning av romanen kan uppmärksamma eleverna på Tintomara i förväg 
eller under läsningen. 
 

6.2. ”ANDRA DELEN Kränkning” 

Romanens andra del inleds med en beskrivning av hur tidningarna rapporterar om mordet och om 
att det ligger en sovjetisk ubåt i vattnen utanför Sveriges kust. Det har publicerats en fantombild 
av ”ritualmördaren” och det går rykten om både gärningsmannen och en eventuell atombomb på 
den strandade ubåten (s. 79–81). Läsarens referensramar kommer också här i fokus. Nu är det 
kunskaper i 1900-talshistoria som är nödvändiga för att begripa romanens beskrivning av 1980-
talet. En biografisk tolkning skulle kunna framhålla Ajvide Lindqvists fascination för mordet på 
Olof Palme. Mordet begicks visserligen fem år efter tiden i romanen, men fantombilden påminner 
med sina svenska anletsdrag, tomma blick och allmänna spöklikhet starkt om den fantombild som 
publicerades av Palmeutredarna i mars 1986. I Hanteringen av odöda (2005) använder Ajvide 
Lindqvist Palmemordet som fond och i både radioberättelsen Idag, imorgon och alltid (2019) 
samt romanen Rörelsen: Den andra platsen (2015) är mordet på statsministern berättelsens kärna. 
Tiden för att ubåten U 137 (S-363) gick på grund utanför Karlskrona 1981, stämmer till skillnad 
från statsministermordet helt med tiden i Låt den rätte komma in. Ajvide Lindqvist använder de 
båda historiska händelserna för att föra in 1980-talets tidsanda i boken, men också för att illustrera 
hot mot Blackebergs etablerade ordning. Hotet utifrån i form av Sovjet sammansvetsar, medan 
hotet inifrån i form av ”ritualmördaren” är desto mer påtagligt och skrämmande.  
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I bilden av Blackeberg ingår A-lagarna. Dessa alkoholiserade karaktärer förkroppsligas främst av 
Lacke och hans käresta Virginia. Den etablerade bilden av vanedrinkare är dock en annan än den 
som framträder i romanen. Lacke och Virginia uppvisar solidaritet med varandra, på ett vis som 
inte brukar associeras med den utslagenhet och ensamhet som kan följa i alkoholismens spår. 
Symboliskt nog bär Virginia ett namn som associeras med oskuld (s. 143–145). Romanen 
främmandegör, genom att i dialogform ge röst åt Lacke och Virginia, uppfattningar om A-lagare 
som dåliga människor. Därigenom uppvisar berättelsen didaktisk potential för transformativt 
lärande kring synen på missbrukare. Således kan boken användas för att öppna för nya perspektiv 
på andra människors livsvärldar, vilket är förenligt med syftet för litteraturundervisningen enligt 
gymnasiets styrdokument. 
 
En av Lackes och Virginias kamrater är den likaledes alkoholiserade Gösta, vars liv tillsammans 
med sina katter i en illaluktande lägenhet påminner om tillvaron för den för Palmemordet fällde 
och frikände Christer Pettersson. En av katterna bär samma namn som Petterssons katt: Måns. 
Gösta har blivit vittne till ett mord på en kamrat, men har likt Pettersson ett ansträngt förhållande 
till polisen och vill inte bli förhörd. Hans beskrivning av mördaren för läsaren är dock koncis: 
”Det var ett barn.” (s. 88–89). Det är samma fyra ord som i Oskars tidigare beskrivning av Eli (s. 
35). Skillnaden är kursiveringen. För Gösta är det barn som är viktigt, medan det var hon som 
kursiverades när Oskar såg Eli. 
 
Eli framstår i andra delen allt mer som händelseutvecklingens epicentrum. De andra gestalternas 
berättelser kretsar alla på ett eller annat vis runt Eli. Eli och Oskar har umgåtts och Oskar har 
försiktigt börjat motsätta sig mobbarnas trakasserier. När Oskar utsätts för ytterligare en 
mobbningssituation som straff famlar han efter styrka att slå tillbaka. I sin hand kramar han en 
sten att slänga på mobbarna, men han förmår sig inte att göra det. Istället blir han misshandlad (s. 
82–88). När Eli får reda på vad som har hänt säger Eli till Oskar att ge igen med kraft för att få 
till en förändring. Det heter att ”saker och ting skulle bli annorlunda nu” (s. 94–98). Oskar tar 
steget att be om att få vara med i sin idrottslärares styrketräningsgrupp (s. 132–133).  
 
Läsaren måste här förhålla sig till händelseutvecklingen på två sätt. Dels behöver läsaren reagera 
på mobbningen, dels på Oskars utveckling till en mer motståndskraftig individ. Mobbningen är 
grav och även om ämnet hanteras på andra sätt idag än under tiden när romanen utspelas, är det i 
viss mån fortfarande tabubelagt. Fiktionstexten tvingar fram en reaktion hos läsaren, som annars 
kanske hade blundat för ämnet. Att Oskar med Elis hjälp växer sig mer motståndskraftig ställer 
dessutom läsaren inför ett etiskt dilemma. När mobbningen börjar igen, är det då acceptabelt för 
Oskar att freda sig själv såsom Eli säger: ”Börja nu. Slå tillbaka. Hårt.”, ”Använd vapen.”, ”Slå 
dom mer än du egentligen vågar.” och ”Du har en kniv.” (s. 96)?  
 
Håkan styrs också av Eli. Hemma hos dem ser han Elis nakna kropp och attraheras av den. Han 
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upp sitt offer och tömmer burkens koncentrerade saltsyra över sitt eget ansikte samtidigt som han 
ropar Elis namn (s. 114–116).  
 
Den ovanstående delen av historien har didaktisk potential för transformativt lärande, så till vida 
att den tar upp en företeelse som det finns många outtalade föreställningar kring. Pedofili är så 
tabubelagt att inställningen till pedofiler som monstruösa förövare förblir oreflekterad. Romanen 
erbjuder ett delikat problem eftersom Håkan har samvetskval för sin läggning: ”skuld för sin lust” 
(s. 99). Dessutom dikterar Eli villkoren för deras relation. Pedofilens livserfarenhet 
främmandegörs genom texten för läsaren, som samtidigt ställs inför ett dilemma om 
skuldbeläggning. Dikotomin förövare/offer problematiseras när Eli och Håkan framställs som 
både skyldiga och som varandras rov. Det är i en fiktionstexts interna motstridigheter som dess 
främsta didaktiska potential står att finna (Alkestrand, 2016, s. 70).  
 
En konsekvens av att Håkan misslyckas i sin jakt på att mätta Eli och få tillgång till Elis kropp, 
blir att Eli själv ger sig ut för att söka mättnad. Eli säger sig söka efter sin pappa och blir inbjuden 
till en ensam kvinna för att låna telefonen. Trots att kvinnans katt instinktivt känner aversion mot 
Eli, lyckas Eli bita kvinnan i halspulsådern för att dricka hennes blod. Blodet smakar dock morfin 
eftersom kvinnan medicinerar för cancer och Eli får ett rus som resulterar i en fragmentarisk 
analeps som ger läsaren brottstycken av ”Elis historia” (s. 138–143; 145–146).  
 
Precis som mobbning och pedofili är cancer ett tabubelagt ämne. Böcker som behandlar det vi 
annars inte talar om fyller en funktion genom att ämnet kommer ut i ljuset och kan bli underlag 
för samtal. Det är en möjlig väg att närma sig den frihet från tvång och hämmande oro som kan 
stå i vägen för transformativt lärande. När Eli explicit dricker blod borde det stå klart för läsaren 
att Eli är vampyr. Att Eli ber om tillstånd för att komma in och att katten känner fientlighet bygger 
på genrekonventioner. Därmed går berättelsen också i dialog med läsarens referensramar för 
genren. Vampyrberättelser har en lång historia och dessutom fått ett populärkulturellt genomslag 
(Höglund, 2011). Låt den rätte komma in är dock i sin magiska realism samt mix av mordgåta 
och skräck inte en rakt igenom genretypisk bok, varför läsarens etablerade bild av genren kan 
utmanas och omförhandlas i ett lärande som är transformativt. 
 
Oskar längtar efter att Eli ska komma tillbaka till honom. När det sker lägger de sig under samma 
täcke. De leker tillsammans och Oskar frågar chans på Eli. Svaret blir ”jag kan inte … jag är ingen 
flicka.” Oskar fnyser och undrar ”Är du en kille, eller?” med kursivering av ordet kille (s. 149–
154). Eli förklarar: ”Jag är ingenting. Inte barn. Inte gammal. Inte pojke. Inte flicka. Ingenting.” 
De båda enas om att inte pussas och att man inte behöver göra något särskilt bara för att man är 
ihop och att de därmed lika gärna kan vara ihop, varpå de somnar tillsammans (s. 149–154). 
 
Den initiala (kollektiva) igenkänningen har gjort att läsaren ställer sig på Oskars sida mot 
mobbarna. Det är också med Oskars blick som läsaren först möter Eli och hon kursiveras. Först 
när Oskar kursiverar kille går det upp för läsaren att Eli har blivit sedd som flicka på grund av 
Oskars blick och attraktion till Eli. Berättelsens fokalisation främmandegör läsarens uppfattning 
om vad som är manligt och kvinnligt kodat. Dikotomin kille/tjej utmanas dessutom av Elis 
uppfattning om sig själv som ”ingenting.” Fokalisationen skulle kunna uppfattas som bedräglig, 
men är istället en förutsättning för främmandegöringens existens i texten. 
 

49 

 

6.3. ”TREDJE DELEN Snö, smältande mot hud” 

Genom den socialrealistiska beskrivningen av Blackeberg och Oskar, har initial igenkänning 
förberetts. Beskrivningen innehåller också en underdog att sympatisera med: Oskar går med Elis 
stöd från att bara vara mobboffer till att slå tillbaka mot sina plågoandar, samtidigt som han 
drabbas av samvetskval kring huruvida hans eget försvarsvåld är motiverat (s. 171–173).  
Läsarens igenkänning i Oskar kontrasteras av det okända i form av Eli. Mitt i det socialrealistiska 
Blackeberg befinner sig en övernaturlig varelse. Textens appellstruktur skapar därmed det 
spänningsfält mellan bekant och obekant som beskrivits som en förutsättning för 
främmandegöring (Agrell, 2009, s. 42). Inbäddat i texten finns förutsättningen för brott mot 
vanetänkande och att läsaren kan transformeras under läsakten (Poulet 1969/1992, s. 302–307). 
Ett exempel är bilden av Eli som tjej, vilken producerats med hjälp av fokalisationen på Oskar, 
som förändras. Bilden av förändringen stärks genom att Ajvide Lindqvist använder sig av 
Shakespeares Romeo och Julia (1597/2003) som en intertext, vars starkaste konnotation är 
motivet förbjuden kärlek.19 Efter att Eli citerat ur pjäsen börjar följaktligen Oskar trevande att 
fråga sin lärarinna om homosexualitet (s. 169–170).  
 
Intertexterna fortsätter att spela stor roll för hur romanen förbereder igenkänning och 
främmandegöring. Den tredje delen introduceras med ett citat ur Dantes Den gudomliga komedin 
(tidigt 1300-tal). Berättelsens mest berömda del om helvetets kretsar återkommer sedan i Håkans 
inre medvetandeström (s. 165; 176–177). Det bekanta i Dantes beskrivning används i romanen 
för att framlägga det outtalade: att pedofilen och mördaren är medveten om den etablerade synen 
på honom och plågas av detta. Håkan resonerar också om förflackningen i människors bildning 
och läsvanor, när han tänker att ”detta var Sverige 1981 och här läste de förmodligen Jan Guillou” 
(s. 191). Den som läste Jan Guillou det året läste sannolikt Ondskan (1981), vars tema är den 
enskildes väg till upprättelse mot ett mobbkollektiv. Intertextuellt kan detta betraktas som en 
parallell till utvecklingen av Oskars gestalt. 
 
Oskars utveckling är dock avhängig av Eli. Samtidigt nyanseras bilden av Eli i relation till Oskar. 
De båda gestalterna utvecklas i ett slags växelverkan där de påverkar varandra. Eli som tidigare 
har framställts som manipulativ i sin relation till Håkan har i Oskar funnit en person som är 
kravlös i vänskapen. När Oskar vill knyta blodsband genom att blanda sitt blod med Elis, agerar 
Eli ansvarsfullt genom att avbryta leken trots att begäret efter blod är starkt. Eli skonar Oskar, 
som symboliskt nog slickar bort sitt blod från det lilla sår han gjort i sitt finger och spottar ut det 
(s. 188–190). Istället stillar Eli sitt begär genom att attackera den oskyldiga Virginia (s. 195–197). 
 
Oskars föräldrar är separerade och han far till sin pappa, som hittills varit frånvarande i 
berättelsen. Resan till Rådmansö är detaljerat beskriven och framstår som en färd till en annan, 
bättre, värld. Hos pappan är berättelsens tempo inte lika intensivt och miljön är inte lika destruktiv 
som i Blackeberg. Den bättre världen dock rasar samman för Oskar, såsom den måste ha gjort 
även tidigare i samband med föräldrarnas skilsmässa. Pappan får besök av en kamrat och Oskar 
vet vad det innebär i form av supande. Upplevelsen av svek pinar Oskar som nattetid ger sig av 
tillbaka till Blackeberg. Resan är besvärlig och när han kommer åter är det som att Oskar en gång 

 
19 I förstudiens fokusgruppsamtal nämndes just ”förbjuden kärlek” som ett tema som engagerar elever. 
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19 I förstudiens fokusgruppsamtal nämndes just ”förbjuden kärlek” som ett tema som engagerar elever. 
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för alla har lämnat realismen för att bli del av den magiska världen. Nu är det Oskar som ber om 
lov att få komma in till Eli (s. 198–202; 212–214; 220–223; 226–228; 230–232; 235–238; 239). 
 
Eli släpper in Oskar som frågar om Eli är vampyr och om Eli egentligen är död. Eli drar på svaret 
men säger att Eli fastnat i tolvårsåldern och inte vill smitta andra, särskilt inte Oskar. Oskars 
inställning är dock att låta det som händer ske och de båda möts i en kyss. Kyssen ger Oskar insyn 
i Elis förflutna och den flashback som anades i analepsen när Eli fick morfin i kroppen återupptas. 
Den information om Elis förflutna som når läsaren gör det via Oskar genom kyssen. Därefter 
frågar Eli om Oskar vill komma in (s. 240–242). Det här visar tydligt den didaktiska potential för 
främmandegöring och transformativt lärande som finns i Låt den rätte komma in. Läsaren är 
Oskar, och Oskar bjuds in till det främmande. Det gör att han i ljuset av något nytt också ser sig 
själv i nytt ljus.20 Därmed finns förutsättningen i romanen för att också läsaren ska kunna se sig 
själv och sina föreställningar som något främmande – och kanske också transformera sin 
uppfattning om sig själv och sina föreställningar. Om så sker närmar sig också läsningen syftet 
med fiktionen i svenskämnet: att se sig själv, andra och omvärlden på nytt (Skolverket, 2011, s. 
160). Sådana möjliga aspektskiften bygger på att texten erbjuder initial igenkänning, multipel 
fokalisation, intrig som konkretiserar betydelsen av rörelse även för (o)erfarna läsare och, framför 
allt, Oskars perspektiv på Eli. När Oskar efter långt om länge får reda på att Elis födelsenamn är 
Elias, ett killnamn, reagerar Oskar med förvirring (s. 256).  Oskars förvirring blir då också 
läsarens förvirring, särskilt som bokens tredje del slutar omedelbart därpå. När läsaren genom 
texten får syn på sig och sitt som främmande, framstår också texten i ny dager och kan tillmätas 
”ny” betydelse – ”så om litteraturläsande är nyttigt – vilket ofta hävdas – så är 
litteraturvetenskapande om möjligt ännu nyttigare, inte bara för de närmast inblandade” (Agrell, 
2009, s. 21). Att uppmärksamma den skiftande (interna) fokalisationen och främmandegöringen 
i både lärarens förberedande läsning och i elevernas läsning är steg för att nyttiggöra 
litteraturundervisningen. 
 

6.4. ”FJÄRDE DELEN Här kommer trollens kompani”  

Virginia är smittad och det finns därmed risk att blodsmittan sprider sig i Blackeberg (s. 263–
264). Våren 2020 går associationerna till coronaviruset och Covid-19 och det finns didaktiska 
poänger med att använda fiktionen för att kommentera samtiden i litteraturundervisningen. En 
sociohistorisk tolkning är dock att den blodsmitta som finns i romanen, motsvarar 1980-talets 
HIV-spridning. Skräcken för vampyrer fungerar i en sådan tolkning som en metafor för rädslan 
inför AIDS. HIV och AIDS kopplades många gånger samman med homosexualitet. I slutet av 
tredje delen inträdde Oskar i Elis värld och funderar i fjärde delen över vad det innebär för honom. 
Elias är ett killnamn och den som gillar killar är homosexuell. Det är mer svårsmält för Oskar att 
Eli är en pojke än att Eli är vampyr och han kämpar med användningen av personliga pronomen: 

Han tänkte. Tänkte hårt. Och han förstod inte. Att han på något sätt kunde acceptera att hon var 
vampyr, men att hon skulle vara kille, att det kunde vara … svårare. 

Han kunde ju ordet. Bög. Bögjävel. Sånt Jonny sa. Att det var värre att vara bög än att vara … 

 
20 Se även Lemaster, Benny (2011). ”Queer Imag(in)ing: Liminality as Resistance in Lindqvist's Let the 
Right One In”. Communication and Critical/Cultural Studies, #2, Vol. 8. 
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Han knackade på dörren igen. 

˃˃Elias?˂˂ 

Ett sug i magen när han sa det. Nej. Han skulle inte vänja sig. Hon … han hette Eli. Men det var för 
mycket. Oavsett vad Eli var för någonting, så var det för mycket. Han kunde inte. Ingenting var ju 
normalt med henne (s. 271). 

Att ”ingenting” är normalt med Eli bekräftar relevansen i den tidigare intertexten till Drottningens 
juvelsmycke (1834/2016) och gestalten Tintomara (s. 39). Eli visar sig vara just en 
Tintomaragestalt som alla faller handlöst inför, trots att Tintomara/Eli aldrig faller för någon utan 
befinner sig utanför samhällsramarna – inte minst när det gäller könstillhörighet. Även detta förs 
till läsaren via Oskars synvinkel. Appellstrukturen ger läsaren Oskars perspektiv och 
främmandegör således synen på Eli. En androgyn gestalt som Eli visar sig för sin beundrare såsom 
beundraren betraktar den – och eftersom Oskar betraktar Eli som en flicka, betraktar även läsaren 
Eli som en flicka. På samma sätt som Oskar har läsaren redan begripit och accepterat att Eli är 
vampyr, men måste också, precis som Oskar, besluta om acceptans eller inte för att Eli är en 
pojke. Receptionen har alltså styrts av texten, som processats av läsaren, med påföljd att läsaren 
påverkas av det denne läst/processat (Iser, 1978, s. 163). 
 
I Låt den rätte komma in blir förståelsen av och betydelsen i texten växelvis starkare. Det är 
möjligt att ”hänvisa till den hermeneutiska spiralen, enligt vilken text och läsare lyfter varandra 
mot allt högre höjder av betydelse och förståelse i en fortgående ömsesidig process” (Agrell, 
2009, s. 105). Det tydligaste exemplet är fallet med Elis könstillhörighet, som är något av varken 
eller, eller både och. Betydelsen av pronomendifferentieringen och intertextuella anspelningar 
blir starkare desto mer läsaren förstår och när det blir manifest i texten att Eli står utanför 
samhällets könsnormer lyfter förståelsen än mer. Detta kan ske genom läsarens reflektion över 
sin bundenhet till sina föreställningar. Genom att Eli visar sig inte vara flicka, ställs läsarens 
förväntningsstrukturer på ända och vanetänkandet bryts tack vare texten. Låt den rätte komma in 
rörbereder aspektskiften hos läsaren som således kan förstå såväl sig själv som texten annorlunda 
än förut.  
 
En sådan främmandegöring som beskrivits ovan sker dock i takt med intrigens utveckling. Det är 
den som möjliggör att främmandegöringen kan byggas upp eftersom ”den speciella 
ordningsföljden mellan delarna i det litterära verket förvandlas vid konkretiseringen till en verklig 
följd i den fenomenella, konkreta tiden” (Ingarden, 1931/1992, s. 285). Främmandegöringen blir 
fenomenologisk och ligger inte fast på en särskild sida i boken, utan skapas i framväxandet när 
det potenta i textens appellstruktur möter en specifik läsare (i en specifik situation). Eftersom 
läsarens utsiktspunkt är så starkt knuten till Oskar, är det först när han kommer till insikt som 
läsaren får bekräftelse på sina antaganden. Oskar begriper att Eli dricker blod och att Håkan 
fungerat ”som en levande blodbank” (s. 278).  
 
Det är centralt för romanen att Oskar är en dynamisk gestalt som går från att vara ett 
omständigheternas offer till att nå fördjupad förståelse. Oskars färd mot fronesis är läsarens färd 
mot fronesis, i vad som har kallats ”den episka processen” (Lagerroth, 2005). ”Bli mig lite” säger 
Eli och kysser Oskar. Oskar får när detta sker Elis blick och analepsen som förklarar Elis bakgrund 
blir tydligare (309–314). Det är när kunskapen verkligen sätter sig i kroppen som erfarenhet som 
den blir till fronesis som sedan kan praktiseras för bättre avvägda beslut och värderingar. Detta 
sker symboliskt i boken när Oskar sätts in i Elis livsvärld och därmed får Elis perspektiv på 
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för alla har lämnat realismen för att bli del av den magiska världen. Nu är det Oskar som ber om 
lov att få komma in till Eli (s. 198–202; 212–214; 220–223; 226–228; 230–232; 235–238; 239). 
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6.4. ”FJÄRDE DELEN Här kommer trollens kompani”  

Virginia är smittad och det finns därmed risk att blodsmittan sprider sig i Blackeberg (s. 263–
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20 Se även Lemaster, Benny (2011). ”Queer Imag(in)ing: Liminality as Resistance in Lindqvist's Let the 
Right One In”. Communication and Critical/Cultural Studies, #2, Vol. 8. 
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Han knackade på dörren igen. 

˃˃Elias?˂˂ 
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befinner sig utanför samhällsramarna – inte minst när det gäller könstillhörighet. Även detta förs 
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fungerat ”som en levande blodbank” (s. 278).  
 
Det är centralt för romanen att Oskar är en dynamisk gestalt som går från att vara ett 
omständigheternas offer till att nå fördjupad förståelse. Oskars färd mot fronesis är läsarens färd 
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tillvaron. Oskar får en annan öppenhet inför sig själv och omvärlden, men innan han kan förändra 
sin åskådning måste den passera det som inom transformativt lärande kallats ”omförhandlingens 
transformativa rum” (Cronquist, 2015, s. 117).  
 
Främmandegöringen av outtalade föreställningar förstärks också av bokens A-lagare. De tänker 
på Blackeberg som en cancersvulst, som trots att den är skapad av det svenska samhället helst bör 
skiljas från det (s. 294). Gösta och de andra alkoholisterna betraktar moderata politiker som ”dom 
riktiga blodsugarna” och åker för att träffa Virginia på Sabbatsberg sjukhus (s. 358) – för övrigt 
samma sjukhus som Olof Palme fördes till efter att han mördats. A-lagarna i allmänhet och Lacke 
i synnerhet fungerar i hög utsträckning som ”likare,” vars funktion är att representera en 
inställning byggd på i huvudsak oreflekterat ”sunt förnuft.” Idén om en subaltern sanningssägare 
går ut på att den verkliga folkliga attityden lättast hittas hos trasproletariatet (Crehan, 2002, s. 98). 
Lacke är i sin utslagenhet en typisk sådan representant för trasproletariatet, samtidigt som hans 
tankar har försetts med litterära intertexter. Han upprörs över att Virginia har blivit överfallen och 
i relation och kontrast till Dostojevskij för Lackes inre monolog fram en rättsuppfattning som 
uttrycker det moraliskt riktiga i att som individ ge igen för oförrätter. Karaktären Lacke 
representerar i viss mån de oreflekterade föreställningar som en läsare kan ha före inträdet i den 
fiktiva världen. Läsarens utgångspunkt, att inte veta, illustreras av att Lacke ser skeendet utifrån. 
Likt läsaren drabbas han ändå av händelseförloppet. Virginia dör och Lacke bestämmer sig för att 
hämnas på Eli. För Lacke är Eli en obestämbarhet, vilket gör det enklare att avsky. Lacke säger: 
”Jag ska döda den. Den ska inte leva.” (s. 359–360; 367–370). När Lacke väl hittar Elis kropp 
ligger den i ett badkar fullt av blod. När Lacke ser att Eli är ett barn viker hämndbegäret och han 
upptäcker att Eli helt saknar könsorgan. Lacke som företräder läsarens utgångspunkt och 
utifrånperspektiv har inte genomgått samma dynamiska utveckling som Oskar. Därmed förmår 
han inte begripa Elis könlöshet:  

Kroppen framför hans ögon var mörkt röd; flammig, kletig som en nyfödd. En navel hade den. Men 
inget könsorgan. Pojke eller flicka? Spelade ingen roll (s. 380–381).  

Trots att Lacke inte genomgår någon fronesisk utveckling innebär det inte att han inte ställs 
inför dilemman av moralisk – och didaktisk – karaktär. Virginia ligger på sjukhuset och vill 
ingenting annat än att dö. Hon ber Lacke att förstöra hennes hjärta (underförstått, såsom 
vampyrer kan dödas). Lacke vägrar dock och till sist låter Virginia en sjuksköterska dra upp 
persiennerna för att solljuset ska bränna henne till döds (s. 337; 360). Dessförinnan har Virginia 
skurit sig i handlederna (s. 314; 331). Här finns i romanen beskrivningar av ett dilemma och ett 
tabubelagt ämne, som har potential att hjälpa läsaren att reflektera över sina egna 
ställningstaganden kring eutanasi och självskadebeteenden. 
 
Andra tabubelagda ämnen som berörs i romanens fjärde del är våldtäkt (s. 342–348), mobbning 
som blir så grov att den övergår i mordförsök (s. 376–378) och att göra våld på sig själv för 
pengar (s. 325–327). Håkan kommer åter och våldtar Eli. Beskrivningen är detaljerat obehaglig 
och Eli framstår å ena sidan som ett offer, men å andra sidan är det Eli som betalar den redan 
svaga karaktären Tommy för att han ska låta sig bli skuren. Bilden av Eli är alltså fortsatt 
ambivalent och utmanar läsaren att hålla sinsemellan motstridiga tankar i huvudet samtidigt. 
Tommy är ett av de barn som är miljonprojektet Blackebergs oönskade konsekvenser, bland 
annat genom dåliga erfarenheter av sin pappa samt ett ansträngt förhållande till sin styvpappa. 
När han blir inlåst i ett källarutrymme tillsammans med Håkan exploderar all den uppdämda 
frustration som Blackeberg har orsakat hos Tommy. Han slår och slår Håkan och räknar slagen 
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med hjälp av fragmentariska sånger ur 1980-talets barnprogram Fem myror är fler än fyra 
elefanter och räknevisan En elefant balanserade. Till sist brister spindeltråden i Tommys 
räknande och då brister också något inom honom och han börjar tycka om att misshandla (s. 
350–356; 360–362). Att tabubelagda ämnen behandlas i romanen gör den möjlig att använda 
som medel för att se företeelser som många människor annars låtsas inte existerar eller har en 
redan färdig uppfattning om. Tommy är ytterligare en karaktär som inbjuder till reflektion över 
var gränsen mellan individens och samhällets ansvarsområden går och huruvida det ”straff” som 
Håkan får är rättmätigt.  
 

6.5. ”FEMTE DELEN Låt den rätte komma in” och ”EPILOG” 

Romanens avslutande del inleds med några rader ur Morrissey-låten Let the Right One Slip In 
från albumet Viva Hate (1988): 

Let the right one in 

Let the old dreams die 

Let the wrong ones go 

They cannot do 

What you want them to do (s. 387) 

Raderna beskriver ett farväl till livets tidigare drömmar, till förmån för att släppa in någonting 
nytt. Oskar gömmer undan Elis kartonger. Eli undrar om Oskar vill bli som Eli. Oskars svar är 
nekande, men han poängterar att han vill vara med Eli. Eli ger Oskar en snabb kyss, varpå Oskar 
bara ser sig själv. Till skillnad från tidigare ser han inte Eli, som nu har blivit en del av Oskar. 
Han ser dessutom sig själv på ett nytt sätt: ”Bara så mycket finare, vackrare, starkare än vad han 
själv tyckte att han var. Sedd med kärlek” (s. 391–392). Oskar har alltså kommit till den punkt i 
berättelsen där han kan betrakta sig själv utan förakt. Han har lärt sig att tycka om sig själv för 
den han är. Så till vida är Oskars transformation fullbordad, eftersom han har kommit ut på andra 
sidan av ”omförhandlingens transformativa rum” (Cronquist, s. 117). Han bär dock med sig sina 
erfarenheter och känner ångest över dem. Det tar sig uttryck i oro för att möta mobbarna i skolan. 
Den här gången blir han dock inte handlingsförlamad av rädsla inför mobbarna, utan beger sig i 
förebyggande syfte till skolan på kvällstid. Där väljer Oskar att tända på mobbarnas skolbänkar 
(s. 393–394). Oskar agerar förutseende på basis av tidigare erfarenheter. Anledningen till att han 
klarar av detta är att han har genomgått ”den episka processen” (Lagerroth, 2005). 
 
Genom hela berättelsen har Oskars mamma varit oförmögen att hjälpa honom. När skolan hör av 
sig till henne är det inte för att han har blivit utsatt, utan eftersom han har orsakat en brand i 
skolan. Oskar har dock vuxit, och vuxit ifrån sin mamma: ”De satt en meter ifrån varandra. På 
oändligt avstånd” (s. 397). Det signalerar att Oskar har utvecklat en självständighet som han har 
byggt genom sina tidigare erfarenheter och på så sätt erhållit en nyvunnen självkänsla. Den 
fronesis-kunskap som historien har försett honom med, kan han använda i handling: ”Det var som 
att det var något som han skulle göra.” (s. 399).  
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den han är. Så till vida är Oskars transformation fullbordad, eftersom han har kommit ut på andra 
sidan av ”omförhandlingens transformativa rum” (Cronquist, s. 117). Han bär dock med sig sina 
erfarenheter och känner ångest över dem. Det tar sig uttryck i oro för att möta mobbarna i skolan. 
Den här gången blir han dock inte handlingsförlamad av rädsla inför mobbarna, utan beger sig i 
förebyggande syfte till skolan på kvällstid. Där väljer Oskar att tända på mobbarnas skolbänkar 
(s. 393–394). Oskar agerar förutseende på basis av tidigare erfarenheter. Anledningen till att han 
klarar av detta är att han har genomgått ”den episka processen” (Lagerroth, 2005). 
 
Genom hela berättelsen har Oskars mamma varit oförmögen att hjälpa honom. När skolan hör av 
sig till henne är det inte för att han har blivit utsatt, utan eftersom han har orsakat en brand i 
skolan. Oskar har dock vuxit, och vuxit ifrån sin mamma: ”De satt en meter ifrån varandra. På 
oändligt avstånd” (s. 397). Det signalerar att Oskar har utvecklat en självständighet som han har 
byggt genom sina tidigare erfarenheter och på så sätt erhållit en nyvunnen självkänsla. Den 
fronesis-kunskap som historien har försett honom med, kan han använda i handling: ”Det var som 
att det var något som han skulle göra.” (s. 399).  
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Oskar kan dock inte sätta fingret på vad det är han behöver göra (s. 399). Det skall istället komma 
till honom från oönskat håll. Mobbarna föresätter sig att hämnas branden och lurar Oskar till 
badhuset för att dränka honom. Under knivhot håller de Oskar under vattenytan. Eli, som har 
blivit en del av Oskar, kommer dock åter precis när Oskar antingen ska möta drunkningsdöden 
eller få ett öga utstucket. Badhusets glastak splittras och Eli förvandlar mobbarna och vattnet till 
ett stort blodbad (s. 399–414). Upplösningen fungerar som ett reningsbad för den genom 
berättelsen hårt prövade Oskar. Blodbadet blir till Oskars katharsis och eftersom Oskar så starkt 
varit läsarens representant genom berättelsen blir det också läsarens rening från stelnade 
föreställningar. 
 
Någon fullständig rening från tragedin är det dock inte fråga om. Epilogens avslutande del berättar 
om en pojke – sannolikt Oskar – som med en koffert och kartonger – sannolikt från Elis lägenhet 
– åker tåg från Stockholm till Karlstad. Pojken ser ”glad ut”, men tågkonduktören tänker att det 
förmodligen är ”annorlunda när man är ung” (s. 414–415). Scenariot påminner om hur ett 
obetydligt flyttlass – av allt att döma Håkans och Elis – gick till Blackeberg i prologstycket 
”PLATSEN” (s. 8). Hur säker läsaren kan känna sig på att det är Eli som Oskar bär med sig och 
hur ”glad” Oskar kommer att vara när han, till skillnad från Eli, blivit äldre, beror på hur 
uppmärksamt läsaren har följt intrigen. Desto mer observant läsningen har varit, desto mindre 
öppet framstår slutet. 
 
Analysen av didaktisk potential för transformativt lärande i Låt den rätte komma in visar att 
romanens appellstruktur förbereder för främmandegöring, som i sin tur kan användas i 
litteraturundervisningen för att behandla föreställningar om tabubelagda ämnen. En förutsättning 
för transformativt lärande är tillgång till fullständig information (Mezirow, 2006, s. 92). I 
litteraturundervisning kan ”fullständig information” innebära att eleven tar del av hela boken. Den 
föregående analysen visar förtjänsterna med att följa intrigen för att kunna avge reflekterande 
omdömen om fenomen i och utanför texten, inklusive egna föreställningar. Så till vida har det 
första metodologiska steget – lärar-/forskarläsningen av fiktionstexten – åskådliggjort den 
didaktiska potentialen för transformativt lärande som finns i den analyserade romanen. 
  

7. Läslogg som didaktisk metod och som 
forskningsmetod 

I föreliggande kapitel redogörs för utformningen av det andra metodologiska steget: att med stöd 
av erfarenheterna av motstånd från förstudien och av begrepp från läsforskning anpassa det 
metodologiska redskapet läslogg för den specifika interventionen. ”Det första kravet på en metod 
är att den ska passa in i sammanhanget” (Svensson, 2004, s. 66) och för att användningen av 
läsloggar ska komma till sin rätt behöver dess förutsättningar ta hänsyn till den didaktiska 
situationen. Förstudien visade att elever kan reagera känslosamt på fiktionstexter som berör och 
att svensklärare behöver vara beredda på och få redskap för att hantera detta. Lärar-
/forskarläsningen av boken framvisar hur tabubelagda fenomen främmandegörs och det är rimligt 
att anta att den metod som används för elevernas bearbetning av läsningen bör beakta eventuella 
känslomässiga engagemang i läsningen. Metoden behöver ta särskild hänsyn till erfarenheterna 
av läs- och textmotstånd som framkom i förstudien, eftersom lärar-/forskarläsningen framvisar 
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den finaliserade läsningen som en förutsättning för att romanens didaktiska potential ska kunna 
tas i bruk i litteraturundervisningen. 
 
Intrigskuggning som arbetssätt i litteraturundervisningen kan vara svårhanterligt. Särskilt om 
eleverna är ovana och om texten de läser är en roman som sträcker sig över fler än ett par lektioner. 
För att arbetet med att följa intrigen i litteraturundervisningen ska bli lyckosamt kan det underlätta 
att kombinera det med andra metoder. Att skriva läslogg är ett handfast sätt att stödja läsningen. 
Till exempel kan eleverna i läsloggarna på olika sätt beskriva den del de just har läst, ställa frågor 
om den egna läsningen eller textinnehållet, diskutera gestalter eller berättarteknisk struktur och 
gissa hur händelseförloppet kommer att utvecklas (Öhman & Tornberg Pantzare, 2019, s. 34; 38). 
Läsloggen kan fungera som ett forum för elevernas metareflektion: ”Att be elever att behandla 
intrigen i sina romaner mer ingående och problematisera denna är effektivt för att avslöja för 
eleverna själva hur väl de kan sina romaner” (Öhman & Tornberg Pantzare, 2019, s. 35). Den 
uppdelade läsningen med tillhörande bearbetning av det lästa, framstår som en faktisk 
förutsättning för att högstadie- och gymnasieelever ska kunna ta till sig en roman innehållsligt. 
Att jobba med uppdelad närläsning av romaner i litteraturundervisningen har visat sig vara ett 
fruktbart arbetssätt för att detta ska kunna ske (Nordberg, 2018, s. 25–27).  
 
Oavsett om fiktionstexten läses av eleverna på lektionstid eller hemma kan läsloggen vara ett 
funktionellt redskap. Om eleverna läser i skolan kan de få lektionstid avsatt för att reflektera i 
loggform. Om läsningen sker som hemarbete kan det vara del av läxan att föra logg över 
läsningen. En övergripande frågeställning för läsloggen är ”vad fäste du dig vid i den här texten?” 
(Molloy, 1996, s. 73). Öppenheten i frågor som denna gör att läsloggen blir till ett redskap för 
individualisering av litteraturundervisning, samtidigt som lärandet förblir kollektivt. Om 
läsloggen används som förberedelse för litteratursamtal är en av fördelarna att eleverna med hjälp 
av texten styr undervisningen och att alla frågor kan tas på allvar. En ”poäng med läsloggar är att 
allas röster kan bli hörda” (Molloy, 2017, s. 38). Härvidlag är användningen av läsloggar en 
ändamålsenlig del av det här forskningsprojektets övergripande förhållningssätt participatory 
research. Inom participatory research betraktas deltagarna – här: eleverna – som vetande subjekt, 
vars erfarenheter är värdefull kunskap. Sedd som forskningsredskap är läsloggen ett sätt att ge 
alla elever samma möjlighet att uttrycka sig utan tvingande styrning. Att just deras bidrag kommer 
tas på allvar kan dessutom verka motiverande. 
 
Sedd som didaktiskt redskap är läsloggen ett sätt för att låta eleverna pröva sin inställning i 
moraliska dilemman och för att välkomna problematisering i undervisningen. Samtidigt som detta 
bidrar till att utveckla elevernas kritiska tänkande gör läsloggen det möjligt för en elev att se hur 
den egna tankemässiga utvecklingen har gått till i relation till den lästa texten och att dessutom 
ställa sig frågan varför förändringar i sättet att tänka har inträffat (Molloy, 2017, s. 39). Läsloggen 
”blir tankeutvecklande, eftersom även spontana åsikter och infall kan fungera som underlag för 
samtal och för ett mer fördjupat och reflekterande skrivande.” Ingångsfrågan om vad i texten som 
eleverna fäste sig särskilt vid, kan kompletteras med frågan ”hur vet du det?” i händelse av att 
elevernas spontana infall för reflektionen alltför långt bort från själva fiktionstexten (Molloy, 
1996, s. 74–75). 
 
Kombinationen mellan berättelsen och elevens reflektion är vad som står i fokus även för den 
loggboksuppgift som presenteras i Berättelser som förändrar: en utvärdering (Nordberg, 2018). 
Uppgiften kallas ”Text och tanke” och består bland annat av ett rutfält där eleverna efter att ha 
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Oskar kan dock inte sätta fingret på vad det är han behöver göra (s. 399). Det skall istället komma 
till honom från oönskat håll. Mobbarna föresätter sig att hämnas branden och lurar Oskar till 
badhuset för att dränka honom. Under knivhot håller de Oskar under vattenytan. Eli, som har 
blivit en del av Oskar, kommer dock åter precis när Oskar antingen ska möta drunkningsdöden 
eller få ett öga utstucket. Badhusets glastak splittras och Eli förvandlar mobbarna och vattnet till 
ett stort blodbad (s. 399–414). Upplösningen fungerar som ett reningsbad för den genom 
berättelsen hårt prövade Oskar. Blodbadet blir till Oskars katharsis och eftersom Oskar så starkt 
varit läsarens representant genom berättelsen blir det också läsarens rening från stelnade 
föreställningar. 
 
Någon fullständig rening från tragedin är det dock inte fråga om. Epilogens avslutande del berättar 
om en pojke – sannolikt Oskar – som med en koffert och kartonger – sannolikt från Elis lägenhet 
– åker tåg från Stockholm till Karlstad. Pojken ser ”glad ut”, men tågkonduktören tänker att det 
förmodligen är ”annorlunda när man är ung” (s. 414–415). Scenariot påminner om hur ett 
obetydligt flyttlass – av allt att döma Håkans och Elis – gick till Blackeberg i prologstycket 
”PLATSEN” (s. 8). Hur säker läsaren kan känna sig på att det är Eli som Oskar bär med sig och 
hur ”glad” Oskar kommer att vara när han, till skillnad från Eli, blivit äldre, beror på hur 
uppmärksamt läsaren har följt intrigen. Desto mer observant läsningen har varit, desto mindre 
öppet framstår slutet. 
 
Analysen av didaktisk potential för transformativt lärande i Låt den rätte komma in visar att 
romanens appellstruktur förbereder för främmandegöring, som i sin tur kan användas i 
litteraturundervisningen för att behandla föreställningar om tabubelagda ämnen. En förutsättning 
för transformativt lärande är tillgång till fullständig information (Mezirow, 2006, s. 92). I 
litteraturundervisning kan ”fullständig information” innebära att eleven tar del av hela boken. Den 
föregående analysen visar förtjänsterna med att följa intrigen för att kunna avge reflekterande 
omdömen om fenomen i och utanför texten, inklusive egna föreställningar. Så till vida har det 
första metodologiska steget – lärar-/forskarläsningen av fiktionstexten – åskådliggjort den 
didaktiska potentialen för transformativt lärande som finns i den analyserade romanen. 
  

7. Läslogg som didaktisk metod och som 
forskningsmetod 

I föreliggande kapitel redogörs för utformningen av det andra metodologiska steget: att med stöd 
av erfarenheterna av motstånd från förstudien och av begrepp från läsforskning anpassa det 
metodologiska redskapet läslogg för den specifika interventionen. ”Det första kravet på en metod 
är att den ska passa in i sammanhanget” (Svensson, 2004, s. 66) och för att användningen av 
läsloggar ska komma till sin rätt behöver dess förutsättningar ta hänsyn till den didaktiska 
situationen. Förstudien visade att elever kan reagera känslosamt på fiktionstexter som berör och 
att svensklärare behöver vara beredda på och få redskap för att hantera detta. Lärar-
/forskarläsningen av boken framvisar hur tabubelagda fenomen främmandegörs och det är rimligt 
att anta att den metod som används för elevernas bearbetning av läsningen bör beakta eventuella 
känslomässiga engagemang i läsningen. Metoden behöver ta särskild hänsyn till erfarenheterna 
av läs- och textmotstånd som framkom i förstudien, eftersom lärar-/forskarläsningen framvisar 
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den finaliserade läsningen som en förutsättning för att romanens didaktiska potential ska kunna 
tas i bruk i litteraturundervisningen. 
 
Intrigskuggning som arbetssätt i litteraturundervisningen kan vara svårhanterligt. Särskilt om 
eleverna är ovana och om texten de läser är en roman som sträcker sig över fler än ett par lektioner. 
För att arbetet med att följa intrigen i litteraturundervisningen ska bli lyckosamt kan det underlätta 
att kombinera det med andra metoder. Att skriva läslogg är ett handfast sätt att stödja läsningen. 
Till exempel kan eleverna i läsloggarna på olika sätt beskriva den del de just har läst, ställa frågor 
om den egna läsningen eller textinnehållet, diskutera gestalter eller berättarteknisk struktur och 
gissa hur händelseförloppet kommer att utvecklas (Öhman & Tornberg Pantzare, 2019, s. 34; 38). 
Läsloggen kan fungera som ett forum för elevernas metareflektion: ”Att be elever att behandla 
intrigen i sina romaner mer ingående och problematisera denna är effektivt för att avslöja för 
eleverna själva hur väl de kan sina romaner” (Öhman & Tornberg Pantzare, 2019, s. 35). Den 
uppdelade läsningen med tillhörande bearbetning av det lästa, framstår som en faktisk 
förutsättning för att högstadie- och gymnasieelever ska kunna ta till sig en roman innehållsligt. 
Att jobba med uppdelad närläsning av romaner i litteraturundervisningen har visat sig vara ett 
fruktbart arbetssätt för att detta ska kunna ske (Nordberg, 2018, s. 25–27).  
 
Oavsett om fiktionstexten läses av eleverna på lektionstid eller hemma kan läsloggen vara ett 
funktionellt redskap. Om eleverna läser i skolan kan de få lektionstid avsatt för att reflektera i 
loggform. Om läsningen sker som hemarbete kan det vara del av läxan att föra logg över 
läsningen. En övergripande frågeställning för läsloggen är ”vad fäste du dig vid i den här texten?” 
(Molloy, 1996, s. 73). Öppenheten i frågor som denna gör att läsloggen blir till ett redskap för 
individualisering av litteraturundervisning, samtidigt som lärandet förblir kollektivt. Om 
läsloggen används som förberedelse för litteratursamtal är en av fördelarna att eleverna med hjälp 
av texten styr undervisningen och att alla frågor kan tas på allvar. En ”poäng med läsloggar är att 
allas röster kan bli hörda” (Molloy, 2017, s. 38). Härvidlag är användningen av läsloggar en 
ändamålsenlig del av det här forskningsprojektets övergripande förhållningssätt participatory 
research. Inom participatory research betraktas deltagarna – här: eleverna – som vetande subjekt, 
vars erfarenheter är värdefull kunskap. Sedd som forskningsredskap är läsloggen ett sätt att ge 
alla elever samma möjlighet att uttrycka sig utan tvingande styrning. Att just deras bidrag kommer 
tas på allvar kan dessutom verka motiverande. 
 
Sedd som didaktiskt redskap är läsloggen ett sätt för att låta eleverna pröva sin inställning i 
moraliska dilemman och för att välkomna problematisering i undervisningen. Samtidigt som detta 
bidrar till att utveckla elevernas kritiska tänkande gör läsloggen det möjligt för en elev att se hur 
den egna tankemässiga utvecklingen har gått till i relation till den lästa texten och att dessutom 
ställa sig frågan varför förändringar i sättet att tänka har inträffat (Molloy, 2017, s. 39). Läsloggen 
”blir tankeutvecklande, eftersom även spontana åsikter och infall kan fungera som underlag för 
samtal och för ett mer fördjupat och reflekterande skrivande.” Ingångsfrågan om vad i texten som 
eleverna fäste sig särskilt vid, kan kompletteras med frågan ”hur vet du det?” i händelse av att 
elevernas spontana infall för reflektionen alltför långt bort från själva fiktionstexten (Molloy, 
1996, s. 74–75). 
 
Kombinationen mellan berättelsen och elevens reflektion är vad som står i fokus även för den 
loggboksuppgift som presenteras i Berättelser som förändrar: en utvärdering (Nordberg, 2018). 
Uppgiften kallas ”Text och tanke” och består bland annat av ett rutfält där eleverna efter att ha 
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läst en halv bok skriver om vad de gillar och inte gillar i texten, samt om vad de har upplevt som 
konstigt och vad de vill veta mer om (s. 31–32). Att eleverna berättar om vad de inte tycker om 
är ett didaktiskt drag som kan hjälpa elever att komma över eventuellt läsmotstånd. 
 
Berättelser som förändrar: en utvärdering (Nordberg, 2018) visar unga läsares svårigheter med 
att nå fram till metareflekterande läsning (s. 150–151). Förstudien med fokusgruppsamtal gav 
bilden av ett utbrett läsmotstånd bland gymnasister. Att elever kan läsa men ändå väljer bort att 
göra det hänger bland annat samman med skolans fokus på färdighetsträning/-testning i 
läsundervisningen (Andersson, 2015, s. 20).  Den samlade bilden är att elevers läsmotstånd och 
motstånd mot att dras in i litterära berättelsevärldar försvårar litteraturundervisningen. Läsloggen 
har dock beskrivits som ett redskap som kan möjliggöra att motståndet bryts. Att elever inte tänker 
på vad de läser är en vanlig företeelse, som kan exponeras för elever genom arbete med läslogg. 
Loggboken ger eleven ett forum där svårigheter och motstånd kan synliggöras för både eleven 
själv och för läraren. I loggboksskrivandet märks det också tydligt hur väl eleven har skött 
läsningen. Att loggboken fungerar så avslöjande kan väcka motstånd mot den som metod hos en 
del elever. Däremot kan detta motstånd och motstånd till texten och läsningen som sådana brytas 
när elever sätter ord på vad som utlöser motståndet och kanske också ser att andra elever upplever 
läsningen på liknande vis (Molloy, 1996, s. 13; 73–74). I loggboken kan det bli tydligt vad som 
utlöser motståndet och ”elever upplever ofta en lättnad när de förstår att en tillfällig brist i 
läsförståelsen inte är ett individuellt problem, utan snarare beror på graden av vana vid olika 
textgenrer eller på textens svårighetsgrad” (Molloy, 2017, s. 39). 
 
Läsloggen som arbetsredskap fick stöd också i forskningsprojektets förstudie. I 
fokusgruppsamtalen framfördes tanken att läsloggar är ett bra sätt för eleverna att förbereda sig 
inför en kommande examination. Det hette då att: ”Då bygger det på att dom har läst. Har dom 
skrivit loggarna så klarar dom det.” Jag tror att detta är riktigt. Läsloggen kan som beskrivits ovan 
fungera som lässtödjande insats och som i det nyss redovisade citatet som förberedelse för en 
examinationsuppgift. Jag tror dessutom att läsloggen kan fungera som forum för den 
metareflekterande läsning som har visat sig svårhanterlig för gymnasister. Min arbetshypotes är 
att om relevanta begrepp från läs- och litteraturforskning kan didaktiseras för användning i 
läsloggandet, kan det också generera lärande av transformativ karaktär.  
 

8. Litteraturvetenskapliga begrepp i 
läsloggspraktiken 

Transformativt lärande kräver reflektion över det egna tänkandet och de egna föreställningarna. 
För att läsloggar som arbetsredskap ska möjliggöra metareflektion med utgångspunkt i läsningen 
kan eleverna behöva stöttning av begrepp som hjälper dem att formulera vad de upplever och 
tänker. En strikt critical literacy-hållning hade kunnat innebära att frågor om upplevelser av till 
exempel kön, klass och etnicitet hade fått styra inriktningen på elevernas läsning. En sådan 
hållning hade även om den säkert hade fungerat frigörande för vissa läsare, också riskerat att bli 
hämmande för andra läsare. En förutsättning för transformativt lärande är frihet från hämmande 
tvång. Därför bör reflektionen över läsningen hjälpas framåt av litteraturvetenskapliga och 
receptionsteoretiska begrepp som fokuserar upplevelsen. Att föra in läsforskningsbegrepp i 
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arbetet med läsloggar är också att vidareutveckla metoden såsom den beskrivits av 
litteraturdidaktiska forskare (Molloy, 1996; Nordberg, 2018; Öhman & Tornberg Pantzare, 2019). 
Det är också ett sätt att möta elevers upplevelse av litterära begrepp och stilmedel som irrelevanta, 
vilken framkom i förstudien och som bekräftas av Johansson (2019) som visar att ”överföringen 
mellan en passiv begreppskunskap och en aktiv användning av begrepp, vilket skulle kunna öka 
förståelsen, är långt ifrån självklar” (s. 50). Tanken med min undersökning är inte att läsloggandet 
ska fungera föreskrivande, utan att fiktionstexten ska förbli i förgrunden. Samtidigt är reflektion 
över det egna läsandet och de egna föreställningarna närmast per definition en kritisk handling, 
eftersom det ifrågasätter rutinmässiga handlingar och tankebanor. 
 
Frågan är om kritisk läsning kan närma sig ””vanliga” läsares läsning” (Persson, 2012, s. 192). 
Emotionellt inriktad läsning och tolkningsinriktad läsning är inte disparata företeelser. Tvärtom 
är skiljelinjen dem emellan påhittad och obeständig (Persson, 2012, s. 209). All 
begreppsanvändning är i viss mån normerande, så till vida att den påverkar vad som kommer i 
fokus för tolkningen. För att hjälpa eleverna mot metareflektion utan att verka styrande krävs 
begrepp som sätter den personliga upplevelsen i centrum för läsningen, utan att för den skull slå 
över i att premiera subjektiv tolkningsrelativism. Begreppen som används i den här 
undersökningen behöver vara funktionella i den meningen att de underlättar för läraren att leda 
litteraturundervisningen mot styrdokumentens syftesbeskrivning. Vidare är det bra om begreppen 
verkar stöttande i att tydliggöra nyttan med fiktionsläsning som någonting mer än 
färdighetsträning. Som visats i licentiatavhandlingens inledning och forskningsöversikt är värdet 
av att läsa skönlitteratur i skolan under omförhandling.  
 
De begrepp som jag har valt att didaktisera för läsloggsundersökningen är hämtade från Rita 
Felskis bok Uses of Literature (2008). Igenkänning, hänförelse, kunskap och chock framhålls som 
urtyper för hur läsningen sammanfogar text samt läsare och väljs som redskap för att 
vidareutveckla läsloggsmetoden för den specifika situationen att elever ska läsa text som bäddar 
för stark känslomässigt präglad läsning. Begreppen är lämpliga för att undersöka transformativt 
lärande i relation till fiktionsläsning eftersom de är ”woven into modern histories of self-formation 
and transformation” (Felski, 2008, s. 14). Att använda de här begreppen som utgångspunkt är att 
lämna den hermeneutiskt kritiska position som föresätter sig att avslöja textens dolda betydelser. 
Försöket innebär att den distansering som finns i kritiska utgångspunkter ersätts av begrepp som 
avser hjälpa läsaren att komma nära texten. Den uttalat kritiska läsningen kan visserligen bidra 
med insikter men ”innehåller ett stort mått av hybris, eftersom den gör anspråk på att känna texten 
bättre än vad texten känner sig själv” (Öhman, 2015, s. 31–32). Den närhet i läsningen som 
prioriteras i Felskis begrepp, i synnerhet i igenkänning, tangerar den litteratursyn som finns i idén 
om främmandegöring: att igenkänning är en förutsättning för kritisk distansering som inte viker 
för att ifrågasätta den egna positionen. Närheten till texten är läsarens distansering från de egna 
förutfattade meningarna (Alkestrand, 2016, s. 86; 293–294). 
 
I denna redogörelse separeras begreppen för tydlighets skull, vilket även Felski gör, trots att de i 
allt väsentligt är avhängiga av varandra (Felski, 2008, s. 14–15). Redogörelsen är inte ämnad att 
ge en fullständig bild av hur Felski utvecklar begreppen, utan att visa vilka aspekter av dem som 
är centrala för läsloggsinterventionen. Att begreppen transponeras från litteraturvetenskapens 
teori till gymnasieskolans svenskundervisning innebär att de kommer att existera i två olika 
sammanhang. Även om just igenkänning, hänförelse, kunskap och chock är begrepp som försöker 
förena akademisk läsning med mer vardaglig läsning, innebär transponeringen att begreppen i 
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läst en halv bok skriver om vad de gillar och inte gillar i texten, samt om vad de har upplevt som 
konstigt och vad de vill veta mer om (s. 31–32). Att eleverna berättar om vad de inte tycker om 
är ett didaktiskt drag som kan hjälpa elever att komma över eventuellt läsmotstånd. 
 
Berättelser som förändrar: en utvärdering (Nordberg, 2018) visar unga läsares svårigheter med 
att nå fram till metareflekterande läsning (s. 150–151). Förstudien med fokusgruppsamtal gav 
bilden av ett utbrett läsmotstånd bland gymnasister. Att elever kan läsa men ändå väljer bort att 
göra det hänger bland annat samman med skolans fokus på färdighetsträning/-testning i 
läsundervisningen (Andersson, 2015, s. 20).  Den samlade bilden är att elevers läsmotstånd och 
motstånd mot att dras in i litterära berättelsevärldar försvårar litteraturundervisningen. Läsloggen 
har dock beskrivits som ett redskap som kan möjliggöra att motståndet bryts. Att elever inte tänker 
på vad de läser är en vanlig företeelse, som kan exponeras för elever genom arbete med läslogg. 
Loggboken ger eleven ett forum där svårigheter och motstånd kan synliggöras för både eleven 
själv och för läraren. I loggboksskrivandet märks det också tydligt hur väl eleven har skött 
läsningen. Att loggboken fungerar så avslöjande kan väcka motstånd mot den som metod hos en 
del elever. Däremot kan detta motstånd och motstånd till texten och läsningen som sådana brytas 
när elever sätter ord på vad som utlöser motståndet och kanske också ser att andra elever upplever 
läsningen på liknande vis (Molloy, 1996, s. 13; 73–74). I loggboken kan det bli tydligt vad som 
utlöser motståndet och ”elever upplever ofta en lättnad när de förstår att en tillfällig brist i 
läsförståelsen inte är ett individuellt problem, utan snarare beror på graden av vana vid olika 
textgenrer eller på textens svårighetsgrad” (Molloy, 2017, s. 39). 
 
Läsloggen som arbetsredskap fick stöd också i forskningsprojektets förstudie. I 
fokusgruppsamtalen framfördes tanken att läsloggar är ett bra sätt för eleverna att förbereda sig 
inför en kommande examination. Det hette då att: ”Då bygger det på att dom har läst. Har dom 
skrivit loggarna så klarar dom det.” Jag tror att detta är riktigt. Läsloggen kan som beskrivits ovan 
fungera som lässtödjande insats och som i det nyss redovisade citatet som förberedelse för en 
examinationsuppgift. Jag tror dessutom att läsloggen kan fungera som forum för den 
metareflekterande läsning som har visat sig svårhanterlig för gymnasister. Min arbetshypotes är 
att om relevanta begrepp från läs- och litteraturforskning kan didaktiseras för användning i 
läsloggandet, kan det också generera lärande av transformativ karaktär.  
 

8. Litteraturvetenskapliga begrepp i 
läsloggspraktiken 

Transformativt lärande kräver reflektion över det egna tänkandet och de egna föreställningarna. 
För att läsloggar som arbetsredskap ska möjliggöra metareflektion med utgångspunkt i läsningen 
kan eleverna behöva stöttning av begrepp som hjälper dem att formulera vad de upplever och 
tänker. En strikt critical literacy-hållning hade kunnat innebära att frågor om upplevelser av till 
exempel kön, klass och etnicitet hade fått styra inriktningen på elevernas läsning. En sådan 
hållning hade även om den säkert hade fungerat frigörande för vissa läsare, också riskerat att bli 
hämmande för andra läsare. En förutsättning för transformativt lärande är frihet från hämmande 
tvång. Därför bör reflektionen över läsningen hjälpas framåt av litteraturvetenskapliga och 
receptionsteoretiska begrepp som fokuserar upplevelsen. Att föra in läsforskningsbegrepp i 
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arbetet med läsloggar är också att vidareutveckla metoden såsom den beskrivits av 
litteraturdidaktiska forskare (Molloy, 1996; Nordberg, 2018; Öhman & Tornberg Pantzare, 2019). 
Det är också ett sätt att möta elevers upplevelse av litterära begrepp och stilmedel som irrelevanta, 
vilken framkom i förstudien och som bekräftas av Johansson (2019) som visar att ”överföringen 
mellan en passiv begreppskunskap och en aktiv användning av begrepp, vilket skulle kunna öka 
förståelsen, är långt ifrån självklar” (s. 50). Tanken med min undersökning är inte att läsloggandet 
ska fungera föreskrivande, utan att fiktionstexten ska förbli i förgrunden. Samtidigt är reflektion 
över det egna läsandet och de egna föreställningarna närmast per definition en kritisk handling, 
eftersom det ifrågasätter rutinmässiga handlingar och tankebanor. 
 
Frågan är om kritisk läsning kan närma sig ””vanliga” läsares läsning” (Persson, 2012, s. 192). 
Emotionellt inriktad läsning och tolkningsinriktad läsning är inte disparata företeelser. Tvärtom 
är skiljelinjen dem emellan påhittad och obeständig (Persson, 2012, s. 209). All 
begreppsanvändning är i viss mån normerande, så till vida att den påverkar vad som kommer i 
fokus för tolkningen. För att hjälpa eleverna mot metareflektion utan att verka styrande krävs 
begrepp som sätter den personliga upplevelsen i centrum för läsningen, utan att för den skull slå 
över i att premiera subjektiv tolkningsrelativism. Begreppen som används i den här 
undersökningen behöver vara funktionella i den meningen att de underlättar för läraren att leda 
litteraturundervisningen mot styrdokumentens syftesbeskrivning. Vidare är det bra om begreppen 
verkar stöttande i att tydliggöra nyttan med fiktionsläsning som någonting mer än 
färdighetsträning. Som visats i licentiatavhandlingens inledning och forskningsöversikt är värdet 
av att läsa skönlitteratur i skolan under omförhandling.  
 
De begrepp som jag har valt att didaktisera för läsloggsundersökningen är hämtade från Rita 
Felskis bok Uses of Literature (2008). Igenkänning, hänförelse, kunskap och chock framhålls som 
urtyper för hur läsningen sammanfogar text samt läsare och väljs som redskap för att 
vidareutveckla läsloggsmetoden för den specifika situationen att elever ska läsa text som bäddar 
för stark känslomässigt präglad läsning. Begreppen är lämpliga för att undersöka transformativt 
lärande i relation till fiktionsläsning eftersom de är ”woven into modern histories of self-formation 
and transformation” (Felski, 2008, s. 14). Att använda de här begreppen som utgångspunkt är att 
lämna den hermeneutiskt kritiska position som föresätter sig att avslöja textens dolda betydelser. 
Försöket innebär att den distansering som finns i kritiska utgångspunkter ersätts av begrepp som 
avser hjälpa läsaren att komma nära texten. Den uttalat kritiska läsningen kan visserligen bidra 
med insikter men ”innehåller ett stort mått av hybris, eftersom den gör anspråk på att känna texten 
bättre än vad texten känner sig själv” (Öhman, 2015, s. 31–32). Den närhet i läsningen som 
prioriteras i Felskis begrepp, i synnerhet i igenkänning, tangerar den litteratursyn som finns i idén 
om främmandegöring: att igenkänning är en förutsättning för kritisk distansering som inte viker 
för att ifrågasätta den egna positionen. Närheten till texten är läsarens distansering från de egna 
förutfattade meningarna (Alkestrand, 2016, s. 86; 293–294). 
 
I denna redogörelse separeras begreppen för tydlighets skull, vilket även Felski gör, trots att de i 
allt väsentligt är avhängiga av varandra (Felski, 2008, s. 14–15). Redogörelsen är inte ämnad att 
ge en fullständig bild av hur Felski utvecklar begreppen, utan att visa vilka aspekter av dem som 
är centrala för läsloggsinterventionen. Att begreppen transponeras från litteraturvetenskapens 
teori till gymnasieskolans svenskundervisning innebär att de kommer att existera i två olika 
sammanhang. Även om just igenkänning, hänförelse, kunskap och chock är begrepp som försöker 
förena akademisk läsning med mer vardaglig läsning, innebär transponeringen att begreppen i 
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viss utsträckning får olika innebörd beroende på sammanhang och elevers förförståelse. 
Johansson (2019) adresserar ”frågan om hur man i undervisningen ska förhålla sig till de 
litteraturvetenskapliga begreppens betydelse i ett kunskapsbyggande” (s. 62) och finner 
indikationer på att stort begreppsfokus kan hämma elevers förståelse av text. Två didaktiska 
implikationer av detta är att elevers begreppsinlärning inte bör bygga på självstudier och att lärare 
med fördel kan beröra elevers vardagliga förståelser av begrepp i litteraturundervisningen (s. 63). 
Jag tar i redogörelsen av Felskis begrepp och i genomförandet av läsloggsinterventionen hänsyn 
till att begreppen existerar på flera nivåer, genom att relatera dem till delar av svensk läsforskning 
och till läsloggen som metodologiskt arbetsredskap samt genom att förbereda de deltagande 
eleverna inför läsloggsinterventionen. 
 

8.1. Igenkänning 

Igenkänning kan vara något som läsare söker i fiktionstext, men lika gärna något som de 
omedvetande råkar ut för (Felski, 2008, s. 23). Igenkännande som aktivitet kan dessutom vara 
förbryllande och paradoxal, i det att den kan såväl oroa som inge tillförsikt. Det obekanta placeras 
vid igenkänning i relation till något redan bekant och det vagt medvetna får skarpare konturer. 
Litteraturen kan spela en avgörande roll i utforskandet av den egna personen, särskilt i en tid när 
det moderna självförverkligande projektet leder till ett öppnare identitetsskapande (Felski, 2008, 
s. 25–26).21 Igenkänning kan göra upplevelsen av jaget starkare genom att redan medvetna delar 
bekräftas, men igenkänning kan också leda till en förlängning av jaget. Det sistnämnda sker 
genom att igenkänningen rör outtalade eller avlägsna delar av jaget. Genom att igenkänning på 
detta vis öppnar för insikter om den egna personen är begreppet utmärkt didaktiskt, i den 
meningen att det blir till ett verktyg för beskrivning av lärande om sig själv (Alkestrand, 2016, s. 
86).  
 
Att ta självet som objekt i sitt tänkande är en handling som förutsätter ett möte med ”den andre” 
eftersom ”the other is not a limit but a condition for selfhood” (Felski, 2008, s. 31). En 
förutsättning för att främmandegöring i läsningen överhuvudtaget ska kunna komma till stånd, är 
dock en initial igenkänning (Agrell, 2009, s. 42). Det är viktigt att inte förutsätta att igenkänning 
är en odelat positiv upplevelse. När en person går i dialog (mellan sig själv och en text) om sig 
själv kan det vara förenat med att obearbetade erfarenheter framkommer. Samtidigt kan 
igenkänning lugna läsaren genom att visa att det finns andra som har likartade upplevelser. 
Särskilt stor kraft har igenkänning om den upplevs kollektivt. Ett exempel på det sistnämnda är 
en uppsättning av Ibsens Hedda Gabler (1890), som gick som matinéföreställning med en 
huvudsakligen kvinnlig publik. Hedda spelades av Elizabeth Robins, vars reaktion på negativ 
kritik återges av Felski (2008, s. 31–34): 

Mr. Clement Scott understand Hedda? – any man except that wizard Ibsen really understand her? 
Of course not. That was the tremendous part of it. How should men understand Hedda on the stage 
when they didn´t understand her in the persons of their wives, their daughters, their women 
friends? One lady of our acquaintance, married and not noticeably unhappy, said laughing, “Hedda 
is all of us.” (Robins, 1928, s. 18). 

 
21 Jämför med Ziehes (1987) begrepp ”kulturell friställning” (s. 157–158) och Bergmans (2007) användning 
av detsamma (s. 24–25). 
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Om elevernas läsloggande används som förberedelse för samtal om det lästa kan 
igenkänningsbegreppet användas för att eleverna ska få syn på att deras upplevelser ofta delas av 
andra. En kollektiv nivå är ofta en ”kreativ lärandesituation” (Molloy, 2017, s. 39). Att reflektera 
över sin kollektiva igenkänning är också ett sätt för elever att uttala för sig själva vilka 
sociokulturella grupper de tillhör. De senaste decennierna har framför allt på olika sätt 
marginaliserade grupper använt litteraturens medium för att språkligt avtäcka komplexiteten i att 
vara en person (Felski, 2008, s. 25–26). Igenkänning i litteraturen tycks spela en särskilt 
betydelsefull roll när läsaren upplever sig som främmande i, eller i motsättning till, sin 
omedelbara omgivning (Felski, 2008, s. 33).  
 
Att känna igen sig i en litterär gestalt har ofta sammankopplats med ett övertagande av figurens 
värderingar. Detta måste dock inte vara fallet. Olika läsares reaktioner är svåra att förutsäga och 
det finns många fiktiva gestalter vars negativa karaktärsdrag, snarare gör att igenkänningen följs 
av avståndstagande (Felski, 2008, s. 34–35). Få moderna litterära huvudpersoner når fram till ett 
avgörande ögonblick då de förstår sig själva fullt ut, men detta innebär inte att igenkänningen 
uteblir eftersom den istället överförs till läsaren i form av ökad medvetenhet kring personlighetens 
otydlighet. Till och med Kafkas texter kan, trots att de utestänger många traditionella 
tolkningsstrategier, locka fram bekant frustration och oro hos läsaren (Felski, 2008, s. 42). 
 
Igenkänningen i fiktionstexter är dock inte bunden till vare sig sin samtid eller kring en litterär 
kärna, utan fluktuerar snarare beroende på samspelet mellan text och läsare(s rädslor, hopp och 
övertygelser) och skapar därmed insyn i ”den samme” och ”den andre” samt broar dem emellan. 
Ibland sker detta i form av nya utmanande tankegångar (Felski, 2008, s. 45–46). Dessutom blir 
läsarens vana av olika typer av fiktionstexter tydliga i en reflektion över text med utgångspunkt i 
begreppet igenkänning. I en litteraturundervisningssituation kan det vara fruktbart eftersom 
elevens igenkänning i texten kan vara erfarenheter från tidigare upplevelser av berättelser, till 
exempel kan detta innebära iakttagelser av intertextuella och intermediala inslag samt 
genrekonventioner. Det är alltså möjligt att begreppet igenkänning kan hjälpa elever att reflektera 
över sin egen person och sina föreställningar, samtidigt som begreppet rymmer möjligheten att 
relatera texten till andra läsupplevelser. 
 
Synergiska effekter såsom beskrivits ovan är bra, eftersom de är exempel på utblick från läsningen 
och inblick i sig själv. Det enskilt starkaste argumentet för att arbeta med begreppet igenkänning 
hittar jag dock i en lista, som ursprungligen kommer från det amerikanska reading engagement-
fältet men också återges på det svenska läsfrämjande området, över läsmotivationens 
huvudfaktorer. Högst upp i listan heter det att ”elever är mer motiverade att läsa när läsuppgifterna 
och aktiviteterna är relevanta för deras liv. När elever gör kopplingar mellan det lästa och deras 
egna liv blir de mer involverade och engagerade i att förstå texten” (Andersson, 2015, s. 26). 
Begreppet igenkänning kan användas för att låta eleverna reflektera över varför texten och 
läsningen är relevanta för deras liv. 
 

8.2. Hänförelse 

Hänförelse handlar om att låta sig förloras i den fiktiva texten och därmed kliva in i det främmande 
(Felski, 2008, s.51). Väl där letar sig en hänförd läsare fram genom intrigen i jakt på vad som 
händer i textens ”nätverk av relationer och samband” (Öhman, 2015, s. 117). När elever ska 
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viss utsträckning får olika innebörd beroende på sammanhang och elevers förförståelse. 
Johansson (2019) adresserar ”frågan om hur man i undervisningen ska förhålla sig till de 
litteraturvetenskapliga begreppens betydelse i ett kunskapsbyggande” (s. 62) och finner 
indikationer på att stort begreppsfokus kan hämma elevers förståelse av text. Två didaktiska 
implikationer av detta är att elevers begreppsinlärning inte bör bygga på självstudier och att lärare 
med fördel kan beröra elevers vardagliga förståelser av begrepp i litteraturundervisningen (s. 63). 
Jag tar i redogörelsen av Felskis begrepp och i genomförandet av läsloggsinterventionen hänsyn 
till att begreppen existerar på flera nivåer, genom att relatera dem till delar av svensk läsforskning 
och till läsloggen som metodologiskt arbetsredskap samt genom att förbereda de deltagande 
eleverna inför läsloggsinterventionen. 
 

8.1. Igenkänning 

Igenkänning kan vara något som läsare söker i fiktionstext, men lika gärna något som de 
omedvetande råkar ut för (Felski, 2008, s. 23). Igenkännande som aktivitet kan dessutom vara 
förbryllande och paradoxal, i det att den kan såväl oroa som inge tillförsikt. Det obekanta placeras 
vid igenkänning i relation till något redan bekant och det vagt medvetna får skarpare konturer. 
Litteraturen kan spela en avgörande roll i utforskandet av den egna personen, särskilt i en tid när 
det moderna självförverkligande projektet leder till ett öppnare identitetsskapande (Felski, 2008, 
s. 25–26).21 Igenkänning kan göra upplevelsen av jaget starkare genom att redan medvetna delar 
bekräftas, men igenkänning kan också leda till en förlängning av jaget. Det sistnämnda sker 
genom att igenkänningen rör outtalade eller avlägsna delar av jaget. Genom att igenkänning på 
detta vis öppnar för insikter om den egna personen är begreppet utmärkt didaktiskt, i den 
meningen att det blir till ett verktyg för beskrivning av lärande om sig själv (Alkestrand, 2016, s. 
86).  
 
Att ta självet som objekt i sitt tänkande är en handling som förutsätter ett möte med ”den andre” 
eftersom ”the other is not a limit but a condition for selfhood” (Felski, 2008, s. 31). En 
förutsättning för att främmandegöring i läsningen överhuvudtaget ska kunna komma till stånd, är 
dock en initial igenkänning (Agrell, 2009, s. 42). Det är viktigt att inte förutsätta att igenkänning 
är en odelat positiv upplevelse. När en person går i dialog (mellan sig själv och en text) om sig 
själv kan det vara förenat med att obearbetade erfarenheter framkommer. Samtidigt kan 
igenkänning lugna läsaren genom att visa att det finns andra som har likartade upplevelser. 
Särskilt stor kraft har igenkänning om den upplevs kollektivt. Ett exempel på det sistnämnda är 
en uppsättning av Ibsens Hedda Gabler (1890), som gick som matinéföreställning med en 
huvudsakligen kvinnlig publik. Hedda spelades av Elizabeth Robins, vars reaktion på negativ 
kritik återges av Felski (2008, s. 31–34): 

Mr. Clement Scott understand Hedda? – any man except that wizard Ibsen really understand her? 
Of course not. That was the tremendous part of it. How should men understand Hedda on the stage 
when they didn´t understand her in the persons of their wives, their daughters, their women 
friends? One lady of our acquaintance, married and not noticeably unhappy, said laughing, “Hedda 
is all of us.” (Robins, 1928, s. 18). 

 
21 Jämför med Ziehes (1987) begrepp ”kulturell friställning” (s. 157–158) och Bergmans (2007) användning 
av detsamma (s. 24–25). 
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Om elevernas läsloggande används som förberedelse för samtal om det lästa kan 
igenkänningsbegreppet användas för att eleverna ska få syn på att deras upplevelser ofta delas av 
andra. En kollektiv nivå är ofta en ”kreativ lärandesituation” (Molloy, 2017, s. 39). Att reflektera 
över sin kollektiva igenkänning är också ett sätt för elever att uttala för sig själva vilka 
sociokulturella grupper de tillhör. De senaste decennierna har framför allt på olika sätt 
marginaliserade grupper använt litteraturens medium för att språkligt avtäcka komplexiteten i att 
vara en person (Felski, 2008, s. 25–26). Igenkänning i litteraturen tycks spela en särskilt 
betydelsefull roll när läsaren upplever sig som främmande i, eller i motsättning till, sin 
omedelbara omgivning (Felski, 2008, s. 33).  
 
Att känna igen sig i en litterär gestalt har ofta sammankopplats med ett övertagande av figurens 
värderingar. Detta måste dock inte vara fallet. Olika läsares reaktioner är svåra att förutsäga och 
det finns många fiktiva gestalter vars negativa karaktärsdrag, snarare gör att igenkänningen följs 
av avståndstagande (Felski, 2008, s. 34–35). Få moderna litterära huvudpersoner når fram till ett 
avgörande ögonblick då de förstår sig själva fullt ut, men detta innebär inte att igenkänningen 
uteblir eftersom den istället överförs till läsaren i form av ökad medvetenhet kring personlighetens 
otydlighet. Till och med Kafkas texter kan, trots att de utestänger många traditionella 
tolkningsstrategier, locka fram bekant frustration och oro hos läsaren (Felski, 2008, s. 42). 
 
Igenkänningen i fiktionstexter är dock inte bunden till vare sig sin samtid eller kring en litterär 
kärna, utan fluktuerar snarare beroende på samspelet mellan text och läsare(s rädslor, hopp och 
övertygelser) och skapar därmed insyn i ”den samme” och ”den andre” samt broar dem emellan. 
Ibland sker detta i form av nya utmanande tankegångar (Felski, 2008, s. 45–46). Dessutom blir 
läsarens vana av olika typer av fiktionstexter tydliga i en reflektion över text med utgångspunkt i 
begreppet igenkänning. I en litteraturundervisningssituation kan det vara fruktbart eftersom 
elevens igenkänning i texten kan vara erfarenheter från tidigare upplevelser av berättelser, till 
exempel kan detta innebära iakttagelser av intertextuella och intermediala inslag samt 
genrekonventioner. Det är alltså möjligt att begreppet igenkänning kan hjälpa elever att reflektera 
över sin egen person och sina föreställningar, samtidigt som begreppet rymmer möjligheten att 
relatera texten till andra läsupplevelser. 
 
Synergiska effekter såsom beskrivits ovan är bra, eftersom de är exempel på utblick från läsningen 
och inblick i sig själv. Det enskilt starkaste argumentet för att arbeta med begreppet igenkänning 
hittar jag dock i en lista, som ursprungligen kommer från det amerikanska reading engagement-
fältet men också återges på det svenska läsfrämjande området, över läsmotivationens 
huvudfaktorer. Högst upp i listan heter det att ”elever är mer motiverade att läsa när läsuppgifterna 
och aktiviteterna är relevanta för deras liv. När elever gör kopplingar mellan det lästa och deras 
egna liv blir de mer involverade och engagerade i att förstå texten” (Andersson, 2015, s. 26). 
Begreppet igenkänning kan användas för att låta eleverna reflektera över varför texten och 
läsningen är relevanta för deras liv. 
 

8.2. Hänförelse 

Hänförelse handlar om att låta sig förloras i den fiktiva texten och därmed kliva in i det främmande 
(Felski, 2008, s.51). Väl där letar sig en hänförd läsare fram genom intrigen i jakt på vad som 
händer i textens ”nätverk av relationer och samband” (Öhman, 2015, s. 117). När elever ska 
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bearbeta sin läsning av en fiktionstext inleds ofta arbetet med en lärarfråga om inlevelse. I 
arbetssätt som sätter texten och intrigen i centrum för litteraturundervisningen kan frågan om 
inlevelse sammankopplas med elevernas rekonstruktion av intrigen. Att återuppbygga intrigen 
efter den avslutade läsningen kan innebära att återberätta händelseförloppet, beskriva 
karaktärerna och uppmärksamma förändringar i dem samt att hitta de drivande problem som för 
berättelsen framåt. Det är elevernas upplevelser av intrigen och karaktärerna som är det centrala 
för undervisningen om att blottlägga berättelsens röda tråd (Öhman & Tornberg Pantzare, 2019, 
s. 30). Först efter att ha klivit in i textens fiktiva värld, varit där och sedan lämnat den, är det 
rimligt att läsaren applicerar sin kritiska blick på texten (Öhman, 2015, s. 72–73). Syftestexten i 
svenskämnet föreskriver att skönlitteraturen används för att ge eleverna förståelse för andra 
människors ”föreställningsvärldar” (Skolverket, 2011, s. 160). Uttrycket ”föreställningsvärldar” 
är ett eko från litteratur-/läsforskning som uppmärksammar läsarens rörelse in i, inuti och ut ur 
den fiktiva världen, före det att den objektifieras (till exempel Langer, 2011, s.16).  
 
Den teoretiskt svårfångade hänförda läsningen kan framstå som ”anti-intellectual, half-baked, 
even proto-fascist” (Felski, 2008, s. 57). Att låta sig hänföras av ett fiktivt verk har dock betraktats 
som ett masskulturellt fenomen med negativa konnotationer. Hänförelsen har ofta associerats med 
de lägre klassernas och kvinnors läsning och definitivt inte associerats med akademisk läsning. 
Ur ett sådant perspektiv betraktas texten i sig som bedräglig och en hänförd läsare som 
oemottaglig för textkritik. Faran med att låta sig hänföras av skönlitteratur har också illustrerats i 
själva skönlitteraturen, till exempel genom Emma Bovary och Don Quijote som förläser sig på 
kärleks- respektive riddarromaner (Felski, 2008, s. 52–57; 74).  
 
Att bli hänförd av en berättelse kan idag innebära att kliva in i en virtuell verklighet genom 
moderna medier (Felski, 2008, s. 61). I den svenska gymnasieskolan finns dock en diskrepans 
mellan synen på exempelvis berättande i datorspel och berättande i tryckt skönlitteratur 
(Svensson, 2015, s. 127). Det finns dock experimentella undersökningar som går ut på att låta 
elevers inlevelse i skönlitteratur ta sig kreativa uttryck i undervisning som lånar drag av gaming-
kulturen (se t. ex. Thunberg, 2019, s. 179–193). Amerikansk litteraturdidaktisk forskning gör 
gällande att oförmåga att ge sig hän i läsningen är ett vanligt problem bland lässvaga elever 
Öhman, 2015, s. 38–39). Svenska undersökningar visar dock att våra gymnasister förmår just att 
ge sig hän och att det är fritidsläsningen utan motkrav som är mest omtyckt av de unga läsarna 
(Nordberg, 2017, s. 242; Nordberg, 2018, s. 153). Svårigheterna ligger, som visats i 
forskningsöversikten, istället i att reflektera över text och den egna läsarpositionen i ett dubbelt 
seende. 
 
Ett sådant dubbelt seende är också del av begreppet hänförelse. Oavsett hur förhäxad en läsare än 
blir av berättelsen, försvinner aldrig medvetandet om att det handlar om fiktion fullt ut. Det finns 
i läsarens hänförelse en medvetenhet om hänförelsen: ”we experience art in a state of double 
consciousness” (Felski, 2008, s. 74). Det är den här medvetenheten om att fiktionen inte är på 
riktigt som gör att skönlitteraturen kan fungera som ett medel för att reflektera över livsfrågor 
utan att hämmas av vånda (Alkestrand, 2016, s. 79). Den oro som kan förknippas med erfarenheter 
från verkligheten kan hindra transformativt lärande (Mezirow, 2006, s. 92). Därför är hänförelsen 
i läsning ett viktigt inslag i lärande som förändrar på djupet. Dessutom har den dokumentära läsart 
som antagits prägla gymnasisters läsning visat sig inte nödvändigtvis stämma överens med 
verkligheten (Nordberg, 2017, s. 245–246).  
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Att bejaka hänförelse kan vitalisera etiska och vidsynta hållningar till omvärlden. Detta är en 
kontrast till ensidigt strukturalistiska hållningar som riskerar tömma estetiska upplevelser på 
egen- och tvetydigheter (Felski, 2008, s. 58–60). Ett verks didaktiska potential för transformativt 
lärande är starkt förknippat med dess inre motstridigheter (Alkestrand, 2016, s. 70). Inlevelse i en 
text är ett sätt att uppleva andras perspektiv på sätt som annars är svårt att åstadkomma. Läsarens 
jag ”become something other than what I have been and inhabit thoughts other than those I have 
been able to conceive before” (Radway, 1997, s. 13). Hänförelse ska inte förstås som ett passivt 
tillstånd. Ibland betraktas inlevelse i berättelser som viljelös läsning, på grund av beskrivningar 
som att bli överväldigad eller fångas av texten. Detta är fel eftersom hänförelsen kräver interaktion 
mellan text och läsare: ”If the reader has power, so too does a work of art, even as this power 
must remain latent until it is sparked into being by the dynamics of a particular encounter” (Felski, 
2008, s. 74–76).  
 
Även för kritiskt orienterade analytiker består läsningen av hänförelse. Om hänförelsebegreppet 
tas på allvar innebär det också förutsättningar för ett kulturellt förhållningssätt som överbryggar 
gapet mellan fin- och populärkulturellt: 

It is difficult to discern any real difference between Greenblatt´s description of being transfixed by 
the masterpieces on display at the Musée d’Orsay and Frankfurt School lamentations about 
shopgirls being mesmerized by Hollywood movies – apart, that is to say, from the pejorative 
adjectives with which the latter descriptions are decked out. What characterizes the 
phenomenology of enchantment simply is an intensely charged experience of absorption and self-
loss (Felski, 2008, s. 67). 

Den intensiva upplevelsen av att låta sig uppslukas av en text är väsentlig för såväl akademiskt 
skolade läsare som för gymnasieelever. Genom att uppmuntra eleverna att ge sig hän i läsningen 
är det möjligt att stötta dem i sitt meningsskapande. Detta kan ske med frågor av övergripande 
karaktär formulerade av läraren (Öhman, 2015, s. 39). Jag betraktar hänförelse som just ett 
övergripande begrepp. Det är riktat mot upplevelsen av att sugas in i läsningen och texten, men 
kan rymma mängder av olika förklaringar till varför det (inte) sker. 
 

8.3.  Kunskap 

”What does literature know?” (Felski, 2008, s. 77). Svaret på frågan beror på hur vetande 
definieras (Felski, 2008, s. 83). En anklagelse mot litteraturen som finns redan hos Platon är den 
om dess andrahandskaraktär, alltså att litteraturen bara är en sämre kopia av verkligheten. Som 
spegel betraktad är litteraturen defekt. För att få reda på saker om sakförhållanden är det bättre att 
studera världen än att studera fiktionstext mimetiskt. Som fönster betraktat är litteraturen 
begränsad. Utsikten hindras av att läsaren innehar utsiktspunkten och därmed omöjliggör en 
objektiv betraktelse av världen utanför (Felski, 2008, s. 77–78).  
 
Litteraturens vetande och kunskapande ligger i beskrivningen av dess förmåga att bryta ned 
självet och destabilisera världsuppfattningen: ”the work of art discloses, makes manifest, forces 
into consciousness, what is otherwise inaccessible to thought” (Felski, 2008, s. 79). Kunskap som 
begrepp för fiktionsläsning hänger alltså samman med främmandegöring. Litteraturen bär på en 
social form av kunskap (Felski, 2008, s. 104). En social form av kunskap är förmågan till 
reflekterande omdöme, vilken kan utvecklas genom att ta del av erfarenheter som är ensamma i 
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bearbeta sin läsning av en fiktionstext inleds ofta arbetet med en lärarfråga om inlevelse. I 
arbetssätt som sätter texten och intrigen i centrum för litteraturundervisningen kan frågan om 
inlevelse sammankopplas med elevernas rekonstruktion av intrigen. Att återuppbygga intrigen 
efter den avslutade läsningen kan innebära att återberätta händelseförloppet, beskriva 
karaktärerna och uppmärksamma förändringar i dem samt att hitta de drivande problem som för 
berättelsen framåt. Det är elevernas upplevelser av intrigen och karaktärerna som är det centrala 
för undervisningen om att blottlägga berättelsens röda tråd (Öhman & Tornberg Pantzare, 2019, 
s. 30). Först efter att ha klivit in i textens fiktiva värld, varit där och sedan lämnat den, är det 
rimligt att läsaren applicerar sin kritiska blick på texten (Öhman, 2015, s. 72–73). Syftestexten i 
svenskämnet föreskriver att skönlitteraturen används för att ge eleverna förståelse för andra 
människors ”föreställningsvärldar” (Skolverket, 2011, s. 160). Uttrycket ”föreställningsvärldar” 
är ett eko från litteratur-/läsforskning som uppmärksammar läsarens rörelse in i, inuti och ut ur 
den fiktiva världen, före det att den objektifieras (till exempel Langer, 2011, s.16).  
 
Den teoretiskt svårfångade hänförda läsningen kan framstå som ”anti-intellectual, half-baked, 
even proto-fascist” (Felski, 2008, s. 57). Att låta sig hänföras av ett fiktivt verk har dock betraktats 
som ett masskulturellt fenomen med negativa konnotationer. Hänförelsen har ofta associerats med 
de lägre klassernas och kvinnors läsning och definitivt inte associerats med akademisk läsning. 
Ur ett sådant perspektiv betraktas texten i sig som bedräglig och en hänförd läsare som 
oemottaglig för textkritik. Faran med att låta sig hänföras av skönlitteratur har också illustrerats i 
själva skönlitteraturen, till exempel genom Emma Bovary och Don Quijote som förläser sig på 
kärleks- respektive riddarromaner (Felski, 2008, s. 52–57; 74).  
 
Att bli hänförd av en berättelse kan idag innebära att kliva in i en virtuell verklighet genom 
moderna medier (Felski, 2008, s. 61). I den svenska gymnasieskolan finns dock en diskrepans 
mellan synen på exempelvis berättande i datorspel och berättande i tryckt skönlitteratur 
(Svensson, 2015, s. 127). Det finns dock experimentella undersökningar som går ut på att låta 
elevers inlevelse i skönlitteratur ta sig kreativa uttryck i undervisning som lånar drag av gaming-
kulturen (se t. ex. Thunberg, 2019, s. 179–193). Amerikansk litteraturdidaktisk forskning gör 
gällande att oförmåga att ge sig hän i läsningen är ett vanligt problem bland lässvaga elever 
Öhman, 2015, s. 38–39). Svenska undersökningar visar dock att våra gymnasister förmår just att 
ge sig hän och att det är fritidsläsningen utan motkrav som är mest omtyckt av de unga läsarna 
(Nordberg, 2017, s. 242; Nordberg, 2018, s. 153). Svårigheterna ligger, som visats i 
forskningsöversikten, istället i att reflektera över text och den egna läsarpositionen i ett dubbelt 
seende. 
 
Ett sådant dubbelt seende är också del av begreppet hänförelse. Oavsett hur förhäxad en läsare än 
blir av berättelsen, försvinner aldrig medvetandet om att det handlar om fiktion fullt ut. Det finns 
i läsarens hänförelse en medvetenhet om hänförelsen: ”we experience art in a state of double 
consciousness” (Felski, 2008, s. 74). Det är den här medvetenheten om att fiktionen inte är på 
riktigt som gör att skönlitteraturen kan fungera som ett medel för att reflektera över livsfrågor 
utan att hämmas av vånda (Alkestrand, 2016, s. 79). Den oro som kan förknippas med erfarenheter 
från verkligheten kan hindra transformativt lärande (Mezirow, 2006, s. 92). Därför är hänförelsen 
i läsning ett viktigt inslag i lärande som förändrar på djupet. Dessutom har den dokumentära läsart 
som antagits prägla gymnasisters läsning visat sig inte nödvändigtvis stämma överens med 
verkligheten (Nordberg, 2017, s. 245–246).  
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Att bejaka hänförelse kan vitalisera etiska och vidsynta hållningar till omvärlden. Detta är en 
kontrast till ensidigt strukturalistiska hållningar som riskerar tömma estetiska upplevelser på 
egen- och tvetydigheter (Felski, 2008, s. 58–60). Ett verks didaktiska potential för transformativt 
lärande är starkt förknippat med dess inre motstridigheter (Alkestrand, 2016, s. 70). Inlevelse i en 
text är ett sätt att uppleva andras perspektiv på sätt som annars är svårt att åstadkomma. Läsarens 
jag ”become something other than what I have been and inhabit thoughts other than those I have 
been able to conceive before” (Radway, 1997, s. 13). Hänförelse ska inte förstås som ett passivt 
tillstånd. Ibland betraktas inlevelse i berättelser som viljelös läsning, på grund av beskrivningar 
som att bli överväldigad eller fångas av texten. Detta är fel eftersom hänförelsen kräver interaktion 
mellan text och läsare: ”If the reader has power, so too does a work of art, even as this power 
must remain latent until it is sparked into being by the dynamics of a particular encounter” (Felski, 
2008, s. 74–76).  
 
Även för kritiskt orienterade analytiker består läsningen av hänförelse. Om hänförelsebegreppet 
tas på allvar innebär det också förutsättningar för ett kulturellt förhållningssätt som överbryggar 
gapet mellan fin- och populärkulturellt: 

It is difficult to discern any real difference between Greenblatt´s description of being transfixed by 
the masterpieces on display at the Musée d’Orsay and Frankfurt School lamentations about 
shopgirls being mesmerized by Hollywood movies – apart, that is to say, from the pejorative 
adjectives with which the latter descriptions are decked out. What characterizes the 
phenomenology of enchantment simply is an intensely charged experience of absorption and self-
loss (Felski, 2008, s. 67). 

Den intensiva upplevelsen av att låta sig uppslukas av en text är väsentlig för såväl akademiskt 
skolade läsare som för gymnasieelever. Genom att uppmuntra eleverna att ge sig hän i läsningen 
är det möjligt att stötta dem i sitt meningsskapande. Detta kan ske med frågor av övergripande 
karaktär formulerade av läraren (Öhman, 2015, s. 39). Jag betraktar hänförelse som just ett 
övergripande begrepp. Det är riktat mot upplevelsen av att sugas in i läsningen och texten, men 
kan rymma mängder av olika förklaringar till varför det (inte) sker. 
 

8.3.  Kunskap 

”What does literature know?” (Felski, 2008, s. 77). Svaret på frågan beror på hur vetande 
definieras (Felski, 2008, s. 83). En anklagelse mot litteraturen som finns redan hos Platon är den 
om dess andrahandskaraktär, alltså att litteraturen bara är en sämre kopia av verkligheten. Som 
spegel betraktad är litteraturen defekt. För att få reda på saker om sakförhållanden är det bättre att 
studera världen än att studera fiktionstext mimetiskt. Som fönster betraktat är litteraturen 
begränsad. Utsikten hindras av att läsaren innehar utsiktspunkten och därmed omöjliggör en 
objektiv betraktelse av världen utanför (Felski, 2008, s. 77–78).  
 
Litteraturens vetande och kunskapande ligger i beskrivningen av dess förmåga att bryta ned 
självet och destabilisera världsuppfattningen: ”the work of art discloses, makes manifest, forces 
into consciousness, what is otherwise inaccessible to thought” (Felski, 2008, s. 79). Kunskap som 
begrepp för fiktionsläsning hänger alltså samman med främmandegöring. Litteraturen bär på en 
social form av kunskap (Felski, 2008, s. 104). En social form av kunskap är förmågan till 
reflekterande omdöme, vilken kan utvecklas genom att ta del av erfarenheter som är ensamma i 
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sitt slag. Detta är fronesisk kunskap (Gustavsson, 2000, s. 213). De unika exemplen spelar en 
avgörande roll för alla former av förståelse (Nordenstam, 2005, s. 11). 
 
Igenkänning handlar till stor del om hur litteraturen kan generera självkännedom. 
Kunskapsbegreppet handlar istället om hur världen bortom jaget exponeras av litteraturen. Felski 
skriver:  

But one motive for reading is the hope of gaining a deeper sense of everyday experiences and the 
shape of social life. Literature’s relationship to worldly knowledge is not only negative or 
adversarial; it can also expand, enlarge, or reorder our sense of how things are (Felski, 2008, s. 83). 

Begreppet kunskap handlar alltså inte om att texter rapporterar om hur sakförhållanden ligger till. 
Istället erbjuder kunskapsbegreppet möjlighet för läsaren att reflektera över hur företeelser kan 
betraktas på olika sätt. Ett grundantagande för begreppet är att världen redan är språkligt 
medierad, alltså att vår uppfattning om världen är styrd av de möjligheter till beskrivning som 
språket ger oss. Om detta är fallet ger skönlitteraturen möjlighet till att återskapa den språkligt 
medierade bilden av världen genom reflektion ur nya perspektiv. Verk som är särskilt relevanta 
för utvidgad och omstrukturerad omvärldsuppfattning utmanar gränserna för läsarens sociala 
referensramar. Kunskaper om form och genre är viktiga för att detta ska kunna ske, eftersom 
läsarens föreställningsvärld och uppfattningar formats i olika sammanhang. Dessutom vilar alla 
kunskapsformer och dess uttryck på strukturerandet av vetande (Felski, 2008, s. 83–86). 
 
I den här licentiatavhandlingen har jag återkommit till att transformativt lärande kräver tillgång 
till korrekt och fullständig information (Mezirow, 2006, s. 92). Den kunskap som skapas genom 
skönlitteratur är unik i det sammanhanget. Ingen annanstans än i fiktivt berättande är det möjligt 
att på riktigt läsa andras tankar. Berättaren vet mer om gestalternas tankar än vad gestalterna själva 
gör. Den möjligheten finns inte i verkliga livet, inte i historieskrivning och faktiskt inte ens i 
psykoanalys. Felski kallar möjligheten för berättarrösten i tredje persons ”epistemologiska 
privilegium.” I det avseendet är romanen överlägsen till och med den historiska biografin (Felski, 
2008, s. 89–90). En konsekvens av fiktionens möjligheter till tankeläsning är att gränsen mellan 
subjektivt och objektivt inte förblir lika skarp (Felski, 2008, s. 103). 
 
Att använda kunskapsbegreppet för att reflektera över det lästa, innebär en närhet till andras 
föreställningar: “to bathe in the waters of a way of life” (Felski, 2008, s. 92). Det handlar om att 
se ”den andre” mindre utifrån och mer inifrån: ”learning by habituation and acquaintance rather 
than by instruction” (Felski, 2008, s. 93). Därmed är det inte sagt att all kritiskhet går förlorad när 
läsaren bereds inträde i en annan referensramsyta. Beskrivningen av hänförelsebegreppet 
klargjorde att inlevelsen bör följas av distansering och objektifiering av upplevelsen. Fiktionen 
kan inte ersätta sociohistoriska analysverktyg, men inte heller bytas ut mot dessa. Såväl fiktions- 
som faktagenrer öppnar för vissa perspektiv, men stänger samtidigt för andra (Felski, 2008, s. 
103). 
 
Skönlitteratur kan också vara en orientering i en materiell värld (Felski, 2008, s. 98). Sparsmakade 
beskrivningar av saker – Felski exemplifierar med Nerudas Odes to Common Things (1954/1994) 
– kan innebära att tingen framträder tydligare än genom encyklopediska beskrivningar. Vetande 
skapas i detta av vad som finns och inte finns i texten och ”we rediscover things as we know them 
to be, yet reordered and redescribed, shimmering in transformed light” (Felski, 2008, s. 102). Här 
återfinns främmandegöring i Felskis litteratursyn. Samtidigt är den sociala kunskap fiktion kan 
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förmedla kongruent och förenlig med annan kunskap. När kunskapsbegreppet appliceras på 
läsning och skönlitteratur är det möjligt att tala om en horisonternas sammansmältning. Om texten 
betraktas som svar på en fråga är det inte nödvändigtvis så att detta svar falsifierar andra 
tolkningar av samma text. Det är snarare så att nya svar vittnar om kontinuitet i fiktionens 
meningsskapande och möjliggör nya frågor (Jauss, 1982, s. 185).  
 

8.4. Chock 

Jag har visat hur igenkänning, hänförelse och kunskap är begrepp som kan hjälpa en läsare att se 
det främmande ur andra synvinklar än de invanda och att få syn på egna föreställningar. Att känna 
igen sig i och leva sig in i berättelser kan ge kunskaper som matchar syftet med 
litteraturundervisningen på gymnasiet. Begreppet chock kan bidra till läsarens metareflektion på 
ett annorlunda vis. 
 
Chock är en benämning på reaktionen som följer på något smärtsamt och skrämmande eller 
häpnadsväckande. I relation till fiktion innebär chock att referensramar skakas om. Texter där 
vardagens trygghet undanrycks genom det vedervärdiga, bäddar för upplevelser som är på gränsen 
av vad läsaren klarar av (Felski, 2008, s. 105–107). Chocken ställer läsaren inför det tabubelagda, 
vilket är spatiotemporalt avhängigt och alltså beror på ett samhälles eller en (sub)kulturs normer 
i en viss tid (Felski, 2008, s. 117–119). Det är lätt att tro att tabuna blivit färre, men det är inte 
nödvändigtvis så: västerlänningen har blivit känsligare för till exempel sin egen dödlighet, 
kroppsodörer och -vätskor, sjukdomar och sexuella relationer mellan vuxna och barn (Felski, 
2008, s. 124). Att beskriva vad i texten som utlöser en omskakande upplevelse kan bli ett sätt för 
läsaren att formulera var dennes moraliska gräns för det acceptabla går. 
 
Chock ifrågasätter föreställningen om litteraturen som naturligt god, vilken ofta präglar bokval 
för didaktiska situationer. Ett exempel som utmanar sedlighetsivrande är att läsa Nabokovs Lolita 
(1955/2007) inom ramen för utbildning. Boken handlar om en pedofil som inför sig själv 
motiverar sin läggning som försvarbar. När svensklärarstudenter läste boken var reaktionerna 
splittrade. Argumentet att det är nyttigt att se även osympatiska människor inifrån kontrasterades 
med argumentet att avsaknaden av tydligt moraliskt budskap skickar fel signaler. Att fiktionen i 
skolan bland annat ska användas för att arbeta med värdegrunden har ibland tagits som intäkt för 
att fiktionen i sig ska vara uttalat anti-sexistisk eller anti-rasistisk eller ha något annat explicit gott 
mål (Persson, 2010, s. 5–15).  Den uppfattningen går dock på tvärs mot idén om ett verks 
didaktiska potential som knuten till dess inre spänningar. Conrads Heart of Darkness (1899/2012) 
kan tack vare sina interna motstridigheter om rastänkande bidra till diskussioner om etnicitet i ett 
utbildningssammanhang (Alkestrand, 2016, s. 70). Litteraturundervisningen riskerar att 
underminera sig själv och bli irrelevant om bokvalen sällan eller aldrig karaktäriseras av 
risktagande. Böcker som behandlar tabubelagda ämnen och utmanar etablerade moraliska 
uppfattningar möjliggör provocerande upplevelser i utbildning (Persson, 2010, s. 5–15). Låt den 
rätte komma in är som visats i den didaktiska analysen en sådan bok. Om eleverna får tillgång till 
begreppet chock, får de utöver provokationen också ett redskap att hantera den med.  
 
Att eleverna får tillgång till chockbegreppet kan föra det positiva med sig att det blir lättare för 
läraren att hantera elevernas olika reaktioner. I förstudien med fokusgruppsamtal framkom elevers 
känslomässiga reaktioner som en problematik som svensklärare står inför att hantera. 
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sitt slag. Detta är fronesisk kunskap (Gustavsson, 2000, s. 213). De unika exemplen spelar en 
avgörande roll för alla former av förståelse (Nordenstam, 2005, s. 11). 
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till korrekt och fullständig information (Mezirow, 2006, s. 92). Den kunskap som skapas genom 
skönlitteratur är unik i det sammanhanget. Ingen annanstans än i fiktivt berättande är det möjligt 
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Problematiken bekräftas också i litteraturdidaktisk forskning (Molloy, 1996, s. 248). När läsaren 
reagerar med chock över fiktion som stör eller förskräcker kan det leda till ofrivilliga fysiska 
reaktioner, till exempel tårar, blickar som vänds bort eller nervösa skratt. Läsaren befinner sig då 
långt bort från estetisk reflektion. Istället är läsaren i ofiltrerad kontakt med verket (Felski, 2008, 
s. 117).  
 
Chock har dock för många genom västvärldens nyhets- och sensationslystna samhällsklimat blivit 
till vana och därmed trivialiserats (Felski, 2008, s. 105–107). I chockoholismens tidsålder innebär 
att vara modern att vara beroende av hastighet, nymodigheter och överraskningar. Ett behov av 
det extrema har dock utvecklats som antites till känslighet för uttråkning, varför chocken kan 
förstås som en reaktion på ett modernt samhälle som präglas av alienation och apati (Felski, 2008, 
s. 121). Fiktionen kan fortfarande utmana och skaka om uppfattningar, men det sker genom tysta 
och dugliga transformationer (Felski, 2008, s. 108–109). Transformativt lärande har också ofta 
en ackumulerande karaktär, det vill säga att transformationen sker outtalat över tid. När så sker är 
transformationen inte heller lika traumatisk för individen som om den sker omedelbart i samband 
med exempelvis en livskris (Mezirow, 2006, s. 94). Plötsligheten är i litterära verk inte sådan att 
den infinner sig ögonblickligen, utan är snarare sådan att den ska betraktas som våldsamma brott 
mot kontinuitet och sammanhang. Att chock associeras till det nya gör att den anspänning som 
växer fram i en berättelse, inte nödvändigtvis uppmärksammas som chockerande (Felski, 2008, 
s. 112–115). Anspänningen hänger egentligen inte samman med det oväntade, utan kan byggas 
upp genom till exempel karaktärisering och berättelsens peripeti. Exempelvis kan det ske i 
berättelser som läsaren redan känner till, till exempel gamla myter som berättas igen såsom Kung 
Oidipus (Sofokles, 427 f. Kr./2017).  
 
Chock bygger på intensiv rädsla, som kan associeras med det motbjudande. Hänförelsebegreppet 
visar dock att det hela tid finns en medvetenhet hos läsaren om att fiktionen inte är på riktigt. 
Chockupplevelser i fiktionen är därmed inte heller knutna till faktiska hot mot säkerheten. 
Chockreaktionen förutsätter en plötslig, kanske våldsam, krock med det oväntade och bryter sig 
därmed in i läsarens medvetande. Med känslomässig kraft kan en berättelse förmedla äckel, 
självförakt, destruktivitet och plågor, men upplevelsen blir inte outhärdlig eftersom den trots allt 
händer i kontakt med en fiktiv värld (Felski, 2008, s. 112–115). Det som upplevs som chockerande 
är knutet till delar av medvetandet som inte bearbetats. Chockestetik relaterar till allt som upplevs 
avskyvärt, icke önskvärt, äcklande och ambivalent. Chockens effekter är likaledes instabila och 
osäkra samt svåra att förutsäga. Är chockvärdet för lågt kan chocken i sig uppfattas som 
meningslös, medan den för starka chocken kan leda till att läsaren vänder sig bort från boken för 
att inte återvända (Felski, 2008, s. 130). Begreppet chock accentuerar onekligen 
matchningssvårigheterna i lärarens val av bok för litteraturundervisningen. 
 

8.5. Att omsätta begreppen till en didaktisk praktik 

Ordet uses i Felskis Uses of Literature (2008) är svåröversatt. Det handlar om mer än bara nytta 
eller användningsområden. Framför allt handlar det om annat än instrumentella bruksvärden, 
uttalad målmedvetenhet eller ens meningsfullhet. Utgångspunkten för Felskis begrepp är att 
läsares textliga engagemang är varierade, komplexa och oförutsägbara (Felski, 2008, s. 7–8). Ett 
sådant förhållningssätt är ovanligt i läromedel för svenska på gymnasiet, vilka istället ofta 
använder litteraturen för syften av mer praktisk karaktär såsom skrivträning (Öhman, 2015, s. 
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143). Om lärandet däremot är tänkt att vara transformativt, behöver begreppen beakta läsarens 
upplevelse och inte bara vara verktyg för teknisk analys av berättelsens form. 
 
Skolan bör träna eleverna i förmågan att läsa fiktionsberättelser för att lära sig hur de fungerar. 
Även om det måste ske på olika vis beroende på elevernas förutsättningar och bakgrunder, är 
intrigen textens plan för läsarna att förhålla sig till. Att läsa för intrigens skull associeras ofta med 
läsning av populärlitteratur, men avståndet mellan högt och lågt i litteraturen har minskat (Öhman, 
2015, s. 173–174). Internationellt fanns under 1990-talet fortfarande en tydlig särskiljning mellan 
highbrow- och lowbrow-läsare samt icke-läsare (van Rees, Vermunt & Verboord, 1999, s. 349), 
medan dikotomin highbrow/lowbrow bleknat i konturerna sedan millennieskiftet och uppkomsten 
av begreppen middlebrow samt nobrow (se t. ex. Swirski & Vanhanen, 2017). Dagens klassiker 
var en gång provocerande icke konsekrerad litteratur (Felski, 2008, s. 107–108). Att använda 
begreppen igenkänning, hänförelse, kunskap och chock är ett sätt att försöka överbrygga gapet 
mellan vardaglig förståelse och litterär teori (Felski, 2008, s. 13). Detta är också i 
överensstämmelse med föreliggande studies ambition att integrera litteraturvetenskapliga verktyg 
i en didaktisk praktik. Genom att få fatt i elevernas upplevelser av igenkänning, hänförelse, 
kunskap och chock i läsningen, vill jag se vad fiktionstexten ”gör” med eleverna. Samtidigt ges 
eleverna möjlighet att utforska vad som händer i den egna läsningen och att formulera detta i 
läsloggar. 
 
När uppmärksamheten i läsningen riktas mot litteraturens motstridiga betydelser är detta också 
en möjlighet att motstå annars reduktionistiska läsningar, till exempel läsningar sprungna ur 
specifika perspektiv (Felski, 2008, s. 8–9). Om Felskis kritik av den kritiska läsningen har 
följande skrivits: 

Hon ifrågasätter i första hand den hegemoniska position som ˃˃critical reading˂˂ har fått, i andra 
hand synen på litterariteten som ett överordnat mål i textläsningen (Bergenmar, 2010, s. 22). 

Att tvivla på att läsning som är kritisk eller försöker hitta det specifikt litterära i fiktionen är den 
bättre formen av läsning, är också att nära en förhoppning om att läsares faktiska läsningar ska få 
en mer framträdande roll i undervisningssituationer. Detta måste ske på bekostnad av på förhand 
bestämda texttolkningar. Läsningar som inte liknar lärarens främmandegör texten för denne 
(Bergenmar, 2010, s. 24). Att som lärare lämna den auktoritet som lärarläsning som idealläsning 
ger, kan leda till en mindre statisk undervisningssituation. Istället kan en sådan 
undervisningssituation formas i dynamisk riktning, till exempel genom att rymma ett frirum för 
elevernas alternativa läsningar och undersökningar av deras eget lärande, egna läsprocesser och 
den egna progressionen. Detta måste dock ske med hjälp av lärarens guidning och plan för 
litteraturundervisningen, vilka i sig bygger på att läraren har skaffat en egen uppfattning om 
fiktionstexten (Öhman, 2015, s. 174). Sammanfattningsvis karaktäriseras en sådan 
undervisningssituation av strävan efter ett flerstämmigt klassrum där elevernas tänkande utmanas 
(Dysthe, 1996, s. 232).  
 
Det finns dock kritik av synen på distanserad läsning som en verklighetsfrånvänd aktivitet som 
äger intet eller litet värde utanför akademin. Om den litterära texten betraktas som ett yttrande, 
möter läsaren detta yttrande på avstånd. Språk blir helt enkelt till som kommunikation och 
romanen blir därmed ett yttrande tänkt att besvaras (Ekholm, 2019, s. 174–175). Istället för en 
inlevelsebaserad intrigskuggningsmodell för litteraturundervisningen, kan en nödvändig och nära 
nog naturlig distans i läsningen framhållas. Det finns ett avstånd mellan intentionerna med 
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2015, s. 173–174). Internationellt fanns under 1990-talet fortfarande en tydlig särskiljning mellan 
highbrow- och lowbrow-läsare samt icke-läsare (van Rees, Vermunt & Verboord, 1999, s. 349), 
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överensstämmelse med föreliggande studies ambition att integrera litteraturvetenskapliga verktyg 
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När uppmärksamheten i läsningen riktas mot litteraturens motstridiga betydelser är detta också 
en möjlighet att motstå annars reduktionistiska läsningar, till exempel läsningar sprungna ur 
specifika perspektiv (Felski, 2008, s. 8–9). Om Felskis kritik av den kritiska läsningen har 
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Hon ifrågasätter i första hand den hegemoniska position som ˃˃critical reading˂˂ har fått, i andra 
hand synen på litterariteten som ett överordnat mål i textläsningen (Bergenmar, 2010, s. 22). 

Att tvivla på att läsning som är kritisk eller försöker hitta det specifikt litterära i fiktionen är den 
bättre formen av läsning, är också att nära en förhoppning om att läsares faktiska läsningar ska få 
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(Bergenmar, 2010, s. 24). Att som lärare lämna den auktoritet som lärarläsning som idealläsning 
ger, kan leda till en mindre statisk undervisningssituation. Istället kan en sådan 
undervisningssituation formas i dynamisk riktning, till exempel genom att rymma ett frirum för 
elevernas alternativa läsningar och undersökningar av deras eget lärande, egna läsprocesser och 
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Det finns dock kritik av synen på distanserad läsning som en verklighetsfrånvänd aktivitet som 
äger intet eller litet värde utanför akademin. Om den litterära texten betraktas som ett yttrande, 
möter läsaren detta yttrande på avstånd. Språk blir helt enkelt till som kommunikation och 
romanen blir därmed ett yttrande tänkt att besvaras (Ekholm, 2019, s. 174–175). Istället för en 
inlevelsebaserad intrigskuggningsmodell för litteraturundervisningen, kan en nödvändig och nära 
nog naturlig distans i läsningen framhållas. Det finns ett avstånd mellan intentionerna med 
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yttrandet (alltså fiktionstexten) och reaktionerna på detsamma (Ekholm, 2019, s. 174–176). 
Alternativet till läsakter som antingen utesluter inlevelse eller distans alternativt låter det ena 
föregå det andra är: 

Ett sätt att se på läsakten i vilket engagemang och distans inte utesluter varandra, utan existerar 
samtidigt, och där distansen till texten istället för att framträda som kritisk disciplinering och 
objektifiering framträder som själva förutsättningen för ansvarsfull responsivitet och socialitet 
(Ekholm, 2019, s. 176–177). 

Medvetenheten om att det lästa är fiktion bygger på att texten tas emot av läsaren som ett yttrande 
med angångsmening. Det blir då möjligt att leva sig in i läsningen och samtidigt behålla den 
distans som möjliggör reflektion över läsakt och text (Ekholm, 2019, s. 177–178). I föreliggande 
studie undersöker jag hur eleverna kan se både texten och den egna läsprocessen med hjälp av 
läsloggande baserat på begreppen igenkänning, hänförelse, kunskap och chock (Felski, 2008, s. 
14). Eleverna ges möjlighet att reagera på fiktionstexten med engagemang för intrigen och med 
en distans som tar sin utgångspunkt i de egna upplevelserna snarare än i förutbestämd kritisk 
analys. När litteratur betraktas som ideologiska uttryck, berövas fiktionstexten sina mångtydiga 
potentialer. Läsning som på förhand bestämmer textens funktion passiviserar fiktionen, som 
därmed uteslutande fungerar som kunskapsobjekt och omöjligtvis som kunskapssubjekt (Felski, 
2008, s. 7). Istället för att lära sig om texten, är avsikten i läsloggstudien att eleverna ska lära sig 
av texten. Den styrning som trots allt finns genom begreppen avser hämma ”subjektiv 
övertolkning – det vill säga, privat associerande, fantasifullt ’meddiktande’ och vidareskrivning 
på den aktuella texten” (Agrell, 2009, s. 21).  
 
De fyra begreppen bygger dock på att läsaren är mer eller mindre välvilligt inställd till texten och 
läsningen, vilket långt ifrån alltid är fallet i skolläsning. Denna verklighet tydliggjordes i 
förstudien och fritidsläsningen har visat sig ha starkare legitimitet än skolläsningen hos svenska 
gymnasieelever (Nordberg, 2017, s. 242). Således kompletteras i läsloggsstudien igenkänning, 
hänförelse, kunskap och chock av begreppet ”motstånd.” Det litteraturvetenskapliga språket för 
kritisk analys är mer utvecklat än det litteraturvetenskapliga språket för textens och läsningens 
rättfärdigande (Felski, 2008, s. 22). Motståndsbegreppet ska förstås i vardaglig betydelse, som en 
ovilja att läsa och att ta del av litterära upplevelser. Även om de övriga fyra begreppen omfamnar 
vardagsläsningens relevans framstår motstånd i relation till de övriga begreppen som 
underteoretiserat. Eftersom begreppet motstånd kommer till interventionen ”underifrån” ur 
förstudien och de övriga begreppen trots allt kommer ”ovanifrån” från läsforskningen, vill jag 
kortfattat redogöra för några reflektioner över motstånd. 
 
Brister i läsmotivation existerar inte bara hos individer som har negativ attityd till böcker och 
läsning. Det är vanligt att människor som har en positiv inställning till böcker och läsning (till 
exempel att läsning är viktigt), ändå inte är motiverade att läsa. Detta kan bland annat bero på att 
det är ansträngande att läsa. Studier av läsmotivation visar att extern motivation i form av 
exempelvis belöningar, uppskattning eller betyg leder till att läsare får ut mindre av läsningen än 
vad läsare som motiveras av intern motivation får, alltså genom att läsningen i sig är motiverande. 
Att arbeta med den interna typen av motivation för läsning associeras med djupinlärning, till 
skillnad från yttre motivation som ofta är tätt sammankopplad med ytinlärning och 
färdighetsträning (Andersson, 2015, s. 24–25). 
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Ett skäl till läsmotstånd som har lyfts fram inom läsforskningen är läsningens konnotationer. Inom 
vissa (sub)kulturer anses det helt enkelt inte häftigt nog att läsa. Det är särskilt pojkars motstånd 
mot läsning som har uppmärksammats i forskningen (Andersson, 2015, s. 51–54). Elevers 
motstånd kan också vara en reaktion på vad läraren försöker förmedla eller åstadkomma 
(Bergman, 2009, s. 9). Motstånd mot läsningen uppstår lätt om den känns meningslös för eleverna 
(Bergman, 2009, 79–81). Lärarens plan för litteraturundervisningen är viktig, bland annat för att 
den ger eleverna utrymme att reagera på den (Öhman, 2015, s. 174). Det är alltså viktigt hur nyttan 
med fiktionsläsningen framställs i undervisningssituationen. Att presentera fiktionsläsningen som 
ett medel för att nå andra mål än själva fiktionsläsningen kan visserligen stimulera till ytinlärning 
och färdighetsträning, men frågan är om fiktionsläsningen är bättre anpassad än sakprosa för 
sådana ändamål. Fiktionsläsningen blir istället som mest meningsfull när den är nyttig för sin 
egen skull. 
 
Det framstår i det ovanstående som att elevers motstånd till läsning består i ett motstånd till 
skolsituationen. En annan möjlighet är dock att eleverna faktiskt gör motstånd mot själva texten, 
eftersom texten bjuder eleverna motstånd. Texter kan utmana genom exempelvis komplex 
berättarstruktur eller avlägsenhet i tid och rum. Det kan vara anledningar till att läsningen blir 
mödosam. Om eleverna inte har lyckats tillgodogöra sig verktyg i form av litterära begrepp, blir 
det än svårare för dem att förstå texten (Molloy, 2009, s. 46).   
 
Således finns ett behov av att utveckla sätt att möta texten där såväl analys och kritiskhet som 
kärlek till texten får rum (Felski, 2008, s. 22). Detta innebär att läsmotiv som kunskapstörst och 
verklighetsflykt måste behandlas inom forskningen (Felski, 2008, s. 14). Det har formulerats som 
en litteraturvetenskaplig, och sannolikt underförstått litteraturdidaktisk, uppgift ”att börja 
synliggöra och tematisera alla dessa drivkrafter och begär – i våra egna läsningar och andras – 
och att sätta dem på spel i både skrivandet och litteraturundervisningen” (Persson, 2012, s. 209). 
Den föreliggande läsloggsinterventionen med elever som läser Låt den rätte komma in avser att 
se hur de reflekterar över texten och läsningen med hjälp av begreppen igenkänning, hänförelse, 
kunskap, chock och motstånd. I läsloggsstudien betraktar jag ”the otherness of literature as a 
source of transformative potential” (Felski, 2008, s. 5), det vill säga att litteraturens 
främmandegöringseffekter och motstånd fungerar som källa till transformativt lärande. 
 

9. Genomförande av läsloggsinterventionen 
och etiska ställningstaganden 

Forskningsprojektets kärna är en intervention där eleverna i en undervisningsgrupp i Svenska 3 
läste Låt den rätte komma in och förde loggbok över läsningen. 32 gymnasister på 
naturvetenskapliga programmet deltog – varav 31 fullföljde sitt deltagande – under januari till 
mars 2018. Loggboksföringen skedde med utgångspunkt i begreppen igenkänning, hänförelse, 
kunskap, chock och motstånd. Begreppen blir i studien verktyg för att få syn på hur en urskild 
didaktisk potential i ett specifikt verk faller ut i utformad undervisning för att transformativt 
lärande ska komma till stånd. Svenska 3 var en lämplig kurs för interventionen eftersom jag hade 
en uppfattning om elevernas tidigare skolläsning och på grund av att kursen inte är lika starkt 
knuten till litteraturhistoria som Svenska 2 är. Kursen samlästes inte med Svenska som andraspråk 
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yttrandet (alltså fiktionstexten) och reaktionerna på detsamma (Ekholm, 2019, s. 174–176). 
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studie undersöker jag hur eleverna kan se både texten och den egna läsprocessen med hjälp av 
läsloggande baserat på begreppen igenkänning, hänförelse, kunskap och chock (Felski, 2008, s. 
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2008, s. 7). Istället för att lära sig om texten, är avsikten i läsloggstudien att eleverna ska lära sig 
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övertolkning – det vill säga, privat associerande, fantasifullt ’meddiktande’ och vidareskrivning 
på den aktuella texten” (Agrell, 2009, s. 21).  
 
De fyra begreppen bygger dock på att läsaren är mer eller mindre välvilligt inställd till texten och 
läsningen, vilket långt ifrån alltid är fallet i skolläsning. Denna verklighet tydliggjordes i 
förstudien och fritidsläsningen har visat sig ha starkare legitimitet än skolläsningen hos svenska 
gymnasieelever (Nordberg, 2017, s. 242). Således kompletteras i läsloggsstudien igenkänning, 
hänförelse, kunskap och chock av begreppet ”motstånd.” Det litteraturvetenskapliga språket för 
kritisk analys är mer utvecklat än det litteraturvetenskapliga språket för textens och läsningens 
rättfärdigande (Felski, 2008, s. 22). Motståndsbegreppet ska förstås i vardaglig betydelse, som en 
ovilja att läsa och att ta del av litterära upplevelser. Även om de övriga fyra begreppen omfamnar 
vardagsläsningens relevans framstår motstånd i relation till de övriga begreppen som 
underteoretiserat. Eftersom begreppet motstånd kommer till interventionen ”underifrån” ur 
förstudien och de övriga begreppen trots allt kommer ”ovanifrån” från läsforskningen, vill jag 
kortfattat redogöra för några reflektioner över motstånd. 
 
Brister i läsmotivation existerar inte bara hos individer som har negativ attityd till böcker och 
läsning. Det är vanligt att människor som har en positiv inställning till böcker och läsning (till 
exempel att läsning är viktigt), ändå inte är motiverade att läsa. Detta kan bland annat bero på att 
det är ansträngande att läsa. Studier av läsmotivation visar att extern motivation i form av 
exempelvis belöningar, uppskattning eller betyg leder till att läsare får ut mindre av läsningen än 
vad läsare som motiveras av intern motivation får, alltså genom att läsningen i sig är motiverande. 
Att arbeta med den interna typen av motivation för läsning associeras med djupinlärning, till 
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67 
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det än svårare för dem att förstå texten (Molloy, 2009, s. 46).   
 
Således finns ett behov av att utveckla sätt att möta texten där såväl analys och kritiskhet som 
kärlek till texten får rum (Felski, 2008, s. 22). Detta innebär att läsmotiv som kunskapstörst och 
verklighetsflykt måste behandlas inom forskningen (Felski, 2008, s. 14). Det har formulerats som 
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läste Låt den rätte komma in och förde loggbok över läsningen. 32 gymnasister på 
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mars 2018. Loggboksföringen skedde med utgångspunkt i begreppen igenkänning, hänförelse, 
kunskap, chock och motstånd. Begreppen blir i studien verktyg för att få syn på hur en urskild 
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3, men det fanns elever med annat än svenskt ursprung i undervisningsgruppen. I huvudsak 
berodde valet av undervisningsgrupp för studien på praktiska omständigheter. Eleverna tillhörde 
samma gymnasieprogram som jag själv undervisar på och undervisningsgruppen var den jag 
kände bäst, eftersom den också var min mentorsgrupp. Min roll var alltså dubbel: undervisande 
lärare och forskare.  
 
Ett för studien väsentligt etiskt övervägande har handlat om det riktiga i att forska i den egna 
undervisningsgruppen. Den dubbla rollen som lärare och forskare kan vara problematisk, men 
fördelarna med att använda den egna undervisningsgruppen är tydliga. Studien kunde utan 
dröjsmål komma igång. Förutsättningar i form av elevernas erfarenheter av litteratur och läsning 
var kända, vilket inte minst underlättade tolkningen av deras utsagor. I en annan lärares kurs och 
undervisningsgrupp hade det inte varit praktiskt möjligt att göra en lika ingående studie. På en 
direkt fråga om att göra en likartad studie i en annan lärares undervisningsgrupp blev svaret 
nekande, på grund av tidsåtgången. All lärarnärvaro kan påverka elevers utsagor i någon riktning 
(Hansen et al., 2001, s. 313). Det är dock lika möjligt att hävda att eleverna känner sig tryggare 
med sin ordinarie lärare och att dennes närvaro inte färgar av sig nämnvärt på deras utsagor 
(Hansen et al., 2001, s. 320).22 
 
Forskningsdeltagande hade kunnat vara ett stressmoment för elever i begrepp att få betyg och ta 
studenten inom några månader. Genom att forskningsdesignen införlivades i den befintliga 
undervisningsplaneringen blev deltagandet inte till någon extra börda för eleverna. Så till vida bar 
forskningsprojektet tydliga drag av participatory research, vars ambition är att planera och 
genomföra forskningsprocesser tillsammans med de människor som berörs (Bergold & Thomas, 
2012). Framför allt visar projektet hur forskning och undervisning kan tväranvändas med 
synergiska effekter som resultat. Upplägget möjliggjorde för mig som lärare och forskare att 
befinna mig såväl i närhet av forskningsprocessen och forskningsdeltagarna (som lärare) och på 
distans (som forskare). Denna dubbelhet gagnade forskningsprojektet såsom välfungerande 
participatory research gör:  

The participatory research process enables co-researchers to step back cognitively from familiar 
routines, forms of interaction, and power relationships in order to fundamentally question and 
rethink established interpretations of situations and strategies (Bergold & Thomas, 2012). 

Att som lärare få möjlighet att distansera sig och betrakta sitt vardagssammanhang ur andra 
perspektiv har varit berikande och lärande, eftersom det har inneburit en möjlighet till 
främmandegöring av min egen praktik.  
 
Trots att det var tydligt att läsloggarna som eleverna skrev för studien inte skulle utgöra 
bedömningsunderlag inför betygsättningen, gjorde kombinationen av undervisning och forskning 
att eleverna tog sig an deltagandet med engagemang. Det kan dock inte uteslutas att engagemanget 
också uppbringades av ambitiösa elevers vilja ”att göra rätt” i enlighet med sina uppfattningar av 
svenskämnets karaktär. Samtidigt är det känt att genomarbetade läsredovisningar också kan 
produceras av elever, tack vare frihet från bedömning och betyg (Nordberg, 2018, s. 22; 64).  

 
22 Ett aktuellt litteraturdidaktiskt forskningsexempel där den undervisande läraren också har en forskarroll 
är Rosenbaums (2019) learning study-projekt Med inferenskunnande i fokus En studie om vad 
mellanstadieelever behöver lära sig och hur undervisning kan bidra till att utveckla förmågan att dra 
slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag. 
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Eleverna kan, trots instruktioner om att det är deras läsupplevelse som är viktigast, (o)medvetet 
ha låtit sammanhanget verka styrande. Participatory research förutsätter ett forum där 
forskningsdeltagarna kan vara säkra på att deras yttranden inte inverkar menligt på deras situation. 
Åsikter som avviker från det förväntade är essentiella i participatory research, för att kunna hitta 
nya vinklar på kunskapande (Bergold & Thomas, 2012). Det möjligt att elever har ansträngt sig 
särskilt för att formulera avvikelser. Om det är fallet bör det betraktas som positivt, eftersom det 
innebär att eleverna har ansträngt sig för att se sitt läsande i nytt ljus.  
 
För att på ett respektfullt sätt kunna ta mig an analysarbetet med elevernas läsloggar skedde detta, 
bortsett från den initiala genomläsningen, efter det att eleverna slutat på skolan. Möjligheten att 
ställa följd- och utvärderingsfrågor till dem utgick därför, till förmån för ökad trygghet avseende 
oro för att yttranden används hämmande i bedömning och betygssättning. Vid ett tillfälle i 
licentiatavhandlingen nämns tre elevers kunskapsnivåer i form av betygsprognoser. Eleverna är 
avidentifierade, men kan känna igen sina egna utsagor. Mitt etiska ställningstagande är att nyttan 
med att visa hur arbetet med de litterära begreppen gagnar både låg- och högpresterande elever, 
överstiger det eventuella obehag som omnämnandet skulle kunna innebära för de enskilda 
eleverna. Det avgörande argumentet för mitt ställningstagande är det att det handlade om 
prognoser med månader kvar innan kursbetygen skulle sättas. Elevernas slutgiltiga kursbetyg 
avslöjas alltså inte i licentiatavhandlingen. 
 
Mitt forskningsprojekt handlar om gymnasisters läsning i svenskundervisningen och är därmed 
ett projekt vars inriktning kan påverka deras lärande. Inför genomförandet av 
läsloggsinterventionen var jag i kontakt med den regionala etikprövningsnämnden (2018-01-08), 
som listade vad lagen om etikprövning av forskning som avser människor omfattar. Min 
bedömning är att interventionen inte faller inom ramen för sådan etikprövning. Att 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011/2017) är riktlinje för forskningsprojektet har 
för eleverna i läsloggsinterventionen inneburit att de informerats om syftet med forskningen och 
deras deltagande samt att deras samtycke krävts för deltagande. Eleverna, som vid tillfället 
samtliga var myndiga, fick göra ett aktivt ställningstagande kring eventuellt deltagande. Ett 
informationsbrev delades ut till dem (se bilaga 1) och eleverna informerades också om 
möjligheten att närhelst de ville avbryta deltagandet. Insamlade data har avidentifierats genom att 
elevernas namn strukits där de förekommer och ersatts av en siffra. Data lagras och arkiveras 
avidentifierad i enlighet med Jönköping Universitys datahanteringsplan.23 Alla utsagor från 
deltagarna är också avidentifierade i presentationer och publikationer som bygger på 
forskningsprojektet, till exempel licentiatavhandlingen, presentationer vid forskningskonferenser 
och vid forskningskommunikation i utbildningsmiljöer. Som undervisande lärare och 
arbetskamrat vet jag vem som skrivit och sagt vad. Sannolikt finns också möjlighet för deltagarna 
själva att identifiera sina egna utlåtanden.  
 
Läsloggsinterventionen presenteras enligt följande. Först beskrivs det praktiska genomförandet, 
vilket inkluderar elevernas förberedelser samt hur arbetet med läsloggarna gick till. Därefter 
redogör jag för hur jag har bearbetat de färdiga läsloggarna. Resultatet av elevernas förberedelse 

 
23 Trots att jag inte uppbär anställning som doktorand/forskare vid Högskolan för lärande och 
kommunikation i Jönköping och datamaterialet därmed inte tillhör lärosätet, väljer jag att följa Jönköping 
Universitys arkivaries rekommendationer kring lagring och arkivering av data under och efter avslutat 
projekt. 
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3, men det fanns elever med annat än svenskt ursprung i undervisningsgruppen. I huvudsak 
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Ett för studien väsentligt etiskt övervägande har handlat om det riktiga i att forska i den egna 
undervisningsgruppen. Den dubbla rollen som lärare och forskare kan vara problematisk, men 
fördelarna med att använda den egna undervisningsgruppen är tydliga. Studien kunde utan 
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22 Ett aktuellt litteraturdidaktiskt forskningsexempel där den undervisande läraren också har en forskarroll 
är Rosenbaums (2019) learning study-projekt Med inferenskunnande i fokus En studie om vad 
mellanstadieelever behöver lära sig och hur undervisning kan bidra till att utveckla förmågan att dra 
slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag. 
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redogörs för kortfattat. Utfallet av bearbetningen av läsloggarna redogörs för i en beskrivande 
analys som illustreras med ett rikt antal exempel. Den beskrivande analysen innehåller också 
diskuterande delar, eftersom jag vill kunna kommentera utdrag ur läsloggarna i direkt anslutning 
dem. En syntes som lyfter fram tre enskilda läsloggar i relation till motståndsbegreppet följer på 
den beskrivande analysen. I kapitel 12 finns resultatet i form av slutsatser som relaterar till 
forskningsfrågorna. 
 
I syfte att kunna använda begreppen igenkänning, hänförelse, kunskap, chock och motstånd för 
att reflektera över sin egen läsning av Låt den rätte komma in, fick eleverna en genomgång av 
begreppens olika innebörd. Genomgången understöddes av en digital presentation, som förblev 
tillgänglig för eleverna under hela studien (se bilaga 2). Eleverna fick också bearbeta begreppen 
genom att lista verk de läst eller sett där de tänkte sig att begreppen aktiverats för dem själva 
under läsningen/seendet (se bilaga 3). Syftet med detta var att möjliggöra för eleverna att få en 
förståelse av begreppens innebörd. Eleverna fick också svara på frågan om de redan läst Låt den 
rätte komma in eller sett någon av filmatiseringarna (Alfredsson, 2008, eller Reeves, 2010), men 
inga svar var jakande (se bilaga 3). Att transponera vetenskapliga begrepp till ett gymnasialt 
sammanhang innebär att de av nödvändighet i viss mån förvanskas eller reduceras. Även om 
transponeringen innebär att begreppen inte fullt ut behåller sina litteraturvetenskapliga nyanser, 
bidrar didaktiseringen av dem med ny erfarenhet till det litteraturdidaktiska fältet i form av 
vardagsförståelser av begreppen.  
 
Efter lektionen med genomgången av begreppen ägnade eleverna sju lektioner (av totalt tio 
lektioner under perioden) åt läsning, loggskrivning och boksamtal. Just samtal framhålls som en 
framgångsrik undervisningsmetod såväl litteraturdidaktiskt (Molloy, 1996, s. 69–72; Alkestrand, 
2016 s. 72; Nordberg, 2018, s. 105) som transformativt (Wilhelmsson, 2005, s. 59–71), samt av 
lärarna i fokusgruppsamtalen. Således var det ett medvetet val att låta boksamtal ingå i studien 
som förberedelse och bearbetning av läsloggandet, även om samtalen i sig inte ingår i projektets 
forskningsdata. Samtalen spelades inte heller in, eftersom undervisning för transformativt lärande 
eftersträvar att möjliggöra tid och plats för fritt tanke- och talutrymme. Inspelning hade kunnat 
hämma eleverna, så till vida att de hade kunnat anstränga sig mer för att säga ”rätt” än för att 
diskutera boken/läsningen förutsättningslöst. Upplägget för samtalen skapar därmed goda 
förutsättningar för elevernas fortsatta läsloggsskrivande. 
 
Instruktionen till eleverna var att läsa i takt och att inför lektionerna skriva läslogg samt ta med 
egna samtalsfrågor (se bilaga 4). I fasta grupper om fem till sex elever inleddes varje samtalspass 
med att eleverna tillsammans gjorde ett detaljerat muntligt händelsereferat (se Öhman, 2015, s. 
127). Eleverna uppmanades att bejaka funderingar som uppstod samt att diskutera medhavda 
samtalsfrågor. Totalt genomfördes fyra sådana lektioner. Den initiala instruktionen löd att skriva 
ett logginlägg för varje del av romanens fem delar. Ursprungstanken var att eleverna skulle skriva 
fem logginlägg vardera med platsbeskrivningen och epilogen inkorporerade i första respektive 
sista logginlägget. Tidsbrist orsakad av externa faktorer i slutet av undervisningen i arbetsområdet 
gjorde dock att det stod eleverna fritt att slå samman sina logginlägg om romanens två sista delar 
till ett. Sammanslagningen är rimlig eftersom romanens sista del är kort i jämförelse med de 
övriga och eftersom flera elever ville avsluta läsningen när de kommit så nära berättelsens slut. 
Att två logginlägg blev ett för vissa elever kan visserligen betraktas som en avvikelse från 
forskningsdesignen, men också som att eleverna var delaktiga i utformandet av 
forskningsprocessen genom att bli medbestämmande i hanteringen av ett situationsbundet 
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problem kopplat till didaktisk utformning. Ett sådant synsätt stämmer överens med synen på 
forskningsprocessen inom participatory research (Bergold & Thomas, 2012). 
 
Eleverna informerades om att läsloggarna endast är till för forskningssyften. Det kan dock inte 
uteslutas att den dubbla rollen som undervisande lärare och forskare kan ha påverkat elevernas 
insatser. Någon kontrollgrupp har inte funnits för att verifiera eventuella skillnader mellan hur 
olika undervisningsgrupper reagerar på läsningen av romanen. Detta beror i huvudsak på att 
skolans naturvetenskapliga program vid tiden saknade parallellgrupper.24 En fördel med den 
dubbla rollen lärare/forskare är möjligheten att främja samtalsklimatet, vilket framför allt gagnar 
eleverna i deras svenskutbildning men också deras ambition att ta forskningsdeltagandet på allvar. 
Ytterligare en fördel är att material som ingår i en kurs och inte enbart konstrueras för 
forskningssyften kan betraktas som ”naturligt” (Cronquist, 2015, s. 55). Värt att notera är också 
att idén att data omfattar allt (Glaser, 2001, s. 145) inte appliceras här. Det skulle innebära att hela 
klassrumssituationen skulle användas som data. Om så hade varit fallet hade diskussionen om 
lärarens roll som påverkansfaktor sett annorlunda ut. Elevernas möjlighet att skriva sina läsloggar 
varhelst de vill utan insyn från andra är ett sätt att säkerställa ett för participatory research viktigt 
”safe space” (Bergold & Thomas, 2012). 
 
De inlämnade läsloggarna har bearbetats som följer. Inledningsvis har jag läst loggarna var för 
sig i sin helhet, för att skapa mig en bild av hur materialet ter sig som forskningsunderlag. Det 
övergripande intrycket efter denna genomläsning var att eleverna hade tagit sin uppgift på allvar 
och lämnat genomtänkta beskrivningar av sina läsupplevelser samt reflekterat över dessa. 
Däremot var det tydligt att det fanns variationer i vilken grad eleverna använt sig av den 
presenterade begreppsapparaten. Det var dock inget krav från min sida att de skulle använda sig 
av begreppen, även om den skriftliga instruktionen kan uppfattas som mer tvingande än de 
muntliga instruktionerna under interventionens gång var. Därefter läste jag loggarna igen och 
summerade dem med utgångspunkt i romanens delar. Det vill säga först alla logginlägg om 
romanens första del, därefter alla om romanens andra del och så vidare. Logginläggen om fjärde 
och femte delen slogs samman av det tidigare redovisade skälet. Anledningen till att jag valde att 
sortera med romanens delar och inte med begreppen som utgångspunkt var att mitt 
forskningsintresse var att undersöka hur elevernas förståelse för texten och läsningen växer fram 
när de följer intrigen och till sist har gjort en final läsning. Jag försåg varje läslogg med en siffra 
(1–31) och skapade för romanens olika delar rutscheman med en ruta för varje elev. I rutan 
sammanfattade jag vad eleven skrivit om sina upplevelser av igenkänning, hänförelse, kunskap, 
chock och motstånd, men även andra iakttagelser som jag bedömde vara intressanta fick plats i 
respektive ruta. Detta var ett enkelt men funktionellt sätt att kategorisera elevernas 
upplevelsebeskrivningar. Begreppen fungerade som på förhand uppställda kategorier och 
elevernas utsagor kunde kodas till kategorierna också om de inte explicit innehöll begreppen men 
ändå uttryckte liknande innebörd. 

 
24 En kontrollgrupp var aldrig del av forskningsdesignens intention, men andra undervisningsgrupper på 
skolan har sedan studiens genomförande arbetat med metodvarianter av igenkänning, hänförelse, kunskap, 
chock och motstånd i svenskämnets litteraturundervisning. Frågan om en kontrollgrupps eventuella 
funktion togs också upp när studien ventilerades på en doktorandworkshop som anordnades i samband med 
forskningskonferensen ”Svenska med didaktisk inriktning” 2018. En studie av den här typen skulle inte 
vinna i trovärdighet på att använda kontrollgrupp eftersom den till sin karaktär inte undersöker universella 
lösningar eller sanningar. 
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24 En kontrollgrupp var aldrig del av forskningsdesignens intention, men andra undervisningsgrupper på 
skolan har sedan studiens genomförande arbetat med metodvarianter av igenkänning, hänförelse, kunskap, 
chock och motstånd i svenskämnets litteraturundervisning. Frågan om en kontrollgrupps eventuella 
funktion togs också upp när studien ventilerades på en doktorandworkshop som anordnades i samband med 
forskningskonferensen ”Svenska med didaktisk inriktning” 2018. En studie av den här typen skulle inte 
vinna i trovärdighet på att använda kontrollgrupp eftersom den till sin karaktär inte undersöker universella 
lösningar eller sanningar. 



72 

 

 
Att varje läslogg försågs med en siffra möjliggjorde också vertikala studier av läsloggar som 
helheter, som komplement till de horisontella delbeskrivningarna av samtliga läsloggar. Detta var 
väsentligt för att kunna göra syntesen med fokus på motståndsbegreppet i elevernas läsning. 
Siffrorna används också för att hänvisa till elevernas läsloggar i den beskrivande analysen, vilken 
bygger på citat från de olika läsloggarna. Att använda siffror istället för fingerade namn röjer inte 
heller elevernas könstillhörighet i onödan, vilket utesluter genusnormativa läsningar av utfallet. 
Att undersöka skillnader i de unga männens och kvinnornas läsningar hade varit att anta en 
utgångspunkt som bygger på ett antagande om olikheter.  
 
Förfarandet att sortera elevernas utsagor med hjälp av romanens delar och de olika begreppen 
som kategorier gav ett utfall som visade vilka tematiska spår och tendenser som fanns i elevernas 
läsloggar. Flertalet av de citat som är utvalda som exempel har blivit det, eftersom de illustrerar 
dessa tematiska spår och tendenser. Det finns dock elevröster vars läsupplevelser inte korrelerar 
med kurskamraternas läsupplevelser och dessa finns också representerade bland citaten. På det 
viset marginaliseras inte avvikande röster i jakt på samstämmighet, vilket är en central del i 
resultatredovisning inom participatory research (Bergold & Thomas, 2012). Mängden citat som 
återges i den beskrivande analysen är väl tilltagen. Att illustrera med hjälp av många citat är 
viktigt för participatory research eftersom det dels gör att en bredd av röster blir hörda, dels 
möjliggör att ge en representativ bild av helheten. Inga läsloggar återges i sin helhet, men citaten 
är tänkta att vara tillräckligt långa för att täcka in nyanser i elevernas utlåtanden. 
 
I föreliggande stycken ger jag en bild av hur eleverna förbereddes inför att använda begreppen i 
sina läsloggar. Det gör jag för att tydliggöra två saker: dels hur det gick till när interventionen tog 
sin början, dels vilka läserfarenheter som fanns i undervisningsgruppen. Först höll jag en Power 
Point-stödd presentation av begreppen för eleverna. I direkt anslutning till presentationen bad jag 
eleverna kategorisera berättelser de läst/sett med hjälp av begreppen. Avsikten var att de skulle 
skapa sig en förståelse av begreppen med hjälp av sina erfarenheter av berättelser. Utfallet från 
elevernas kategorisering sorterade jag sedan utifrån medium (bok, film, TV-serie) samt tematiskt 
(idrottsrelaterat, biografiskt/populärvetenskapligt/historiskt, fantasy/skräck/science fiction, 
romantiskt/relationer, spänning/äventyr, barn/tonår, skolbok/-film). Detta krävde överväganden 
och det förekommer att samma titel placerats under flera olika rubriker. Ett verk kan till exempel 
vara både science fiction och skolbok i den mån eleven läst den som del i undervisning. På samma 
vis kan ett verk exempelvis vara såväl idrotts- som relationsrelaterat. Utfallet sammanfattas som 
följer: 

• Igenkänning: Här dominerar verk i romantiskt/relationer-kategorin (14 omnämnanden), 
men det finns också 6 idrottsrelaterade omnämnanden samt 10 omnämnanden som 
kategoriserats som barn/tonår. Flest titlar är böcker, men tillsammans är filmerna och TV-
serierna fler än böckerna.  
 
Det vanligaste omnämnandet är norska TV-serien Skam (Andem, 2015–2017) och på 
delad andraplats kommer amerikanska TV-serierna True Detective (Pizzolatto, 2014-) 
och Gossip Girl (Schwartz & Savage, 2007–2012), The Chronicles of Narnia (Lewis, 
1950–1956), Frankenstein; or the Modern Prometheus (Shelley, 1818/2008), Livet efter 
dig (Moyes, 2012/2013) och serien om Innebandypiraterna (Dahlgren, 2009–2015).  
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• Hänförelse: Bokmediet överstiger filmerna och TV-serierna tillsammans. 
Fantasy/skräck/science fiction-kategorin är störst, till och med om verken om Harry 
Potter räknas bort. Totalt har kategorin 25 omnämnanden. Spänning/äventyr-kategorin 
har 17 omnämnanden och romantiskt/relationer 10 omnämnanden, medan idrottsrelaterat 
och biografiskt/populärvetenskapligt/historiskt endast har 1 omnämnande vardera (vilket 
dessutom är samma titel som faller under dubbla kategorier). 
 
Det vanligaste omnämnandet är serien om Harry Potter (Rowling, 1997–2007, 2016) och 
därefter amerikanska Tv-serien Game of Thrones (Benioff & Weiss, 2011–2019). 

 
• Kunskap: Böckerna är fler än filmerna och TV-serierna tillsammans. 

Biografiskt/populärvetenskapligt/historiskt dominerar med 22 omnämnanden, men även 
spänning/äventyr är stort med 16 omnämnanden. Noterbart är att skolbok/-film får 13 
omnämnanden, mot 14 omnämnanden totalt i kategorierna igenkänning, hänförelse och 
chock. 
 
Det vanligaste omnämnandet är 1984 (Orwell, 1949) och därefter Animal Farm (Orwell, 
1945), vilka varit del av elevernas svensk- respektive engelskutbildning. 
 

• Chock: Chockkategorin domineras av fantasy/skräck/science fiction (23 omnämnanden), 
men även spänning/äventyr och biografiskt/populärvetenskapligt/historiskt är stora 
underkategorier med 17 respektive 10 omnämnanden. Fördelningen mellan bok- och 
filmmedierna är jämn. 
 
Det vanligaste omnämnandet är It (King, 1986), vilket på delad andraplats följs av 1984 
(Orwell, 1949), Jag är Zlatan Ibrahimović: Min historia (Ibrahimović & Lagercrantz, 
2011), The Notebook (Sparks, 1996), amerikanska skräckfilmerna Paranormal Activity 
(Peli, 2007) och The Conjuring (Wan, 2013) samt genrebenämningen ”skräckfilm.” 

 
• Motstånd: Böckerna är fler än filmerna och inga TV-serier nämns. De största 

underkategorierna är biografiskt/populärvetenskapligt/historiskt (15 omnämnanden) och 
skolbok/-film (23 omnämnanden), eftersom Jag Lars Hård (Fridegård, 1935/2013) 
placerats i dem båda. Fantasy/skräck/science fiction har 14 omnämnanden. Övriga 
underkategorier har mellan 0 och 3 omnämnanden. 
 
Det överlägset vanligaste omnämnandet är Jag, Lars Hård (Fridegård, 1935/2013) vilket 
följs av Frankenstein; or the Modern Prometheus (Shelley, 1818/2008), vilka båda ingått 
i elevernas svenskutbildning. 

 
Den initiala uppgiften, att kategorisera berättelseupplevelser i relation till de fem begreppen, gav 
eleverna möjlighet att fundera över sitt eget läsande samt seende av berättelser – ett sätt att närma 
sig sin egen ”litterära identitet” (Nordberg, 2017, s. 255) – och att bekanta sig med begreppen. 
Svaren visar till viss del vad det är för läsare som återfinns i undersökningsgruppen och exempel 
på berättelser som de har mött på fritiden och i skolan. Som kollektiv betraktat är det en läsande 
grupp, vars berättelsekonsumtion också består av texter från film- och tv-medier. De verk som 
eleverna uppger känna igen sig i består i hög utsträckning av sådana som explicit handlar om 
romantik och/eller relationer. Dessa verk är ofta genretypiska och riktade till en ung publik. 
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Elevernas igenkänning kan också knytas till böcker som anknyter till idrott. Idrotten kan vara 
böckernas kontext där exempelvis relationer och uppväxt tematiseras såsom i Innebandypiraterna 
(Dahlgren, 2009–2015), men framför allt omnämns biografiska böcker såsom Jag är Zlatan 
Ibrahimović: Min historia (Ibrahimović & Lagercrantz, 2011).  
 
Hänförelse handlar för undervisningsgruppen i hög utsträckning om fantasy och närliggande 
genrer. En stark tendens att gymnasister använder fantasygenren för att låta sig uppslukas av 
fiktionen har visats i tidigare forskning (Nordberg, 2017, s. 188). Fantasyberättelser har dock inte 
varit del av den läsning som ålagts eleverna i vare sig svenska eller engelska under gymnasietiden. 
Undersökningsgruppen anger i hög utsträckning skolböcker, alltså icke självvalda berättelser som 
eleverna blivit serverade av läraren, när de tänker på sin läsning i relation till motståndsbegreppet. 
De tydligaste exemplen är Fridegård och Shelley, men även Orwells 1984 (1949) och Fitzgeralds 
The Great Gatsby (1925) nämns. Även fantasy-, science fiction- och skräckgenrerna finns dock 
representerade i elevernas motståndsexemplifiering, vilket pekar på att dikotomin mellan 
engagemang och motstånd är komplex. Fantasy-, science fiction- och skräckberättelser är för flera 
elever viktiga för att ge sig hän, men genererar också motstånd. Shelleys, Orwells och Fitzgeralds 
författarskap finns dessutom representerade i elevernas exemplifiering av hänförelse. Detta visar 
komplexiteten i bokval för den klassgemensamma läsningen. Eleverna upplever helt enkelt 
berättelser olika och reflekterar på olika sätt över dem.  
 
Att de icke-valbara skolböckerna kategoriseras som viktiga för de båda extremerna hänförelse 
och motstånd, nyanseras ytterligare av att de också ofta kategoriseras som viktiga för kunskap. 
Detta pekar i riktning mot att motståndsupplevelsen kan vara del av läserfarenheter som ändå ger 
eleverna något och att upplevelsen av motstånd inte nödvändigtvis är konstant i läsningen av en 
bok. Eleverna utgår från att de texter som används i skolan är till för att lära sig från.  Denna bild 
av skolläsning framstår som representativ i jämförelse med tidigare forskning. En undersökning 
av gymnasisters attityder till fiktionsläsning säger just att elever skiljer fritids- och skolläsning åt, 
så till vida att den förstnämnda betraktas som upplevelsebaserad och den sistnämnda som mindre 
engagerad läsning avsedd för att lösa skoluppgifter av olika slag (Nordberg, 2017, s. 242).   
 

10. Elevernas läsloggar 
Nedan följer en beskrivande analys av elevernas läsloggar. Redogörelsen följer romanens struktur 
eftersom jag vill behålla intrigen i fokus. Med ett sådant fokus är det möjligt att se hur elevernas 
läsupplevelse utvecklas i takt med att de tar del av berättelsen och till sist har gjort en final läsning. 
I redovisningen har dock de två sista delarna av romanen/läsloggarna slagits samman, eftersom 
ett antal av eleverna lade upp sitt läsloggsskrivande på det viset. Dessutom framträder 
igenkänning, hänförelse, kunskap, chock och motstånd inte alltid som skilda upplevelser, varför 
det finns en poäng med att inte separera begreppen alltför hårt. Avsnitten i den beskrivande 
analysen bär istället namn efter romanens rubriker. 
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10.1. ”PLATSEN” och ”FÖRSTA DELEN Lycklig den som har en 
sådan vän” 

Igenkänning är vanligt förekommande och det är särskilt hur Oskar mobbas som lyfts fram av 
eleverna, men också känslan av ensamhet. Flera elever menar att det går att känna igen sig i och 
begripa Oskars hämndbegär efter mobbningen, även om kraften i hämndbegäret är avlägsen för 
eleverna. Den ensamstående föräldern och alkoholismen är också ett drag som genererar 
igenkänning. Detta beskrivs rättframt av flera elever: 

Han utsätts för mobbning, även fast hans tankar är extrema är det nog inget ovanligt att folk som 
utsätts för trakasserier börjar tänka liknande, men kanske inte lika extremt (Elev 1). 

Det som gör att jag känner igen mig lite är att han blir mobbad, vilket jag aldrig har blivit, men jag 
känner ändå igen honom som ”han eller hon som blev mobbade i lågstadiet”, men även att han har 
skilda föräldrar, vilket jag har många kompisar som har, även om jag inte har det (Elev 3). 

Vidare i boken så sätter man in sig i protagonistens familjerelation. Här fr man bland annat veta att 
Oskars far var alkoholmissbrukare och kunde inte behärska sig när han drack för mycket. Detta är 
typiskt igenkännande för mig, då jag har haft familjemedlemmar som har varit just 
alkoholmissbrukare (Elev 6). 

Det är tydligt att bokens socialrealism ligger nära elevernas verklighet. Elev 6 berättar i exemplet 
ovan om alkoholism i den egna familjen och elev 3 vittnar om indirekta erfarenheter av mobbning 
och skilsmässor under uppväxten. 
 
Det finns fler läsloggar som innehåller liknande uttryck för igenkänning i relation till Oskars skol- 
och livssituation, även om alla elever som beskriver igenkänning inte vill kännas vid att det är 
just igenkänning de upplever. Elev 1 skriver, trots uttrycket för igenkänning i citatet ovan, till 
exempel: 

hittills har jag inte hittat någon tydlig igenkänning, men till viss del kan man ju förstå hur oskar 
känner sig (Elev 1). 

Det finns också elever som lyfter igenkänningen från den individuella mikronivån. Några elever 
använder begreppet kollektiv igenkänning (Felski, 2008, s. 33). Här följer två exempel på elever 
som ser igenkänningen i en större samhällelig kontext: 

Jag tänker att ensamheten är en kollektiv igenkänning eftersom alla någon gång har känt sig 
ensamma. Mobbandet är mer en individuell grej som jag inte känner igen mig i. Dock kan jag känna 
igen mig lite i Thomas, den passiva mobbaren som förekommer i början av första delen (Elev 13). 

Till att börja med lever Oskar, huvudpersonen, ett relativt vanligt liv för en svensk pojke, i alla fall 
i början av boken. Han går i skolan och upplever den hierarki som ofta uppstår i svenska grundskolor. 
Visst, det våld som Oskar får utstå är inte normalt men det är tydligt att han befinner sig långt ner i 
hierarkin bland klasskamraterna. Detta är något som jag känner igen. Inte för att jag var just Oskar 
men eftersom jag sett andra bli behandlade på liknande sätt som Oskar. Jag kan även känna igen 
mig i hur Oskar beter sig när han är runt mobbarna. Han försöker göra allt för att inte reta upp dem 
samtidigt som han vill passa in. Så tror jag att många känner i den åldern, att bete sig annorlunda 
bara för att passa in (Elev 27). 
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Elevernas igenkänning kan också knytas till böcker som anknyter till idrott. Idrotten kan vara 
böckernas kontext där exempelvis relationer och uppväxt tematiseras såsom i Innebandypiraterna 
(Dahlgren, 2009–2015), men framför allt omnämns biografiska böcker såsom Jag är Zlatan 
Ibrahimović: Min historia (Ibrahimović & Lagercrantz, 2011).  
 
Hänförelse handlar för undervisningsgruppen i hög utsträckning om fantasy och närliggande 
genrer. En stark tendens att gymnasister använder fantasygenren för att låta sig uppslukas av 
fiktionen har visats i tidigare forskning (Nordberg, 2017, s. 188). Fantasyberättelser har dock inte 
varit del av den läsning som ålagts eleverna i vare sig svenska eller engelska under gymnasietiden. 
Undersökningsgruppen anger i hög utsträckning skolböcker, alltså icke självvalda berättelser som 
eleverna blivit serverade av läraren, när de tänker på sin läsning i relation till motståndsbegreppet. 
De tydligaste exemplen är Fridegård och Shelley, men även Orwells 1984 (1949) och Fitzgeralds 
The Great Gatsby (1925) nämns. Även fantasy-, science fiction- och skräckgenrerna finns dock 
representerade i elevernas motståndsexemplifiering, vilket pekar på att dikotomin mellan 
engagemang och motstånd är komplex. Fantasy-, science fiction- och skräckberättelser är för flera 
elever viktiga för att ge sig hän, men genererar också motstånd. Shelleys, Orwells och Fitzgeralds 
författarskap finns dessutom representerade i elevernas exemplifiering av hänförelse. Detta visar 
komplexiteten i bokval för den klassgemensamma läsningen. Eleverna upplever helt enkelt 
berättelser olika och reflekterar på olika sätt över dem.  
 
Att de icke-valbara skolböckerna kategoriseras som viktiga för de båda extremerna hänförelse 
och motstånd, nyanseras ytterligare av att de också ofta kategoriseras som viktiga för kunskap. 
Detta pekar i riktning mot att motståndsupplevelsen kan vara del av läserfarenheter som ändå ger 
eleverna något och att upplevelsen av motstånd inte nödvändigtvis är konstant i läsningen av en 
bok. Eleverna utgår från att de texter som används i skolan är till för att lära sig från.  Denna bild 
av skolläsning framstår som representativ i jämförelse med tidigare forskning. En undersökning 
av gymnasisters attityder till fiktionsläsning säger just att elever skiljer fritids- och skolläsning åt, 
så till vida att den förstnämnda betraktas som upplevelsebaserad och den sistnämnda som mindre 
engagerad läsning avsedd för att lösa skoluppgifter av olika slag (Nordberg, 2017, s. 242).   
 

10. Elevernas läsloggar 
Nedan följer en beskrivande analys av elevernas läsloggar. Redogörelsen följer romanens struktur 
eftersom jag vill behålla intrigen i fokus. Med ett sådant fokus är det möjligt att se hur elevernas 
läsupplevelse utvecklas i takt med att de tar del av berättelsen och till sist har gjort en final läsning. 
I redovisningen har dock de två sista delarna av romanen/läsloggarna slagits samman, eftersom 
ett antal av eleverna lade upp sitt läsloggsskrivande på det viset. Dessutom framträder 
igenkänning, hänförelse, kunskap, chock och motstånd inte alltid som skilda upplevelser, varför 
det finns en poäng med att inte separera begreppen alltför hårt. Avsnitten i den beskrivande 
analysen bär istället namn efter romanens rubriker. 
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10.1. ”PLATSEN” och ”FÖRSTA DELEN Lycklig den som har en 
sådan vän” 
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skilda föräldrar, vilket jag har många kompisar som har, även om jag inte har det (Elev 3). 

Vidare i boken så sätter man in sig i protagonistens familjerelation. Här fr man bland annat veta att 
Oskars far var alkoholmissbrukare och kunde inte behärska sig när han drack för mycket. Detta är 
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alkoholmissbrukare (Elev 6). 
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Även om det finns elever som säger sig inte kunna känna igen sig i romanens första del alls (och 
elever som säger detsamma, men ändå ger uttryck för det), ger läsloggarna det övergripande 
intrycket att igenkänning etableras. Det är dock inte nödvändigtvis i protagonisten som eleverna 
känner igen sig. Läsaren kan kopplas till den fiktiva situationen genom andra karaktärer eller 
positioneringar i texten. Främst sker igenkänningen genom mobbningen som Oskar utsätts för, 
men också genom beskrivningen av Blackeberg och dess invånare: utanförskap, alkoholism, 
brustna familjekonstellationer et cetera. Det finns beskrivningar av igenkänning på individnivå, 
till exempel i relation till detaljer i texten som Rubiks kub (elev 2; 26), men också till djupare 
problematik som exempelvis upplevelser som relaterar till alkoholmissbruk. Likaledes finns 
beskrivningar av kollektiv igenkänning, vilka oftast relaterar till mobbning som ett välbekant 
problem i skolvärlden. 
 
Eleverna ger olika uttryck för hur läsningen hänför dem i sina loggar. Trots bokens fokus på mer 
än en karaktär, uttrycker flera elever sin uppskattning över upplevelsen ”att bokens handling var 
lätt att komma in i” (Elev 1): 

Romanen är både konstig, Samtidigt som vissa detaljer är realistiska vilket gjorde boken spännande 
(Elev 1). 

Elev 1 hänförs av romanens magiska realism. När detta sker får läsningen redan från start positiva 
konnotationer och elevens inträde i den fiktiva världen underlättas. Att berättelsens inledning ger 
intryck av att något omvälvande ska ske förbereder för att drivkraft i läsningen ska kunna uppstå: 

Den första utav Felskis kategorier som jag kom att tänka på var hänförelse och därefter chock. Jag 
tycker att boken började lite rörigt och jag hade svårt att hänga med i de olika karaktärernas liv och 
hur de hängde samman. Trots detta låg det en mystik över berättelsen som gjorde att jag blev nyfiken 
på att fortsätta läsa. Berättelsen kändes redan från första sidorna mörk och dyster och gav därmed 
en föraning om att något hemskt skulle hända. Mordet på den unge pojken i Vällingby var 
naturligtvis en hemsk händelse, men det var mördarens perspektiv på mordet som gav obehag 
samtidigt som det gjorde att jag ville läsa mer. Man förstod att mördaren hade ett specifikt ändamål 
med mordet, och att det förmodligen inte var hans egen vilja utan snarare en order från någon annan. 
Det var dessa ständiga tomrum i berättelsen som gjorde att jag ville fortsätta läsa för att fylla ut dem 
(Elev 14). 

Litteraturvetenskaplig terminologi – ”dessa ständiga tomrum” – hjälper elev 14 till bättre 
fiktionsförståelse, men också till engagemang och motivation att ta reda på mer. Textens tomrum 
genererar alltså läslust och läskompetens. Bruket av det litterära begreppet möjliggör för elev 14 
att se vad som händer med elev 14 som läsare och ger ett språkligt uttryck att använda för 
självutvärdering av läsprocessen. Det är också en viktig iakttagelse att den hänförande 
obehagskänslan kom till på grund av fokalisationen på mördaren.  
 
Den skiftande fokalisationen verkar attraherande på fler elever. Att fokalisationen byter 
perspektiv är viktigt för att eleverna ska uppleva hänförelse över att få ta del av romanens fortsatta 
händelseutveckling: 

Jag skulle säga att en del i att man ville läsa vidare var att perspektivet byts ofta, det hinner inte bli 
tråkigt. /…/ Författaren är bra på att fånga läsaren med olika perspektiv, stegringar, framåtblickar 
och tomrum m.m. Tillexempel stegringen till att förstå att Eli var vampyr, eller på s. 43- ”om ni bara 
visste” (Elev 10). 
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Boken hittills medför därför någon slags hänförelse för min del, och på grund av detta går det relativt 
enkelt att läsa texten och blir på så sätt inte lika motstridig. Skribenten skiftar ofta mellan personers 
perspektiv, detta gör berättelsen lite mer spännande eftersom det ibland avslutas med en 
”cliffhanger” som man får veta mer om när nästa del om den personen kommer (Elev 21). 

Eleverna använder litterära begrepp som redskap för att beskriva sin läsprocess och hur 
berättelsen bäddar för engagemang i läsningen. Perspektivbyten, stegringar, framåtblickar, 
tomrum och cliffhanger är alla berättartekniska grepp som fungerar pådrivande för elevernas 
läsning. Elevernas metareflektion underlättas också av begreppen, eftersom de ingår i en 
vokabulär som gör det möjligt för eleverna att beskriva vad i texten som utlöser deras reaktioner 
på berättelsen. 
 
I samband med att bokens skiftande fokalisation ger förutsättningar för eleverna att bli hänförda 
av händelseutvecklingen vill jag här återge ett längre citat. Dels återger jag citatet för att det 
beskriver en oreserverad glädje inför att få läsa, dels för att det illustrerar hur själva läsloggandet 
hjälper eleven till ett metaperspektiv på sin egen läsning och därmed på sin ”litterära identitet” 
(Nordberg, 2013): 

Jag har fått ett bra första intryck av boken, det är förmodligen den bästa vi läst hittills i svenska på 
gymnasiet. Jag gillar ”smarta” böcker, böcker som får en att tänka ”ahaa”. Detta känns som en sådan 
bok. Exempel på det är när jag som läsare får följa Oskar och Håkan om vartannat i slutet av kapitel 
ett. Håkan är ute i skogen för att leta efter ett offer, samtidigt som Oskar är ute i skogen och leker 
med sin kniv. Från Håkans perspektiv tror man att det är Oskar han ser och väljer ut till den han ska 
mörda. Oskars perspektiv är väldigt oklart då han befinner sig i en fantasivärld när han leker. Det är 
först när andra kapitlet börjar som man förstår att det inte är Oskar som är mördad utan en annan 
kille i en annan skog. Det står att det var en pojke på väg till handbollsträningen. Tänker man efter 
är detta rimligt. Ur Håkans perspektiv fick man veta att offret hade en stor väska med sig, då troligen 
sin träningsbag, och att han hade en muskulös kropp, som de flesta idrottare har. Inget av detta passar 
in på det vi vet om Oskar. 

Ett annat exempel är när man i kapitel tre får veta att Håkan har kärleksproblem genom en kort diffus 
dialog med någon. Senare i kapitel fyra förstår man att denna någon är flickan Oskar träffat några 
gånger på gården, Eli, genom att koppla Rubiks kuben hon fick av Oskar till Håkans nästa samtal 
med denna någon, då kuben kommer på tal. Det faktum att boken är förnuligt skriven får mig att 
vilja läsa mer. Det känns som man listat ut något med de ledtrådar författaren gett en och vill ivrigt 
få veta mer. Jag är säker på att boken innehåller fler hemligheter och samband. Den här känslan 
skulle jag koppla till kategorin hänförelse eftersom jag absolut vill läsa mer (Elev 15). 

Här finns en negativ konnotation till böcker som ingår i svenskundervisningen, men elev 15 visar 
också att läsrepertoaren används för att relatera en bokupplevelse till andra läserfarenheter. 
Därefter visar eleven också insikter i hur textens form – med perspektivbyten – bidrar till 
upplevelsen samt förståelsen av bokens intrig och formspråk. Detaljer i boken används i 
logginlägget för att visa att inferenskunnande (väskan, den muskulösa kroppen och den mördade 
pojken på väg till handbollsträning samt Rubiks kub) länkar samman karaktärerna i läsningen. 
Tack vare läsloggen kan elev 15 formulera den annars vaga känslan av hur framgångsrik 
fiktionsläsning kan te sig: ”Det känns som man listat ut något med de ledtrådar författaren gett en 
och vill ivrigt få veta mer.” Allt detta sker genom att eleven funderar över hänförelsebegreppet i 
relation till sin läsning, vilket demonstrerar betydelsen av att utveckla didaktiska verktyg för 
litteraturläsning, exempelvis genom att inkludera litteraturvetenskaplig terminologi i 
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med sin kniv. Från Håkans perspektiv tror man att det är Oskar han ser och väljer ut till den han ska 
mörda. Oskars perspektiv är väldigt oklart då han befinner sig i en fantasivärld när han leker. Det är 
först när andra kapitlet börjar som man förstår att det inte är Oskar som är mördad utan en annan 
kille i en annan skog. Det står att det var en pojke på väg till handbollsträningen. Tänker man efter 
är detta rimligt. Ur Håkans perspektiv fick man veta att offret hade en stor väska med sig, då troligen 
sin träningsbag, och att han hade en muskulös kropp, som de flesta idrottare har. Inget av detta passar 
in på det vi vet om Oskar. 

Ett annat exempel är när man i kapitel tre får veta att Håkan har kärleksproblem genom en kort diffus 
dialog med någon. Senare i kapitel fyra förstår man att denna någon är flickan Oskar träffat några 
gånger på gården, Eli, genom att koppla Rubiks kuben hon fick av Oskar till Håkans nästa samtal 
med denna någon, då kuben kommer på tal. Det faktum att boken är förnuligt skriven får mig att 
vilja läsa mer. Det känns som man listat ut något med de ledtrådar författaren gett en och vill ivrigt 
få veta mer. Jag är säker på att boken innehåller fler hemligheter och samband. Den här känslan 
skulle jag koppla till kategorin hänförelse eftersom jag absolut vill läsa mer (Elev 15). 

Här finns en negativ konnotation till böcker som ingår i svenskundervisningen, men elev 15 visar 
också att läsrepertoaren används för att relatera en bokupplevelse till andra läserfarenheter. 
Därefter visar eleven också insikter i hur textens form – med perspektivbyten – bidrar till 
upplevelsen samt förståelsen av bokens intrig och formspråk. Detaljer i boken används i 
logginlägget för att visa att inferenskunnande (väskan, den muskulösa kroppen och den mördade 
pojken på väg till handbollsträning samt Rubiks kub) länkar samman karaktärerna i läsningen. 
Tack vare läsloggen kan elev 15 formulera den annars vaga känslan av hur framgångsrik 
fiktionsläsning kan te sig: ”Det känns som man listat ut något med de ledtrådar författaren gett en 
och vill ivrigt få veta mer.” Allt detta sker genom att eleven funderar över hänförelsebegreppet i 
relation till sin läsning, vilket demonstrerar betydelsen av att utveckla didaktiska verktyg för 
litteraturläsning, exempelvis genom att inkludera litteraturvetenskaplig terminologi i 
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svenskundervisningen. Metareflektionen fungerar dessutom läsfrämjande eftersom eleven får 
klart för sig vad som är viktigt för att vilja läsa vidare. 
 
Metareflektion kan också innebära att elever får syn på sin egen betydelse i läsningen. När 
subjektsrollen uttalas är det också möjligt för eleverna att se hur deras erfarenheter påverkar deras 
läsning, men också att textobjektet och läsningen påverkar dem. Det finns elever som i sina loggar 
visar medvetenhet om läsarrollens betydelse och hur de går ut och in i texten, samt tar med sig 
texten ut ur läsningen. Detta sätter de i samband med engagemang i läsningen och hänförelse: 

Denna bok har jag dragits med i på grund av att jag har låtit mig uppslukas av fiktionen för att jag 
tycker den verkar vara spännande. Känns som att jag påverkar boken och boken påverkar mig lite. 
Jag vill gå in i boken och ändra på saker som jag tycker är bättre (Elev 7). 

Kategorin hänförelse upplever jag från och med första sidan. Jag dras direkt in i handlingen och 
glömmer världen runt omkring mig. Även när jag inte läste så tänkte jag och reflekterade över saker 
som hände i boken (Elev 5). 

Växelspelet mellan närhet och distans blir tydligt när elev 7 har påverkats av boken så till den 
grad att det finns en önskan att äntra berättelsen och förändra den. Det tyder på engagemang utlöst 
av att befinna sig i den fiktiva världen. Elev 5 som tänker och reflekterar över boken även utanför 
läsningen visar att objektifiering av det lästa sker som följd av att först ha trätt in i fiktionsvärlden, 
varit i fiktionsvärlden och sedan trätt ut ur den igen. Metareflektionen talar om att 
inlevelseläsningen är en bra förutsättning för att sedan kunna tänka över det lästa.  
 
En aspekt av läsningen som för vissa elever fungerar hänförande och därmed lockar till fortsatt 
läsning är chocken. Två händelser i romanens första del ådrar sig flest beskrivningar av chock. 
Den som handlar om mordet på den ensamma mannen Jocke och den som handlar om att Håkan 
betalar en pojke för sexuella tjänster. Ett par elever resonerar dessutom kring huruvida de (borde) 
förstått att händelseutvecklingen skulle ta riktningen mot mordet på Jocke: 

Exempel på sådana passager är ett brutalt mord, grov mobbing och sexuella utnyttjanden av 
minderåriga. Det är något med ingående beskrivningar av våld som gör det svårt att sluta läsa, trots 
att du kanske egentligen borde. Dessa exempel passar också klockrent in i två av Felskis kategorier, 
hänförelse och chock (Elev 26). 

Det mest chockerande i första delen är enligt mig mordet på Jocke. Vi fick följa och lära känna 
honom och sedan blir han ett mordoffer. Man förstår inte riktigt varför man får följa Jocke till en 
början och så sett hade man kanske kunnat lista ut att han skulle bli ett mordoffer men jag tyckte 
ändå att det blev en chock i läsningen (Elev 2). 

Dödligt våld utövat mot en människa i utsatt position samt sexuellt utnyttjande av barn är exempel 
på ämnen som är tabubelagda. Elevernas upplevelser av chock är, precis som i exemplen ovan, 
ofta präglade av att romanen inte väjer för ämnen som i andra sammanhang kan vara onämnbara. 
 
Ett antal elever funderar också över komplexiteten i gestalterna Håkan och Oskar. De uppvisar 
båda sidor som är mångtydiga, vilket av ett antal elever kategoriseras som chockerande. Den raka 
och uppriktiga hämndlystenheten i Oskars tankar ställer den annars sympatiska uppfattningen om 
honom på ända för flera elever och att Håkan drabbas av samvetskval ställer den annars fientliga 
inställningen till honom på ända: 
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Under första delen upplevde jag även chock vid ett par tillfällen. Framförallt när man fick ta del av 
Oskars tankar, som var väldigt mörka och hatiska. Detta förändrade hela min bild av Oskar. Tidigare 
hade jag sett honom som en väldigt snäll kille, som var mycket osäker på grund av mobbingen, men 
helt plötsligt tänkte han tankar och visade en aggressivitet som mer passar in hos en seriemördare. 
Detta har antagligen sin grund i den mobbning som Oskar blivit utsatt för under så många år, men 
det var ändå chockerande att ta del av hans lite otäcka tankar (Elev 12). 

Och Håkans monolog när han lägger sig bredvid den döde pojken och smeker hans kind. Man märker 
tydligt att Håkan inte vill göra det, men måste på grund av Eli (Elev 13). 

Innan dess hade jag trott att Håkan var en sjuk människa som inte kunde hjälpa att han begick 
hemska handlingar. När det klarnade upp för mig att han gjorde det för Elis skull så ändrades min 
bild av både honom och historien. Håkan vet att det han gör är fel och han vill inte göra det. Men 
hans kärlek till Eli är starkare än de motvilliga känslorna och därför mördar han pojken. Efter det 
har han fått nog och berättar för Eli att han inte tänker hjälpa henne mer (Elev 14). 

Berättelsen framstår här som icke-föreskrivande. Det finns inga etablerade uppfattningar som kan 
överföras på läsaren. Istället rymmer framställningen av Oskar och Håkan inre spänningar. 
Sådana spänningar har beskrivits som grundbulten för didaktisk potential i relation till skolans 
värdegrund (Alkestrand, 2016, s. 70). Citaten ovan visar hur eleverna lämnar sina bestämda 
föreställningar för att låta dem problematiseras. Särskilt tydligt blir det hos elev 14 som går från 
”hade jag trott” via ”klarnade” till ”ändrades min bild.” Detta är en beskrivning av processen i 
lärande som är transformativt enligt följande. Den antagna föreställningen synliggörs för eleven. 
Eleven får nya insikter om föreställningen och objektet för föreställningen. Elevens föreställning 
ändras.  
 
En annan föreställning som boken ställer på ända är elevernas uppfattning om vad fiktionsläsning 
i skolan kan innebära. Förberedelserna inför studien (när eleverna kategoriserade läsupplevelser 
med hjälp av de fem begreppen) hjälpte dem att få syn på sin uppfattning om hurdan skolans 
fiktionsläsning är. Elev 10 uttrycker detta explicit i sin läslogg: 

På grund av att det är en skoluppgift blir det automatiskt så att jag känner lite motstånd (Elev 10). 

Låt den rätte komma in kontrasterar mot den etablerade uppfattningen om skolläsning. Bokvalet 
och läsloggandet hjälper till att transformera den uppfattningen. Vi har redan sett elev 15:s 
konstaterande om boken som ”förmodligen den bästa vi läst hittills i svenska på gymnasiet” och 
elev 23 sätter transformeringen av uppfattningen om skolläsning i relation till chockbegreppet: 

Under bokens gång så uppstår även en ”Chock” som sker när man läser att någon blivit mördad. 
Varför det uppstår en chock är för att man inte är van vid att just skolan ger ut böcker där man får 
läsa om människor som hänger upp och ner utan något huvud (Elev 23). 

Elevernas bild av skolläsning fungerade alltså hämmande före läsningen, men förändras på grund 
av valet av bok. Det förekommer också förutfattade meningar om bokens genre, vilket inverkar 
hämmande på läsningen hos några elever: 

Däremot brukar jag inte tycka om skräckromaner och således läser jag dem aldrig. Därför hade jag 
ett litet motstånd innan jag ens började läsa boken (Elev 18). 

Motståndet i läsningen har med temat och göra, varken skräck eller vampyrer är något som jag 
självmant skulle läsa eller kolla på. Det blev som ett motstånd redan innan jag började läsa. Men när 
jag väl började läsa så funkade det ändå hyfsat (Elev 29). 
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svenskundervisningen. Metareflektionen fungerar dessutom läsfrämjande eftersom eleven får 
klart för sig vad som är viktigt för att vilja läsa vidare. 
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Under första delen upplevde jag även chock vid ett par tillfällen. Framförallt när man fick ta del av 
Oskars tankar, som var väldigt mörka och hatiska. Detta förändrade hela min bild av Oskar. Tidigare 
hade jag sett honom som en väldigt snäll kille, som var mycket osäker på grund av mobbingen, men 
helt plötsligt tänkte han tankar och visade en aggressivitet som mer passar in hos en seriemördare. 
Detta har antagligen sin grund i den mobbning som Oskar blivit utsatt för under så många år, men 
det var ändå chockerande att ta del av hans lite otäcka tankar (Elev 12). 

Och Håkans monolog när han lägger sig bredvid den döde pojken och smeker hans kind. Man märker 
tydligt att Håkan inte vill göra det, men måste på grund av Eli (Elev 13). 

Innan dess hade jag trott att Håkan var en sjuk människa som inte kunde hjälpa att han begick 
hemska handlingar. När det klarnade upp för mig att han gjorde det för Elis skull så ändrades min 
bild av både honom och historien. Håkan vet att det han gör är fel och han vill inte göra det. Men 
hans kärlek till Eli är starkare än de motvilliga känslorna och därför mördar han pojken. Efter det 
har han fått nog och berättar för Eli att han inte tänker hjälpa henne mer (Elev 14). 

Berättelsen framstår här som icke-föreskrivande. Det finns inga etablerade uppfattningar som kan 
överföras på läsaren. Istället rymmer framställningen av Oskar och Håkan inre spänningar. 
Sådana spänningar har beskrivits som grundbulten för didaktisk potential i relation till skolans 
värdegrund (Alkestrand, 2016, s. 70). Citaten ovan visar hur eleverna lämnar sina bestämda 
föreställningar för att låta dem problematiseras. Särskilt tydligt blir det hos elev 14 som går från 
”hade jag trott” via ”klarnade” till ”ändrades min bild.” Detta är en beskrivning av processen i 
lärande som är transformativt enligt följande. Den antagna föreställningen synliggörs för eleven. 
Eleven får nya insikter om föreställningen och objektet för föreställningen. Elevens föreställning 
ändras.  
 
En annan föreställning som boken ställer på ända är elevernas uppfattning om vad fiktionsläsning 
i skolan kan innebära. Förberedelserna inför studien (när eleverna kategoriserade läsupplevelser 
med hjälp av de fem begreppen) hjälpte dem att få syn på sin uppfattning om hurdan skolans 
fiktionsläsning är. Elev 10 uttrycker detta explicit i sin läslogg: 

På grund av att det är en skoluppgift blir det automatiskt så att jag känner lite motstånd (Elev 10). 

Låt den rätte komma in kontrasterar mot den etablerade uppfattningen om skolläsning. Bokvalet 
och läsloggandet hjälper till att transformera den uppfattningen. Vi har redan sett elev 15:s 
konstaterande om boken som ”förmodligen den bästa vi läst hittills i svenska på gymnasiet” och 
elev 23 sätter transformeringen av uppfattningen om skolläsning i relation till chockbegreppet: 

Under bokens gång så uppstår även en ”Chock” som sker när man läser att någon blivit mördad. 
Varför det uppstår en chock är för att man inte är van vid att just skolan ger ut böcker där man får 
läsa om människor som hänger upp och ner utan något huvud (Elev 23). 

Elevernas bild av skolläsning fungerade alltså hämmande före läsningen, men förändras på grund 
av valet av bok. Det förekommer också förutfattade meningar om bokens genre, vilket inverkar 
hämmande på läsningen hos några elever: 

Däremot brukar jag inte tycka om skräckromaner och således läser jag dem aldrig. Därför hade jag 
ett litet motstånd innan jag ens började läsa boken (Elev 18). 

Motståndet i läsningen har med temat och göra, varken skräck eller vampyrer är något som jag 
självmant skulle läsa eller kolla på. Det blev som ett motstånd redan innan jag började läsa. Men när 
jag väl började läsa så funkade det ändå hyfsat (Elev 29). 
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Att motståndet kan överbryggas och att det kan ske en form av transformation genom läsningen 
och läsloggandet visas i elev 29:s citat. Den förutfattade meningen visade sig inte vara det enda 
sättet att erfara berättelser ur ”skräck-/vampyrgenren.” Samtidigt finns det också en positivt 
inverkande genrevana hos ett flertal elever, så till vida att de läst och sett andra vampyrberättelser 
tidigare. Även andra typer av förkunskaper omnämns som betydande för förståelsen av boken. 
Det innebär att några av eleverna begriper boken med hjälp av sina befintliga referensramar: 

Jag tar med mig äldre läserfarenheter in i texten vilket gör att jag tolkar vissa saker på ett visst sätt. 
Till exempel när Jocke ska hjälpa tjejen under bron, Eli, fattade man att det skulle gå illa (Elev 13). 

Dock har nog många, inklusive jag, förkunskaper om vampyrer genom andra romaner och filmer, 
vilket gör att det blir enklare att anta vad som kommer hända senare i boken. Det gick även snabbt 
att förstå att Eli var en vampyr, eller ett vampyrliknande väsen, bara genom att läsa hur Oskar 
beskrev henne. Alltså har min tolkning av texten påverkats av min förkunskap (Elev 17). 

Jag använder hela tiden min kunskap för att tolka och skapa mig en uppfattning av berättelsen när 
Lindqvist inte alltid ger all information. Jag gör t.ex. tolkningen att Eli är en vampyr eller varulv. 
Då jag vet att dessa inte kan vara ute under dagen och dricker blod. Trots att Lindqvist inte 
uttryckligen nämner varulv eller vampyr inser jag att detta är fallet (Elev 27). 

Så långt handlar elevernas logginlägg om förkunskap som materialiseras i form av referensramar 
och läsrepertoarer, men läsloggarna rymmer också resonemang om för eleverna ny kunskap. Flera 
elever ser första delens kunskapsbidrag som tydligast i läsningen om mobbningen som Oskar 
utsätts för och hur den påverkar honom. Blackeberg och dess invånare står för några elever för en 
verklighetstrogenhet. Detta gör att läsningen i någon mån blir kunskapande för dem: 

Boken ger även kunskaper och nya perspektiv på hur människors vardag kan se ut. Exempelvis 
präglas Oskars vardag av det faktum att han blir mobbad, vilket även speglar av sig i hans 
personlighet. Många som blir mobbade beter sig till slut precis som Oskar, att de vänjer sig vid det 
och låter det fortgå. Detta ger mig som läsare mer kunskap om hur mobbning kan påverka en 
människa (Elev 17). 

I och med att läsaren får ta del av karaktärernas tankar, fås en djupare förståelse om varför de agerar 
som de gör. Exempelvis så får läsaren en bredare förståelse om hur mycket mobbning och 
självkänsla gör med en person och vad för konsekvenser mobbning kan bidra med (Elev 19). 

Speglingen av en alkoholist tillvaro, det alkoholiserade gänget på den lokala puben, och tillvaron 
för en mobbad tonåring gav mig nya inblickar i vardagen för en vanlig svensk och ny förståelse för 
omvärlden. Detta kan kopplas till kategorin kunskap eftersom att jag får ta del av något nytt och får 
en insikt om hur en del av min omvärld ser ut (Elev 5). 

Flera elever lyfter förståelsen för de fiktiva gestalternas agerande som del av romanens 
kunskapsbidrag. Att eleverna explicit sätter sig själva i gestalternas situation gör att de genom 
läsningen och läsloggandet övar sig i att byta perspektiv på tillvaron. Boken främmandegör 
fenomenen mobbning och alkoholism för eleverna som skrivit de ovanstående citaten. På samma 
sätt som Tolstoj (1885/2015) beskrev äganderätten ur en hästs synvinkel, beskrivs i läsloggarna 
möten med mobbning och alkoholism ur de drabbades perspektiv och det är nya sätt att erfara för 
eleverna. Därmed erbjuds olika möjligheter för transformativt lärande samt medvetandegörs deras 
egna ställningstaganden: 

Efter att fått ta del av Oskars och Håkans tankar och beslut så har jag fått mer förståelse för varför 
dem gör som dem gör. Jag har även tänkt lite på vad jag hade gjort i deras situation, men det är lite 
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svårt att avgöra om man exempelvis jämför med Håkan som måste döda en människa för att Eli ska 
kunna överleva. Hade jag tagit ett liv för att rädda ett annat? (Elev 7). 

När jag läser detta börjar jag själv fundera på ifall Oskar tänker rätt som vill hämnas. Jag förstår att 
han vill skapa rättvisa men jag tycker själv att det finns bättre sätt än att göra någon illa (Elev 18). 

Man får djupare förståelse för deras agerande när man får läsa om karaktärernas tankar och känslor. 
Man får mer insyn i hur mobbing påverkar människan och hur det kan tvista om människors 
självbild, självkänsla och syn på världen. Man får en förklaring för hur människor kan drivas till att 
utföra hemska handlingar, såsom mord etc. Jag kan dock inte påstå att jag får en förståelse för hur 
man kan utföra sådana handlingar, jag har aldrig upplevt den hämndkänslan som ex. Oskar har. 
Likaså har jag inte det tänket som Håkan har, att han gör vad som helst för att få Elis uppmärksamhet 
och tycke (Elev 31). 

Boken ställer eleverna inför moraliska dilemman och läsloggarna blir till deras forum att diskutera 
i. Det transformativa lärandet som kommer av läsningen och läsloggandet utmanar tankevanorna 
hos eleverna, utan att för den skull nödvändigtvis omvända elevens syn på världen. Elev 31 möter 
i boken ett nytt sätt att se på tillvaron men vänder efter kritisk analys av egna ståndpunkter och 
sätt att agera om, utan att låta sig omfattas av det nya sättet att betrakta tillvaron. Det innebär att 
eleven har tränat sitt omdöme utan att det transformativa lärandet verkat tvingande i att omstöpa 
elevens uppfattning om omvärlden. Att transformativt lärande inte nödvändigtvis betyder att 
föreställningar och åsikter lämnas därhän överensstämmer med idén om att transformativt lärande 
inte nödvändigtvis förutsätter att ett aktivistiskt agentskap utvecklas (Gustafsson, 2008, s. 161).  
 
Läsningen och läsloggandet har dock blivit ett sätt för elev 31 att bryta sina föreställningar och 
värderingar mot texten och dess gestalter. Genom att boken ställde eleven inför att se vad som 
kan ligga bakom hämndbegär och eleven ändå inte tycker att det ursäktar ett sådant hämndbegär 
som Oskar har, stärks elevens uppfattning. Uppfattningen är inte längre bara baserad på 
utifrånperspektiv. Tack vare att boken har visat drivkrafterna bakom Oskars hämndbegär är det 
möjligt för elev 31 att efter insikt och reflektion behålla sin ursprungliga uppfattning, men nu mer 
genomtänkt och bättre motiverad. Elev 31 tränar i läsningen och läsloggandet sitt reflekterande 
omdöme och stärker således sin identitet. Att ha tagit del av gestalternas sätt att tänka inifrån 
berättelsen och att sedan lämna berättelsen för att tänka över ”den andres” perspektiv ger 
kunskaper i andra sätt att erfara. Lärande av det slaget hjälper elever att göra bättre, mer 
reflekterade, val i livet utanför boken och i/utanför skolan.  
 
Även om romanens skiftande fokalisation möjliggör transformativt lärande som flera läsloggar 
också ger uttryck för, är den också inledningsvis en källa till motstånd hos ett antal elever. En 
boks initiala motståndströskel är för vissa låg, för andra hög. Ett antal läsloggar vittnar om en viss 
svårighet att hålla reda på vem som är vem i Låt den rätte komma in, vilket för några elever leder 
till frustration: 

Jag tycker att boken började lite rörigt och jag hade svårt att hänga med i de olika karaktärernas liv 
och hur de hängde samman (Elev 14). 

I denna bok tycker jag inledningsvis att det var väldigt många personer som kom in i boken utan 
någon presentation och att vissa av dem bara försvann utan att vi fick veta något om varför, vilket 
gjorde det väldigt svårt att förstå handlingen i början. Att det i böcker byts perspektiv väldigt ofta 
brukar jag inte ha problem med, men i denna bok tycker jag det blir svårt att hänga med på då det 
ofta dröjer ett tag i det nya perspektivet innan de skriver, eller man inser vem det är det handlar om. 
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Att motståndet kan överbryggas och att det kan ske en form av transformation genom läsningen 
och läsloggandet visas i elev 29:s citat. Den förutfattade meningen visade sig inte vara det enda 
sättet att erfara berättelser ur ”skräck-/vampyrgenren.” Samtidigt finns det också en positivt 
inverkande genrevana hos ett flertal elever, så till vida att de läst och sett andra vampyrberättelser 
tidigare. Även andra typer av förkunskaper omnämns som betydande för förståelsen av boken. 
Det innebär att några av eleverna begriper boken med hjälp av sina befintliga referensramar: 

Jag tar med mig äldre läserfarenheter in i texten vilket gör att jag tolkar vissa saker på ett visst sätt. 
Till exempel när Jocke ska hjälpa tjejen under bron, Eli, fattade man att det skulle gå illa (Elev 13). 

Dock har nog många, inklusive jag, förkunskaper om vampyrer genom andra romaner och filmer, 
vilket gör att det blir enklare att anta vad som kommer hända senare i boken. Det gick även snabbt 
att förstå att Eli var en vampyr, eller ett vampyrliknande väsen, bara genom att läsa hur Oskar 
beskrev henne. Alltså har min tolkning av texten påverkats av min förkunskap (Elev 17). 

Jag använder hela tiden min kunskap för att tolka och skapa mig en uppfattning av berättelsen när 
Lindqvist inte alltid ger all information. Jag gör t.ex. tolkningen att Eli är en vampyr eller varulv. 
Då jag vet att dessa inte kan vara ute under dagen och dricker blod. Trots att Lindqvist inte 
uttryckligen nämner varulv eller vampyr inser jag att detta är fallet (Elev 27). 

Så långt handlar elevernas logginlägg om förkunskap som materialiseras i form av referensramar 
och läsrepertoarer, men läsloggarna rymmer också resonemang om för eleverna ny kunskap. Flera 
elever ser första delens kunskapsbidrag som tydligast i läsningen om mobbningen som Oskar 
utsätts för och hur den påverkar honom. Blackeberg och dess invånare står för några elever för en 
verklighetstrogenhet. Detta gör att läsningen i någon mån blir kunskapande för dem: 

Boken ger även kunskaper och nya perspektiv på hur människors vardag kan se ut. Exempelvis 
präglas Oskars vardag av det faktum att han blir mobbad, vilket även speglar av sig i hans 
personlighet. Många som blir mobbade beter sig till slut precis som Oskar, att de vänjer sig vid det 
och låter det fortgå. Detta ger mig som läsare mer kunskap om hur mobbning kan påverka en 
människa (Elev 17). 

I och med att läsaren får ta del av karaktärernas tankar, fås en djupare förståelse om varför de agerar 
som de gör. Exempelvis så får läsaren en bredare förståelse om hur mycket mobbning och 
självkänsla gör med en person och vad för konsekvenser mobbning kan bidra med (Elev 19). 

Speglingen av en alkoholist tillvaro, det alkoholiserade gänget på den lokala puben, och tillvaron 
för en mobbad tonåring gav mig nya inblickar i vardagen för en vanlig svensk och ny förståelse för 
omvärlden. Detta kan kopplas till kategorin kunskap eftersom att jag får ta del av något nytt och får 
en insikt om hur en del av min omvärld ser ut (Elev 5). 

Flera elever lyfter förståelsen för de fiktiva gestalternas agerande som del av romanens 
kunskapsbidrag. Att eleverna explicit sätter sig själva i gestalternas situation gör att de genom 
läsningen och läsloggandet övar sig i att byta perspektiv på tillvaron. Boken främmandegör 
fenomenen mobbning och alkoholism för eleverna som skrivit de ovanstående citaten. På samma 
sätt som Tolstoj (1885/2015) beskrev äganderätten ur en hästs synvinkel, beskrivs i läsloggarna 
möten med mobbning och alkoholism ur de drabbades perspektiv och det är nya sätt att erfara för 
eleverna. Därmed erbjuds olika möjligheter för transformativt lärande samt medvetandegörs deras 
egna ställningstaganden: 

Efter att fått ta del av Oskars och Håkans tankar och beslut så har jag fått mer förståelse för varför 
dem gör som dem gör. Jag har även tänkt lite på vad jag hade gjort i deras situation, men det är lite 
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svårt att avgöra om man exempelvis jämför med Håkan som måste döda en människa för att Eli ska 
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Sammantaget gör detta att jag inledningsvis i boken känner ett motstånd, större än jag brukar känna 
i inledningen av böcker (Elev 3). 

Eleverna 14 och 3 uttrycker ett motstånd som kan sägas bottna i ovana vid böcker med skiftande 
fokalisation. Val av böcker för undervisningen som utmanar eleverna i deras läsning leder till 
trösklar som behöver passeras. Motstånd är dock inte generellt bland eleverna, utan det är vanligt 
att eleverna uttrycker uppskattning för boken redan från start. En annan typ av motstånd till boken, 
som inte är bottnat i aversion mot läsning, förekommer också. Det handlar snarare om ett för 
starkt chockvärde, än om det av fokusgrupperna beskrivna läsmotståndet. Det i chock grundade 
motståndet framkommer i vissa läsloggar explicit och i andra implicit: 

Motståndet kommer oftast i samband med chocken. Det är inte jättetrevligt att veta allt i detalj. Man 
får upp vissa hemska bilder i huvudet vilket är motbjudande och gör att jag inte vill dras in i 
berättelsen (Elev 13). 

Till sist känner jag lite motstånd, detta ofta i samband med chocken. Återigen när Lindqvist berättar 
om den dödade pojken tycker jag att det är fel. Han var bara en liten pojke och dog så brutalt vilket 
inte är rättvist. Jag kände också motstånd när Eli mötte Oskar för första gången. Då verkar det som 
om att Eli vill bita Oskar men ändrar sig i sista sekund (Elev 27). 

Scenen på toaletten när Oskar blir mobbad är väldigt jobbig att läsa. Jag upplevde då ett motstånd 
till det som hände, men fortsatte att läsa. Det som var jobbigt att läsa om var den totala förnedringen 
som Oskar utsattes för (Elev 5). 

Även ett starkt chockvärde i den för undervisningen valda texten kan beskrivas som en utmaning 
i litteraturundervisningen. Det är en annan typ av tröskel som eleverna 13, 27 och 5 har att komma 
över, men det är ändå en typ av motstånd sprunget ur mötet med något för eleverna ovant i 
skolläsningen. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att läsloggarna ger en polyfon bild av läsningen av romanens första 
del. Det finns drag som återkommer i elevernas utsagor, men någon helt enhetlig bild levereras 
inte. Detta visar svårigheten i lärarens matchning mellan textval och elever, men också att olika 
former av motstånd inför och i läsningen är möjliga att överkomma. Att få litteraturvetenskapliga 
redskap för att explicit uttrycka vad som orsakar motståndet, möjliggör för eleverna att själva 
hantera sitt motstånd. Eleverna har använt sig av den givna terminologin, trots att något uttalat 
tvång att göra detta inte existerade. Logginläggen visar dock med tydlighet att de olika begreppen 
inte är disparata, utan påfallande ofta sammanfaller. Detta indikerar att eleverna betraktar Låt den 
rätte komma in och sin läsning av boken som komplex. 
 
Det finns elever som inte uttrycker någon igenkänning i den fiktiva situationen (främst plats och 
karaktärer), men det finns också både mikro- och makroobservationer av igenkänning. Ett 
exempel på mikroobservationer är Rubiks kub som både följer med i berättelsen och finns på 
framsidan av pocketupplagan från 2015. Makroobservationerna rör exempelvis mobbning i 
skolan, alkoholism och att vara en passiv mobbare. Det finns också uttryck för att igenkänningen 
bidrar till hänförelse. Hänförelsen kommer sig även för flera elever av att berättelsens perspektiv 
skiftar. Å ena sidan nämns cliffhangers och textliga tomrum som exempel på hur textens form 
stimulerar hänförelsen. Å andra sidan finns det flera uttryck för att antalet olika karaktärer skapar 
förvirring i läsningen och därmed läsmotstånd.  
 

83 

 

En annan typ av motstånd är det som är sprunget ur chock. När berättelsens detaljer blir 
våldsamma reagerar ett antal elever med att försöka distansera sig från berättelsen. Detta handlar 
om att det tabubelagda – till exempel Håkans försök att köpa barnsex (s. 38–43) – kommer i ljuset 
och att chockvärdet därmed blir för starkt. På detta vis gör läsningen att också läsarens uppfattning 
om vad som är tabubelagt synliggörs: 

Senare under bokens gång uppstår flera scenarion där jag känner av kategorin ”motstånd”. Ett 
exempel är när Håkan befinner sig på toaletten med en yngre kille, Detta var väldigt rakt på sak, 
utan någon typ av förvarning om vad som skulle ske (Elev 23). 

Att det tabubelagda kommer i dagen är en förutsättning för att kunna se sig själv i sin egen kultur 
ur nytt perspektiv. I chockupplevelsen uppstår en förhandling av den egna personen. För 
transformativt lärande är det en förutsättning att på fritt och informerat sätt välja att förändra eller 
behålla sin ståndpunkt. Därför är det centralt att det tabubelagda blir uttalat och sett för vad det 
är.  
 
Sista meningen i elev 23:s citat ovan visar att motståndet också är en typ av chock, eftersom själva 
överraskningsmomentet beskrivs. Som visats i avsnittet ”Att omsätta begreppen i didaktisk 
praktik” kan texten göra motstånd mot läsaren, genom att utmana med form och innehåll som 
provocerar uppfattningar (Molloy, 2009, s. 46). Detta är vad som sker när elever reagerar på att 
deras moraluppfattningar provoceras av boken. Samtidigt som chock alltså sammankopplas med 
motstånd, genererar chock också hänförelse och kunskap:  

Hela boken är väldigt chockerande. Speciellt scenen där Håkan träffar på den tandlösa pojken. 
Chocken gör att man vill fortsätta läsa för att man behöver en förklaring till varför de olika 
karaktärerna agerar som de gör i diverse olika situationer (Elev 31). 

Att vilja läsa vidare för att få förklaringar handlar om hänförelse och kunskapande – försök att 
förstå skeenden. När detta sker förändras också givna uppfattningar. Romanens skiftande 
fokalisation åstadkommer redan i första delen aspektskiften hos eleverna. Här följer tidigare 
redovisade citat från eleverna 14 och 12 på nytt: 

Innan dess hade jag trott att Håkan var en sjuk människa som inte kunde hjälpa att han begick 
hemska handlingar. När det klarnade upp för mig att han gjorde det för Elis skull så ändrades min 
bild av både honom och historien (Elev 14). 

Detta förändrade hela min bild av Oskar. Tidigare hade jag sett honom som en väldigt snäll kille, 
som var mycket osäker på grund av mobbingen, men helt plötsligt tänkte han tankar och visade en 
aggressivitet som mer passar in hos en seriemördare (Elev 12). 

Det blir i elev 14:s och elev 12:s reflektioner tydligt att dikotomin förbrytare/offer kan ifrågasättas 
genom att textens förberedda aspektskiften också realiseras i läsningen. Det sker en 
transformation under läsakten eftersom elevernas medvetande lånar drag av de fiktiva figurernas 
inre monologer. Redan efter att ha läst romanens första del finns det alltså elever som beskriver 
en läsning som svarar mot styrdokumentens beskrivning av skönlitteraturens roll i svenskämnet: 
att hjälpa eleverna förstå sig själva och sin omvärld samt öppna för nya sätt att tänka (Skolverket, 
2011, s. 160). Bokens potential att främmandegöra till exempel mobbningssituationer, 
hämndbegär, alkoholism och mördares sätt att tänka förverkligas i elevernas läsning och 
objektifieras i läsloggarna. Detta leder till att elever blir medvetna om vilka föreställningar om 
fenomenen de gick in i läsningen med. Vidare leder det till att de tar del av andra sätt att erfara 
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fenomenen och slutligen till att deras reflektioner i läsloggarna möjliggör för dem att överge, 
förändra eller behålla de föreställningar de gick in i läsningen med.  
 
Det anläggs bland eleverna också en metanivå på fenomenet skolläsning. När eleverna listade 
verk som de satte samman med kunskap och motstånd hade verk de tagit del av i skolan stort 
genomslag. Detta fenomen bekräftas också av Nordberg (2014; 2017; 2018), som dessutom visar 
att när gymnasister uppskattar sin fiktionsläsning sker den oftast som eskapistisk avkoppling 
(Nordberg, 2014, s. 74). Studier av PISA-resultat visar dock att svenska tonåringars läslust har 
minskat de senaste tio åren (Skolverket, 2019, s. 46). Många elever betraktar sig i 
skolsammanhang inte alls som reflekterande fiktionsläsare (Nordberg, 2018, s. 151). Istället 
betraktas skolläsning av eleverna som sammanflätad med uppgiftslösning och inte med kunskap 
av personlighetsutvecklande art (Nordberg, 2017, s. 255). I läsloggarna ryms resonemang om att 
motståndet till boken inletts redan i lässituationen: en bok de tilldelas i undervisningen. Den 
inledande delen av boken är dock betydelsefull för eleverna. Flera vittnar i läsloggarna om 
hänförelse i läsningen och härleder ofta detta till skiftande fokalisation och en vilja att veta hur 
det ska gå för karaktärerna samt hur de hänger samman med varandra. Bokens korta avsnitt med 
cliffhangers tycks locka till vidare läsning, även för elever som inte är några bokfantaster. Elev 
21 illustrerar hur första delen av boken bryter ned ett motstånd etablerat före själva läsningen: 

Efter att ha läst den första delen utav ”låt den rätte komma in”, har jag fått ett bra intryck av boken. 
Jag har utifrån tidigare erfarenheter vad det gäller läsning inte fått några jätte bra intryck men detta 
kanske är en vändning på det (Elev 21). 

 

10.2. ”ANDRA DELEN Kränkning” 

Elevernas läsning av romanens andra del visar att engagemang i läsningen också bidrar till att 
eleverna gör egna ställningstaganden. Inlevelsen i fiktionsvärlden innebär att elever sätter sig 
själva i gestalternas situationer och inför deras dilemman. När de sedan träder ut ur den hänförda 
läsningen kan de objektifiera texten och upplevelsen. På detta sätt medverkar fiktionsläsningen 
till att eleverna övar sitt reflekterande omdöme och i förlängningen utvecklar fronesis. Däremot 
är det många gånger svårt för eleverna själva att identifiera lärandeprocessen som en form av 
kunskapande. 
 
I läsloggarna från romanens andra del är det fortfarande huvudsakligen Oskar, samt hur det 
fungerar i hans klass, som är i centrum för elevernas igenkänning. Igenkänningen i Oskar tar i 
denna andra del sig uttryck i att flera elever tycker det är bra att han står upp mot mobbarna samt 
hoppas att han inte blir Elis nya mördare. Detta kan exemplifieras såsom följer: 

I igenkänning är det isf fortfarande kollektiv igenkänning. Alltså, igenkänning om hur det fungerar 
i oskars klass, med mobbningen och olika personligheter (Elev 1). 

Förut var det ofta att han gick med på sakerna han ställdes inför men nu har han börjat ifrågasätta 
och bete sig annorlunda mot mobbarna. Till exempel i gympahallen där han vägrar ta in hopprepet 
som Jonny kastat på honom. Hade den situationen skett i del1 är jag ganska säker på att han hade 
tagit in hopprepet i förrådet (Elev 20). 

Oskar ses av elev 20 som en dynamisk gestalt som utvecklas under berättelsens gång. Förståelsen 
för detta kommer sig av möjligheten till igenkänning i romanen. Flera läsloggar visar engagemang 
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i och empati med gestaltens situation. Dels tar sig detta uttryck i en vilja att förändra Oskars 
situation, dels visar det en igenkänning av sambanden mellan Oskars perspektiv och 
läsarpositionen som texten anbringar: 

Det som jag skulle vilja göra i andra delen är att be Oskar att säga till sin mamma att han blir mobbad 
så att dem kan göra något åt saken (Elev 7). 

Däremot skulle jag kunna nämna en situation som jag kanske kan relatera till med Oskar. Oskar vet 
inte mycket om Eli, utan det han ser och hör från henne. Han vet inte vem hon är eller vad hon är. 
Där kan jag och Oskar relatera till varandra, men vet inte riktigt mycket om Eli än de som skrivs om 
henne. Nyfikenheten är väldigt stark (Elev 23). 

Det uppstår således en analogi mellan den läsande eleven och Oskar, så till vida att de delar 
perspektiv på karaktären Eli. En medvetenhet om fokalisationens funktion kan alltså gynna 
litteraturundervisningen i dess strävan efter att medvetandegöra eleverna om sina positioner, 
perspektiv och handlingsmönster i relation till text och omvärld. Att elev 7 vill gripa in i 
berättelsen visar hur eleven rör sig inne i romanens fiktiva värld, medan elev 23 har lämnat den 
och nu utnyttjar sin distanserade subjektsposition för att reflektera över förhållandet mellan Oskar 
och läsaren. Att elever kan inta en av texten förberedd läsarposition blir tydligt i elev 23:s citat. 
Förutsättningen för att det ska ske är hänförd läsning som kan följas av, men inte föregås av, 
kritisk-analytisk läsning.   
 
Att arbeta för att medvetandegöra elevens roll i relation till karaktärerna kan också göra att det 
blir lättare för elever att få syn på varför de ibland närmar sig gestalter och händelser i texten och 
ibland distanserar sig från inkännande och engagerad läsning. Elev 10 anlägger ett metaperspektiv 
i sin läslogg som förklarar varför det inte är självklart att tillåta sig själv att fullt ut dras in i 
berättelsen: 

Anledningen till att det är svårt att känna igen sig i Oskar som ändå är en ganska vanlig kille, tror 
jag kan bero på att man kan uppleva ett motstånd till att känna igen sig i ”offret” (Elev 10). 

Igenkänning i en svag gestalt kan alltså vara svår att ta till sig, eftersom igenkänningen säger saker 
om både texten och om läsaren. Det är ett sätt för texten att göra motstånd mot läsaren, vars 
självbild utmanas av texten. I förstudien framstod elevers ovilja att dras in i berättelser som berör 
som ett problemområde. I citatet ovan beskrivs motstånd som är kopplat just till att läsning berör, 
men elev 10 hanterar detta genom att använda begreppet motstånd för att få syn på och beskriva 
vad som händer i läsningen. 
 
Flera elever uttrycker i sina läsloggar att vad som händer i det fiktiva Blackeberg ligger långt från 
deras egna verkligheter. Trots detta är romanens vardagsrealism föremål för igenkänning av såväl 
individuellt som kollektivt slag: 

Men jag har en individuell igenkänning i hur Lacke känner sig då Jocke dör. När jag var omkring 8 
år flyttade min bästa kompis till Varberg eftersom hans pappa fick jobb där. Jag blev ledsen och 
hade en ensamhetskänsla ett tag efter (Elev 13). 

Det vardagliga i texten, skilsmässofamiljer och oroliga föräldrar får mig att känna en kollektiv 
igenkänning. Relationen mellan Tommy, hans mamma och den nya låtsaspappan Staffan påminner 
om många familjerelationer som finns i min omgivning (Elev 5). 
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Lindqvist använder väldigt verkliga miljöer och scenarier. Badhuset är ett bra exempel på detta. Alla 
känner igen den klorlukt som Lindqvist beskriver (Elev 27). 

Den igenkänning som eleverna 13, 5 och 27 ger uttryck för är riktad ut ur texten, men det finns 
också igenkänning som riktas in i texten och läsningen. Sådan igenkänning hänger ofta samman 
med romanens skräckinslag, eftersom flera elever använder sina referensramar för att relatera till 
berättelsens obehagliga inslag. Detta visar att gränserna begreppen emellan inte är hermetiska och 
att det inte nödvändigtvis är de inslag i romanen som kan definieras som realistiska som står för 
potentiell igenkänning: 

Allra värst tyckte jag det var att läsa från Håkans perspektiv när han vaknade upp på sjukhuset. 
Eftersom jag själv tycker det är riktigt obehagligt att känna mig instängd blev jag nästan panikslagen 
när jag läste om hur Håkan var som instängd i sin egen kropp, oförmögen att prata, se ordentligt 
eller röra på sig (Elev 12). 

Jag har på sätt och vis kunskap om vad syra kan göra med vävnad och beskrivningen passar in där. 
Likaså känner jag motstånd och chock kring detta men även igenkänning till viss del. Ibland kommer 
man över en bild på internet där en person har fått syra, en frätskada, och utifrån Ajvides beskrivning 
får jag en ganska verklighetstrogen bild i jämförelse med bilderna (Elev 28). 

Läsloggarnas uttryck för igenkänning i romanens andra del ger uttryck för konkret igenkänning. 
Även om igenkänningen har minskat något i relation till romanens första del, har den också 
breddats från att ha fokuserat på mobbningen av Oskar till att också omfatta Lacke och hans 
kamrater. Trots ett visst avstånd mellan de flesta elevernas livssituationer och Oskars, finns också 
uttryck för att elevläsarna närmar sig gestalten Oskar och genom honom får inblick i berättelsen. 
 
Oskars relation till Eli är det inslag i berättelsen som genererar störst hänförelse. Gynnsamt för 
elevernas hänförelse är också att berättelsens intensitet ökar i romanens andra del. Nedan 
uttrycker elev 29 och 19 de båda hänförande inslagen tydligt: 

Men boken börjar hänföra mig lite, vilket inte händer så ofta för mig när det gäller böcker. Dels tror 
jag för spänningen men också tror jag att det är Elis och Oskars relation som intresserar mig. Från 
bara vänskap börjar relationen sakta bli en kärleksrelation. Vilket jag gillar eftersom jag brukar gilla 
romantik när det kommer till filmer o sådant (Elev 29). 

Däremot fångade den här delen av boken mig mer än vad den första delen gjorde. Den här delen var 
väldigt intensiv vilket gjorde att man hela tiden ville läsa mer. Författaren bytte mellan karaktärerna 
vid tidpunkter då det hände mycket med just den karaktären. Exempelvis när Håkan var på badhuset 
och blev upptäckt. Jag upplevde också att handlingen blev mer intressant när polisens perspektiv 
kom in i handlingen (Elev 19). 

Det är för elev 29 och 19 viktigt att sia om berättelsens fortsättning. Drivkraften att vilja veta vad 
som ska hända härnäst genererar alltså hänförelse för eleverna, men att få en förklaring till varför 
det går som det går är också hänförande enligt flera läsloggar. Således spelar berättelsens 
prolepser och analepser en central roll för elevernas hänförelse. I läsloggarna manifesteras detta 
tydligast när de behandlar romanens avsnitt om hur Eli träffar en cancersjuk kvinna på sjukhuset: 

Något annat jag reagerade på är berättelsen som Eli berättar början på för den cancersjuka kvinnan. 
Jag tror det är berättelsen om hur Eli blev en blodsugande vampyr. Man blir hänförd och vill bara 
att Eli ska berätta hela historien (Elev 2). 
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I den andra delen var det en specifik scen som fick mig att tänka till lite extra och berörde mig 
mycket. Det var när Eli hade attackerat den äldre kvinnan och blev hög på morfinet som funnits i 
kvinnans blod. Eli upplever då ett morfinrus och hallucinerar, men vissa detaljer ur hallucinationen 
verkar vara ur hennes egna liv, något ur hennes förflutna. När jag läste detta kände jag mig 
trollbunden av texten och fascinerades av hur skickligt det var skrivet (Elev 5). 

Känslan av att kommer närmare en förklaring på bokens mysterier fungerar hänförande för 
eleverna. Att skugga intrigen för att nå fram till dess upplösning verkar motivationshöjande för 
eleverna. Den flashback som ger läsaren fragment av Elis bakgrundshistoria fungerar som delmål 
som ger eleverna viss belöning för läsmödan trots att läsningen inte har hunnit bli final. Eftersom 
fokalisationen inte är Oskars perspektiv när Eli får i sig morfin blir det enklare för läsaren att se 
sin läsning utifrån när detta sker. Texten förbereder alltså en extern läsarposition som blir mer 
reflekterande när Elis flashback beskrivs. 
 
Ett läsmotstånd kan dock uppstå när elever distanserar sig från texten. Detta kan som visats ske 
för att slippa identifiera sig med Oskars offerroll, men också när berättelsen blir alltför 
chockerande och/eller hänförande. Elevernas läsloggande hjälper dem att anlägga ett 
metaperspektiv som visar att deras motstånd till texten och läsningen beror på att de påverkas 
starkt av den. Elevernas läsloggar visar att motståndsupplevelser inte nödvändigtvis är renodlade. 
Motstånd kan tvärtom hänga samman med andra känslor som väcks i läsningen: 

Oskars kärlek till Eli utvecklas även i denna läsning och Eli begår ett mord. Trots detta så hänförs 
jag inte så jättemycket, vilket beror till största del på att det blev för många starka händelser som 
ledde till att jag istället tog motstånd (Elev 31). 

Denna del av historien var obehaglig att läsa, särskilt delen där Håkan själv beskriver hur det kändes 
när han vaknade upp, täckt i saltsyra. Det var en form av skräckblandad förtjusning och jag kände 
både hänförelse och motstånd på samma gång. Det var obehagligt att läsa men jag ville ändå fortsätta 
och ta reda på vad som skulle hända härnäst (Elev 14). 

Denna del av boken kan bara beskrivas som en shock och motstånd med ett driv av hänförelse då 
denna Gory (blodiga) romanen fortsätter att locka till mer läsande (Elev 25). 

Elev 31 beskriver hur motståndet tar överhanden, medan eleverna 14 och 25 upplever 
skräckblandad förtjusning. Detta illustrerar den balansgång som är litteraturundervisningens: att 
texten fångar läsarens intresse genom struktur och innehåll som utmanar, utan att utmaningen 
driver läsaren bort från texten. 
 
Det är främst relationen mellan Oskar och Eli och frågan om hur denna ska utveckla sig som 
engagerar läsarna. Läsloggarna för romanens andra del visar tydligt hur några av textens 
komponenter är särskilt viktiga för elevernas hänförelse. Ett antal elever gissar och hoppas på att 
romanens utveckling blir som de önskar. Vidare engagerar också Elis möte med den sjuka damen, 
eftersom det ger början till en analeptisk förklaring av Elis situation. Den skiftande fokalisationen 
betraktas av färre elever än inledningsvis som ett hinder för hänförelse och de flesta ser inte heller 
aversion mot karaktärernas handlande som hämmande hänförelsen. Tvärtom inser många elever 
att hänförelse hänger intimt samman med andra upplevelser, såsom igenkänning och motstånd – 
det senare oftast utlöst av chockupplevelser. 
 
Det tydligaste exemplet på när chock övergår i motstånd hänger samman med karaktären Håkans 
pedofili. Ämnet är så pass tabubelagt att själva läsningen om det bryter barriären in i elevernas 
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Lindqvist använder väldigt verkliga miljöer och scenarier. Badhuset är ett bra exempel på detta. Alla 
känner igen den klorlukt som Lindqvist beskriver (Elev 27). 

Den igenkänning som eleverna 13, 5 och 27 ger uttryck för är riktad ut ur texten, men det finns 
också igenkänning som riktas in i texten och läsningen. Sådan igenkänning hänger ofta samman 
med romanens skräckinslag, eftersom flera elever använder sina referensramar för att relatera till 
berättelsens obehagliga inslag. Detta visar att gränserna begreppen emellan inte är hermetiska och 
att det inte nödvändigtvis är de inslag i romanen som kan definieras som realistiska som står för 
potentiell igenkänning: 

Allra värst tyckte jag det var att läsa från Håkans perspektiv när han vaknade upp på sjukhuset. 
Eftersom jag själv tycker det är riktigt obehagligt att känna mig instängd blev jag nästan panikslagen 
när jag läste om hur Håkan var som instängd i sin egen kropp, oförmögen att prata, se ordentligt 
eller röra på sig (Elev 12). 

Jag har på sätt och vis kunskap om vad syra kan göra med vävnad och beskrivningen passar in där. 
Likaså känner jag motstånd och chock kring detta men även igenkänning till viss del. Ibland kommer 
man över en bild på internet där en person har fått syra, en frätskada, och utifrån Ajvides beskrivning 
får jag en ganska verklighetstrogen bild i jämförelse med bilderna (Elev 28). 

Läsloggarnas uttryck för igenkänning i romanens andra del ger uttryck för konkret igenkänning. 
Även om igenkänningen har minskat något i relation till romanens första del, har den också 
breddats från att ha fokuserat på mobbningen av Oskar till att också omfatta Lacke och hans 
kamrater. Trots ett visst avstånd mellan de flesta elevernas livssituationer och Oskars, finns också 
uttryck för att elevläsarna närmar sig gestalten Oskar och genom honom får inblick i berättelsen. 
 
Oskars relation till Eli är det inslag i berättelsen som genererar störst hänförelse. Gynnsamt för 
elevernas hänförelse är också att berättelsens intensitet ökar i romanens andra del. Nedan 
uttrycker elev 29 och 19 de båda hänförande inslagen tydligt: 

Men boken börjar hänföra mig lite, vilket inte händer så ofta för mig när det gäller böcker. Dels tror 
jag för spänningen men också tror jag att det är Elis och Oskars relation som intresserar mig. Från 
bara vänskap börjar relationen sakta bli en kärleksrelation. Vilket jag gillar eftersom jag brukar gilla 
romantik när det kommer till filmer o sådant (Elev 29). 

Däremot fångade den här delen av boken mig mer än vad den första delen gjorde. Den här delen var 
väldigt intensiv vilket gjorde att man hela tiden ville läsa mer. Författaren bytte mellan karaktärerna 
vid tidpunkter då det hände mycket med just den karaktären. Exempelvis när Håkan var på badhuset 
och blev upptäckt. Jag upplevde också att handlingen blev mer intressant när polisens perspektiv 
kom in i handlingen (Elev 19). 

Det är för elev 29 och 19 viktigt att sia om berättelsens fortsättning. Drivkraften att vilja veta vad 
som ska hända härnäst genererar alltså hänförelse för eleverna, men att få en förklaring till varför 
det går som det går är också hänförande enligt flera läsloggar. Således spelar berättelsens 
prolepser och analepser en central roll för elevernas hänförelse. I läsloggarna manifesteras detta 
tydligast när de behandlar romanens avsnitt om hur Eli träffar en cancersjuk kvinna på sjukhuset: 

Något annat jag reagerade på är berättelsen som Eli berättar början på för den cancersjuka kvinnan. 
Jag tror det är berättelsen om hur Eli blev en blodsugande vampyr. Man blir hänförd och vill bara 
att Eli ska berätta hela historien (Elev 2). 
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I den andra delen var det en specifik scen som fick mig att tänka till lite extra och berörde mig 
mycket. Det var när Eli hade attackerat den äldre kvinnan och blev hög på morfinet som funnits i 
kvinnans blod. Eli upplever då ett morfinrus och hallucinerar, men vissa detaljer ur hallucinationen 
verkar vara ur hennes egna liv, något ur hennes förflutna. När jag läste detta kände jag mig 
trollbunden av texten och fascinerades av hur skickligt det var skrivet (Elev 5). 

Känslan av att kommer närmare en förklaring på bokens mysterier fungerar hänförande för 
eleverna. Att skugga intrigen för att nå fram till dess upplösning verkar motivationshöjande för 
eleverna. Den flashback som ger läsaren fragment av Elis bakgrundshistoria fungerar som delmål 
som ger eleverna viss belöning för läsmödan trots att läsningen inte har hunnit bli final. Eftersom 
fokalisationen inte är Oskars perspektiv när Eli får i sig morfin blir det enklare för läsaren att se 
sin läsning utifrån när detta sker. Texten förbereder alltså en extern läsarposition som blir mer 
reflekterande när Elis flashback beskrivs. 
 
Ett läsmotstånd kan dock uppstå när elever distanserar sig från texten. Detta kan som visats ske 
för att slippa identifiera sig med Oskars offerroll, men också när berättelsen blir alltför 
chockerande och/eller hänförande. Elevernas läsloggande hjälper dem att anlägga ett 
metaperspektiv som visar att deras motstånd till texten och läsningen beror på att de påverkas 
starkt av den. Elevernas läsloggar visar att motståndsupplevelser inte nödvändigtvis är renodlade. 
Motstånd kan tvärtom hänga samman med andra känslor som väcks i läsningen: 

Oskars kärlek till Eli utvecklas även i denna läsning och Eli begår ett mord. Trots detta så hänförs 
jag inte så jättemycket, vilket beror till största del på att det blev för många starka händelser som 
ledde till att jag istället tog motstånd (Elev 31). 

Denna del av historien var obehaglig att läsa, särskilt delen där Håkan själv beskriver hur det kändes 
när han vaknade upp, täckt i saltsyra. Det var en form av skräckblandad förtjusning och jag kände 
både hänförelse och motstånd på samma gång. Det var obehagligt att läsa men jag ville ändå fortsätta 
och ta reda på vad som skulle hända härnäst (Elev 14). 

Denna del av boken kan bara beskrivas som en shock och motstånd med ett driv av hänförelse då 
denna Gory (blodiga) romanen fortsätter att locka till mer läsande (Elev 25). 

Elev 31 beskriver hur motståndet tar överhanden, medan eleverna 14 och 25 upplever 
skräckblandad förtjusning. Detta illustrerar den balansgång som är litteraturundervisningens: att 
texten fångar läsarens intresse genom struktur och innehåll som utmanar, utan att utmaningen 
driver läsaren bort från texten. 
 
Det är främst relationen mellan Oskar och Eli och frågan om hur denna ska utveckla sig som 
engagerar läsarna. Läsloggarna för romanens andra del visar tydligt hur några av textens 
komponenter är särskilt viktiga för elevernas hänförelse. Ett antal elever gissar och hoppas på att 
romanens utveckling blir som de önskar. Vidare engagerar också Elis möte med den sjuka damen, 
eftersom det ger början till en analeptisk förklaring av Elis situation. Den skiftande fokalisationen 
betraktas av färre elever än inledningsvis som ett hinder för hänförelse och de flesta ser inte heller 
aversion mot karaktärernas handlande som hämmande hänförelsen. Tvärtom inser många elever 
att hänförelse hänger intimt samman med andra upplevelser, såsom igenkänning och motstånd – 
det senare oftast utlöst av chockupplevelser. 
 
Det tydligaste exemplet på när chock övergår i motstånd hänger samman med karaktären Håkans 
pedofili. Ämnet är så pass tabubelagt att själva läsningen om det bryter barriären in i elevernas 
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outtalade föreställningar. Att i läsloggen behöva ta ställning till detta, blir för eleverna att 
blottlägga sina egna tysta uppfattningar: 

Chocken kommer i omklädningsrumsincidenten när Ajvide beskriver att Håkan får orgasm när han 
ser killarna byta om. Jag visste att han var pedofil men att Ajvide skriver det på det sättet tycker jag 
är väldigt chockerande. Sådana saker vill man inte veta. Här kommer även motståndet in. Det är lite 
väl detaljerade beskrivningar, nästan tabubelagda saker, saker man verkligen inte vill veta (Elev 29). 

Oviljan att veta upprepas av elev 29. Transformativt lärande kräver att ett fenomen kommer i 
dagen för att elevens uppfattning om det ska kunna prövas och eventuellt revideras. Trots sin 
ovilja har elev 29 genom romanläsningen och läsloggandet medvetandegjort sina egna etiska samt 
moraliska gränser för vad som är privat respektive offentligt. Den blockering för tänkande som 
tabun kan innebära försvagas genom att texten bräcker elevens låsning vid ett förhållningssätt. 
Läsningen och läsloggandet gör så att det tabubelagda medvetandegörs som just tabubelagt och 
skapar därmed förutsättningar för att eleverna ska kunna se sin egen situation från en extern 
position.  
 
Andra fenomen i Låt den rätte komma in som beskrivs på likartade sätt i läsloggarna är 
självskadebeteende, cancer och mobbning som övergår i misshandel. Chocken kan till och med 
märkas fysiskt för eleverna själva: 

Författaren skriver hur Håkan försöker ta livet av sig genom att hälla syra i ansiktet. Samtidigt får 
man en väldigt grov förklaring på hur Håkans ansikte ser ut efter frätningarna. Detta gör att jag blir 
chockad, jag hade inte förväntat mig att han hade en plan över hur han skulle ta livet av sig om han 
blev påkommen och inte heller den förklaringen hur syran frättes på ansiktet (Elev 18). 

Jag upplevde också en liten chock när Eli smakade cancer i blodet och hur lätt hon påverkades av 
morfinet (Elev 27). 

Andra delen börjar med att man får följa Oskar i skolan när han blir piskad av Tomas, Micke och 
Jonny som straff för att han inte gjorde som de sa. Precis som i första delen när Oskar blev mobbad 
aktiveras kategorin chock då jag tyckte det var smärtsamt att läsa om (Elev 16). 

Jag vet att jag vred huvudet bort från boken medan jag fortsatte läsa om hemska som skett. Trots 
den äcklade känslan tycker jag att det är häftigt att en författare till och med kan frambringa en fysisk 
reaktion hos läsaren (Elev 15). 

Att eleverna lägger märke till fysiska reaktioner överensstämmer med Felskis (2008) beskrivning 
av hur konst som förfärar kan ”trigger a spectrum of physical reactions” (s. 117). I kontrast till 
elever som förfäras finns även elever som beskriver hur chockvärdet har devalverats, eftersom 
det inte förvånar lika mycket i romanens andra del som det gjorde i läsningen av den första delen. 
Dock beskriver flera elever just chockupplevelsen som drivkraft för att läsa vidare. Chocken kan 
också fungera som katalysator för funderingar över det redan lästa. Till exempel sker detta genom 
plantering à la Tjechovs gevär, alltså att ett föremål placeras i texten till synes utan avsikt men 
sedan kommer till avgörande användning: 

Den delen i boken när Håkan skulle göra sitt senaste uppdrag åt Eli gav mig en typ av chock. Att 
han helt plötsligt slängde saltsyra i sitt eget ansikte var ganska överraskande, visserligen fick vi läsa 
om att han tog med en burk med någon genomskinlig vätska men jag reflekterade inte jätte mycket 
över vad den innehöll (Elev 21). 
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Elev 21 beskriver sin reaktion som en chock och visar hur upplevelsen utlöser en reflektion över 
berättelseteknik. I efterhand är det möjligt för elev 21 att inse hur burken med vätskan är planterad 
i berättelsen så att den sedan kan användas för någonting avgörande. Genom att elev 21 skuggar 
intrigen och använder chockbegreppet som verktyg i läsloggandet möjliggörs metareflektion över 
den egna läsningen i relation till fiktionstexten. 
 
Chockbeskrivningarna i läsloggarna är ofta av det slaget att de beskrivs generera andra 
läsupplevelseeffekter. Några elever sätter det i relation till motstånd, men hänförelse är en 
vanligare konsekvens. Elev 21:s citat pekar dessutom i riktning mot insikt om textuppbyggnad 
och därmed i riktning mot kunskapsbegreppet. Det är möjligt för eleverna att genom 
fiktionsläsning lära sig om vad som är viktigt för fiktionsläsning, till exempel om berättarteknik. 
Att fundera metareflekterande över läsningen med hjälp av de för interventionen valda begreppen 
är gynnsamt för elev 21:s förståelse av berättartekniken. Att beskriva sin läsning i relation till 
kunskapsbegreppet är svårare för eleverna än att beskriva exempelvis hänförelseupplevelser. 
Däremot riktar de ibland sina resonemang, likt elev 21, in i texten och in i sina egna upplevelser 
av romanens struktur. Ibland tänker de framåt över berättelsens kommande utveckling: 

Efter att ha läst andra delen har man fått en större förståelse. Nu förstår man vilken roll de olika 
karaktärerna har, eller i alla fall dem flesta. Jag funderar på vilken roll Virginia och Lacke har. /…/ 
Exempelvis förstår man att Oskars och Elis förhållande kommer att bli starkare. De blir typ beroende 
av varandra. Men jag undrar hur Eli ser på deras relation. Är det kärlek eller kommer hon utnyttja 
Oskar? Det verkar som att Eli på samma sätt charmade håkan, håkan blev beroende av Eli, för att 
sedan utnyttja honom till att samla mat (blod) till henne (Elev 1). 

Eleverna använder berättelsen för att resonera kring hur det kommer sig att karaktärerna agerar 
som de gör. Genom att fästa vikt vid vissa händelser gissar de också hur intrigen kommer att 
utvecklas. Att kunna förutsäga är en slutledningsförmåga, vilken blir tydlig i läsloggarna när 
eleverna spår fortsättningen av boken. När eleverna använder vad de har läst för att föreställa sig 
fortsättningen blir det redan lästa meningsfullt som underlag för framåtsyftande reflektioner. 
Meningsfullhet i läsningen främjar dessutom intresset för läsningen. Det är alltså möjligt att säga 
att insikter i boken hänger samman med hänförelse och vice versa. Denna samverkan kan dock 
förbli implicit:  

I texten för vi även höra lite om en av alkisarnas liv och en av Oskars vänners familjs liv. Att 
författaren väljer att ta upp så pass mycket detaljer om dessa personer får mig att fundera lite på 
varför, vad för del kommer dessa personer ha i den forsatta halningen.  Alkisarna tror jag till slut 
kommer våga gå till polisen för att övertala att någon dödat deras vän (Elev 9). 

Nu när man kommit in i boken känner man också hur man läser på ett annat sätt nu när motståndet 
är borta och texten flyter på mer, vilket leder till att man lägger märke till mer detaljer och tänker 
mer när man läser. Detta tror jag dessutom ökar förståelsen för boken, även om det inte är något 
man i sig tänker på (Elev 3). 

Eleverna 9 och 3 visar att engagemanget i läsningen ökar när förståelsen av boken ökar, även om 
deras sätt att uttrycka detta är vagt. Abstraktionsnivån som behövs för att formulera sig om sin 
egen förståelse är svårhanterlig för eleverna och kunskapsbegreppet är svårare för eleverna att 
greppa om än vad de andra begreppen är. Deras föreställningar om kunskap tycks präglade av 
episteme och techne snarare än av fronesis, vilket gör det svårare för dem att få syn på lärande 
och kunskap av fronesis karaktär. Att greppa om bokens handling, miljöer och gestalter är en 
konkret färdighet, som dock kan behöva fördjupas för att eleverna till fullo ska förstå kontexten. 



88 

 

outtalade föreställningar. Att i läsloggen behöva ta ställning till detta, blir för eleverna att 
blottlägga sina egna tysta uppfattningar: 

Chocken kommer i omklädningsrumsincidenten när Ajvide beskriver att Håkan får orgasm när han 
ser killarna byta om. Jag visste att han var pedofil men att Ajvide skriver det på det sättet tycker jag 
är väldigt chockerande. Sådana saker vill man inte veta. Här kommer även motståndet in. Det är lite 
väl detaljerade beskrivningar, nästan tabubelagda saker, saker man verkligen inte vill veta (Elev 29). 

Oviljan att veta upprepas av elev 29. Transformativt lärande kräver att ett fenomen kommer i 
dagen för att elevens uppfattning om det ska kunna prövas och eventuellt revideras. Trots sin 
ovilja har elev 29 genom romanläsningen och läsloggandet medvetandegjort sina egna etiska samt 
moraliska gränser för vad som är privat respektive offentligt. Den blockering för tänkande som 
tabun kan innebära försvagas genom att texten bräcker elevens låsning vid ett förhållningssätt. 
Läsningen och läsloggandet gör så att det tabubelagda medvetandegörs som just tabubelagt och 
skapar därmed förutsättningar för att eleverna ska kunna se sin egen situation från en extern 
position.  
 
Andra fenomen i Låt den rätte komma in som beskrivs på likartade sätt i läsloggarna är 
självskadebeteende, cancer och mobbning som övergår i misshandel. Chocken kan till och med 
märkas fysiskt för eleverna själva: 

Författaren skriver hur Håkan försöker ta livet av sig genom att hälla syra i ansiktet. Samtidigt får 
man en väldigt grov förklaring på hur Håkans ansikte ser ut efter frätningarna. Detta gör att jag blir 
chockad, jag hade inte förväntat mig att han hade en plan över hur han skulle ta livet av sig om han 
blev påkommen och inte heller den förklaringen hur syran frättes på ansiktet (Elev 18). 

Jag upplevde också en liten chock när Eli smakade cancer i blodet och hur lätt hon påverkades av 
morfinet (Elev 27). 

Andra delen börjar med att man får följa Oskar i skolan när han blir piskad av Tomas, Micke och 
Jonny som straff för att han inte gjorde som de sa. Precis som i första delen när Oskar blev mobbad 
aktiveras kategorin chock då jag tyckte det var smärtsamt att läsa om (Elev 16). 

Jag vet att jag vred huvudet bort från boken medan jag fortsatte läsa om hemska som skett. Trots 
den äcklade känslan tycker jag att det är häftigt att en författare till och med kan frambringa en fysisk 
reaktion hos läsaren (Elev 15). 

Att eleverna lägger märke till fysiska reaktioner överensstämmer med Felskis (2008) beskrivning 
av hur konst som förfärar kan ”trigger a spectrum of physical reactions” (s. 117). I kontrast till 
elever som förfäras finns även elever som beskriver hur chockvärdet har devalverats, eftersom 
det inte förvånar lika mycket i romanens andra del som det gjorde i läsningen av den första delen. 
Dock beskriver flera elever just chockupplevelsen som drivkraft för att läsa vidare. Chocken kan 
också fungera som katalysator för funderingar över det redan lästa. Till exempel sker detta genom 
plantering à la Tjechovs gevär, alltså att ett föremål placeras i texten till synes utan avsikt men 
sedan kommer till avgörande användning: 

Den delen i boken när Håkan skulle göra sitt senaste uppdrag åt Eli gav mig en typ av chock. Att 
han helt plötsligt slängde saltsyra i sitt eget ansikte var ganska överraskande, visserligen fick vi läsa 
om att han tog med en burk med någon genomskinlig vätska men jag reflekterade inte jätte mycket 
över vad den innehöll (Elev 21). 
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Elev 21 beskriver sin reaktion som en chock och visar hur upplevelsen utlöser en reflektion över 
berättelseteknik. I efterhand är det möjligt för elev 21 att inse hur burken med vätskan är planterad 
i berättelsen så att den sedan kan användas för någonting avgörande. Genom att elev 21 skuggar 
intrigen och använder chockbegreppet som verktyg i läsloggandet möjliggörs metareflektion över 
den egna läsningen i relation till fiktionstexten. 
 
Chockbeskrivningarna i läsloggarna är ofta av det slaget att de beskrivs generera andra 
läsupplevelseeffekter. Några elever sätter det i relation till motstånd, men hänförelse är en 
vanligare konsekvens. Elev 21:s citat pekar dessutom i riktning mot insikt om textuppbyggnad 
och därmed i riktning mot kunskapsbegreppet. Det är möjligt för eleverna att genom 
fiktionsläsning lära sig om vad som är viktigt för fiktionsläsning, till exempel om berättarteknik. 
Att fundera metareflekterande över läsningen med hjälp av de för interventionen valda begreppen 
är gynnsamt för elev 21:s förståelse av berättartekniken. Att beskriva sin läsning i relation till 
kunskapsbegreppet är svårare för eleverna än att beskriva exempelvis hänförelseupplevelser. 
Däremot riktar de ibland sina resonemang, likt elev 21, in i texten och in i sina egna upplevelser 
av romanens struktur. Ibland tänker de framåt över berättelsens kommande utveckling: 

Efter att ha läst andra delen har man fått en större förståelse. Nu förstår man vilken roll de olika 
karaktärerna har, eller i alla fall dem flesta. Jag funderar på vilken roll Virginia och Lacke har. /…/ 
Exempelvis förstår man att Oskars och Elis förhållande kommer att bli starkare. De blir typ beroende 
av varandra. Men jag undrar hur Eli ser på deras relation. Är det kärlek eller kommer hon utnyttja 
Oskar? Det verkar som att Eli på samma sätt charmade håkan, håkan blev beroende av Eli, för att 
sedan utnyttja honom till att samla mat (blod) till henne (Elev 1). 

Eleverna använder berättelsen för att resonera kring hur det kommer sig att karaktärerna agerar 
som de gör. Genom att fästa vikt vid vissa händelser gissar de också hur intrigen kommer att 
utvecklas. Att kunna förutsäga är en slutledningsförmåga, vilken blir tydlig i läsloggarna när 
eleverna spår fortsättningen av boken. När eleverna använder vad de har läst för att föreställa sig 
fortsättningen blir det redan lästa meningsfullt som underlag för framåtsyftande reflektioner. 
Meningsfullhet i läsningen främjar dessutom intresset för läsningen. Det är alltså möjligt att säga 
att insikter i boken hänger samman med hänförelse och vice versa. Denna samverkan kan dock 
förbli implicit:  

I texten för vi även höra lite om en av alkisarnas liv och en av Oskars vänners familjs liv. Att 
författaren väljer att ta upp så pass mycket detaljer om dessa personer får mig att fundera lite på 
varför, vad för del kommer dessa personer ha i den forsatta halningen.  Alkisarna tror jag till slut 
kommer våga gå till polisen för att övertala att någon dödat deras vän (Elev 9). 

Nu när man kommit in i boken känner man också hur man läser på ett annat sätt nu när motståndet 
är borta och texten flyter på mer, vilket leder till att man lägger märke till mer detaljer och tänker 
mer när man läser. Detta tror jag dessutom ökar förståelsen för boken, även om det inte är något 
man i sig tänker på (Elev 3). 

Eleverna 9 och 3 visar att engagemanget i läsningen ökar när förståelsen av boken ökar, även om 
deras sätt att uttrycka detta är vagt. Abstraktionsnivån som behövs för att formulera sig om sin 
egen förståelse är svårhanterlig för eleverna och kunskapsbegreppet är svårare för eleverna att 
greppa om än vad de andra begreppen är. Deras föreställningar om kunskap tycks präglade av 
episteme och techne snarare än av fronesis, vilket gör det svårare för dem att få syn på lärande 
och kunskap av fronesis karaktär. Att greppa om bokens handling, miljöer och gestalter är en 
konkret färdighet, som dock kan behöva fördjupas för att eleverna till fullo ska förstå kontexten. 
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Elevernas försök att förstå gestalternas tänkande och handlande är för eleverna själva inte alltid 
liktydigt med lärande. Till exempel beskriver eleverna 4, 10, 17 och 31 att de inte upplever att de 
lär sig av boken, bara för att därefter just beskriva hur kunskapsbegreppet aktiveras för dem: 

Kunskap – bidrog inte särskilt mycket under denna del heller, något exempel skulle kanske ändå är 
Håkan som visar att han är villig att göra vad som helst för Elis skull och att han inte bara dödar för 
att döda (Elev 4). 

Kunskapskategori har inte aktiverats så mycket hos mig under läsning av den andra delen. Det jag 
skulle kunna säga är att man får möjlighet att se in i de väldigt olika karaktärernas sinnen, vilket kan 
bidra till kunskapande. Ett exempel på det är förståelse för att det nästan alltid ligger något bakom 
mobbing och mord (Elev 10). 

Yttermera är kunskap en svårplacerad kategori. Som jag nämnde i läsloggens första del, har 
förkunskap om vampyrer hjälpt mig att förstå boken tydligare. Även kunskap vi får om Eli genom 
läsandet, som exempelvis att hon måste bli inbjuden för att få komma in hos någon, hjälper till att 
begripa texten vidare (Elev 17). 

Kunskapskategorin var inte lika integrerad i denna del, dock fick man en lite ökad förståelse för 
varför vissa utför hemska gärningar (Elev 31). 

Det framstår som en svårighet för eleverna att få syn på och framför allt formulera sig kring sitt 
eget lärande i läsningen. Elev 5 sammanfattar innebörden i kunskapsbegreppet och visar hur 
definitionen tillämpas i läsningen: 

Kunskap är den kategorin som är svårast att applicera på sin läsning av denna skräckroman. 
Kunskapskategorin handlar om att man ser sin läsning som en tolkningsprocess och ges möjligheten 
att se omvärlden ur nya perspektiv. Detta kan jag koppla till min läsning av Låt den rätte komma in 
då fiktionen, som utspelar sig i verkligheten, utmanar mig som läsare att förstå hur de olika 
karaktärerna tänker. Det leder till en djupare förståelse av romanen och även ny kunskap (Elev 5). 

När kunskapsbegreppet abstraheras på så vis som sker hos elev 5 innebär det att romanens 
konkreta situationer blir till erfarenheter som tolkas och förstås i relation till tidigare kunskap. 
Gustavsson (2000) förklarar att ”den kunskap vi använder när den allmänna kunskapen tillämpas 
på konkreta situationer är fronesis” (s. 217).  
 
Däremot existerar en mer vardaglig förståelse av begreppet kunskap hos många elever. De 
betraktar kunskap som någonting statiskt som man antingen har eller inte har. Så till vida existerar 
kunskapsbegreppet på olika nivåer i läsforskningen och i elevernas läsande. Även inom elevernas 
läsande rör sig kunskapsbegreppet på olika nivåer. Elev 5 visar i citatet ovan en viss teoretisk 
medvetenhet, medan andra elever främst lyfter fram att de själva bär på kunskap som kan 
användas för att förstå boken. Tidigare kunskap som appliceras på fiktionen kan vara av ytterst 
konkret karaktär, till exempel kunskap om ämnen och substanser som existerar i berättelsens 
detaljnivå. Att känna igen sin materiella kunskap i berättelsen är en möjlighet att placera 
kunskapen i ett nytt sammanhang (texten). Saltsyran som karaktären Håkan häller över sig själv 
fascinerar flera elever, precis som avsnittet där Eli får i sig morfin. Fascinationen för detaljerna 
sätts av eleverna i samband med dem själva (alltså ett slags igenkänning) men används också 
klargörande för att begripa texten bättre: 

En kunskap som jag har med mig är saltsyran som Håkan använder för att försöka ta livet av sig. 
Eftersom jag är naturare förstår jag hur farlig saltsyran är och ångesten Håkan måste ha haft för att 
använda sig av det (Elev 18). 
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Kunskapskategorin väcktes främst då Håkan häller saltsyran i ansiktet. Efter många kemilektioner 
har jag förstått vad syror kan åstadkomma, vilket gjorde att jag kunde föreställa mig vilken smärta 
Håkan upplevde och dessutom vilket fruktansvärt beslut han fattade (Elev 26). 

Jag funderade även över berättelsen som Eli berättade för kvinnan innan hon somnade och över Elis 
tankar och hallucinationer när hon är hög på morfin, och undrade om detta kanske hade med Elis 
bakgrund att göra (Elev 12). 

Ett exempel på när jag använder min kunskap till att tolka boken är just när Eli smakar på blodet. 
Jag vet att morfin har en lugnande effekt och därför beter sig Eli på det sättet hon gör. Jag inser 
också att identiteten är så hemlig för Håkan att han är villig att förstöra sitt ansikte för att inte avslöja 
vem han är (Elev 27). 

Betydelsen av referensramar att hänga upp läsningen på tydliggörs av elev 18, 12 och 27. Detta 
visar tydligt fördelarna med att läraren känner sin undervisningsgrupp och därmed kan matcha 
valet av litteratur mot elevernas erfarenheter. I och med att eleverna uppmärksammar detaljer blir 
deras förståelse av berättelsen mer hel. Ett växelspel mellan helhets- och detaljnivå aktiveras i 
läsningen. Förståelsen blir dessutom textnära samtidigt som eleverna tolkar sig själva genom 
texten. Ren ämneskunskap samspelar således med gymnasieskolans övergripande värden om 
självinsikt och självutveckling.  
 
Självinsikt och självutveckling är del av syftet med skönlitteratur i svenskämnet på gymnasiet. 
Fiktionen ska vara medel för elevernas personliga utveckling. För att detta ska kunna ske måste 
de fiktiva texterna både relatera till och vidga elevernas referensramar. Nedanstående citat berättar 
om både det lästa och om elevernas utgångspunkter: 

En annan del av texten som lockar mig lite är när dom berättar om hur de tekniska delen från polisen 
undersöker kroppen från huset som Eli brände ner för att dölja sina spår. Om hur vår kunskap hjälper 
oss att kunna förstå var och hur människor dör. Eftersom kvinna inte hade någon rök i sina lungor 
så måste hon dött innan huset började brinna osv. Jag tycker sådana detaljer är väldigt intressanta 
(Elev 9). 

Jag hade en känsla av att antingen Oskar eller Håkan skulle råka illa ut, vilket sedan blev fallet. 
Håkan blev tagen då han skulle utföra ett mord i badhusets omklädningsrum. Jag tror det var mina 
äldre erfarenheter av läsningen som gjorde att jag fick denna känsla, alltså ett tecken på kunskap 
(Elev 13). 

Elev 13 beskriver hur läsrepertoaren är väsentlig för att kunna tillgodogöra sig en ny text. Elevens 
kännedom om hur strukturen för en berättelses händelseförlopp kan se ut omsätts i läsningen för 
att förutsäga intrigen. Det finns fler exempel på hur eleverna lägger samman romanens detaljer 
för att förklara dess helhet och på hur de medvetet betraktar texten genom sin läsrepertoar: 

Min spontana tanke är att kvinnan blev vampyr eftersom Eli inte drack allt hennes blod, och tidigare 
har Eli nämnt att kroppen måste dödas helt (kommer inte ihåg exakt formulering). Om man tar den 
informationen i beaktade tillsammans med kunskapen om att man måste bränna vampyrer för att de 
ska dö, så kan händelserna gå ihop (Elev 24). 

Den enda kunskap man kan tyckas få utav denna del är hur boken uttrycker att vampyrer fungerar, 
de måste bland annat bli inbjudna till ett hus annars kan de inte gå in. Detta är något jag fått veta 
tidigare genom andra slags serier men kanske tar boken i framtiden upp något som jag inte redan vet 
(Elev 21). 
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Elevernas försök att förstå gestalternas tänkande och handlande är för eleverna själva inte alltid 
liktydigt med lärande. Till exempel beskriver eleverna 4, 10, 17 och 31 att de inte upplever att de 
lär sig av boken, bara för att därefter just beskriva hur kunskapsbegreppet aktiveras för dem: 

Kunskap – bidrog inte särskilt mycket under denna del heller, något exempel skulle kanske ändå är 
Håkan som visar att han är villig att göra vad som helst för Elis skull och att han inte bara dödar för 
att döda (Elev 4). 

Kunskapskategori har inte aktiverats så mycket hos mig under läsning av den andra delen. Det jag 
skulle kunna säga är att man får möjlighet att se in i de väldigt olika karaktärernas sinnen, vilket kan 
bidra till kunskapande. Ett exempel på det är förståelse för att det nästan alltid ligger något bakom 
mobbing och mord (Elev 10). 

Yttermera är kunskap en svårplacerad kategori. Som jag nämnde i läsloggens första del, har 
förkunskap om vampyrer hjälpt mig att förstå boken tydligare. Även kunskap vi får om Eli genom 
läsandet, som exempelvis att hon måste bli inbjuden för att få komma in hos någon, hjälper till att 
begripa texten vidare (Elev 17). 

Kunskapskategorin var inte lika integrerad i denna del, dock fick man en lite ökad förståelse för 
varför vissa utför hemska gärningar (Elev 31). 

Det framstår som en svårighet för eleverna att få syn på och framför allt formulera sig kring sitt 
eget lärande i läsningen. Elev 5 sammanfattar innebörden i kunskapsbegreppet och visar hur 
definitionen tillämpas i läsningen: 

Kunskap är den kategorin som är svårast att applicera på sin läsning av denna skräckroman. 
Kunskapskategorin handlar om att man ser sin läsning som en tolkningsprocess och ges möjligheten 
att se omvärlden ur nya perspektiv. Detta kan jag koppla till min läsning av Låt den rätte komma in 
då fiktionen, som utspelar sig i verkligheten, utmanar mig som läsare att förstå hur de olika 
karaktärerna tänker. Det leder till en djupare förståelse av romanen och även ny kunskap (Elev 5). 

När kunskapsbegreppet abstraheras på så vis som sker hos elev 5 innebär det att romanens 
konkreta situationer blir till erfarenheter som tolkas och förstås i relation till tidigare kunskap. 
Gustavsson (2000) förklarar att ”den kunskap vi använder när den allmänna kunskapen tillämpas 
på konkreta situationer är fronesis” (s. 217).  
 
Däremot existerar en mer vardaglig förståelse av begreppet kunskap hos många elever. De 
betraktar kunskap som någonting statiskt som man antingen har eller inte har. Så till vida existerar 
kunskapsbegreppet på olika nivåer i läsforskningen och i elevernas läsande. Även inom elevernas 
läsande rör sig kunskapsbegreppet på olika nivåer. Elev 5 visar i citatet ovan en viss teoretisk 
medvetenhet, medan andra elever främst lyfter fram att de själva bär på kunskap som kan 
användas för att förstå boken. Tidigare kunskap som appliceras på fiktionen kan vara av ytterst 
konkret karaktär, till exempel kunskap om ämnen och substanser som existerar i berättelsens 
detaljnivå. Att känna igen sin materiella kunskap i berättelsen är en möjlighet att placera 
kunskapen i ett nytt sammanhang (texten). Saltsyran som karaktären Håkan häller över sig själv 
fascinerar flera elever, precis som avsnittet där Eli får i sig morfin. Fascinationen för detaljerna 
sätts av eleverna i samband med dem själva (alltså ett slags igenkänning) men används också 
klargörande för att begripa texten bättre: 

En kunskap som jag har med mig är saltsyran som Håkan använder för att försöka ta livet av sig. 
Eftersom jag är naturare förstår jag hur farlig saltsyran är och ångesten Håkan måste ha haft för att 
använda sig av det (Elev 18). 
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Kunskapskategorin väcktes främst då Håkan häller saltsyran i ansiktet. Efter många kemilektioner 
har jag förstått vad syror kan åstadkomma, vilket gjorde att jag kunde föreställa mig vilken smärta 
Håkan upplevde och dessutom vilket fruktansvärt beslut han fattade (Elev 26). 

Jag funderade även över berättelsen som Eli berättade för kvinnan innan hon somnade och över Elis 
tankar och hallucinationer när hon är hög på morfin, och undrade om detta kanske hade med Elis 
bakgrund att göra (Elev 12). 

Ett exempel på när jag använder min kunskap till att tolka boken är just när Eli smakar på blodet. 
Jag vet att morfin har en lugnande effekt och därför beter sig Eli på det sättet hon gör. Jag inser 
också att identiteten är så hemlig för Håkan att han är villig att förstöra sitt ansikte för att inte avslöja 
vem han är (Elev 27). 

Betydelsen av referensramar att hänga upp läsningen på tydliggörs av elev 18, 12 och 27. Detta 
visar tydligt fördelarna med att läraren känner sin undervisningsgrupp och därmed kan matcha 
valet av litteratur mot elevernas erfarenheter. I och med att eleverna uppmärksammar detaljer blir 
deras förståelse av berättelsen mer hel. Ett växelspel mellan helhets- och detaljnivå aktiveras i 
läsningen. Förståelsen blir dessutom textnära samtidigt som eleverna tolkar sig själva genom 
texten. Ren ämneskunskap samspelar således med gymnasieskolans övergripande värden om 
självinsikt och självutveckling.  
 
Självinsikt och självutveckling är del av syftet med skönlitteratur i svenskämnet på gymnasiet. 
Fiktionen ska vara medel för elevernas personliga utveckling. För att detta ska kunna ske måste 
de fiktiva texterna både relatera till och vidga elevernas referensramar. Nedanstående citat berättar 
om både det lästa och om elevernas utgångspunkter: 

En annan del av texten som lockar mig lite är när dom berättar om hur de tekniska delen från polisen 
undersöker kroppen från huset som Eli brände ner för att dölja sina spår. Om hur vår kunskap hjälper 
oss att kunna förstå var och hur människor dör. Eftersom kvinna inte hade någon rök i sina lungor 
så måste hon dött innan huset började brinna osv. Jag tycker sådana detaljer är väldigt intressanta 
(Elev 9). 

Jag hade en känsla av att antingen Oskar eller Håkan skulle råka illa ut, vilket sedan blev fallet. 
Håkan blev tagen då han skulle utföra ett mord i badhusets omklädningsrum. Jag tror det var mina 
äldre erfarenheter av läsningen som gjorde att jag fick denna känsla, alltså ett tecken på kunskap 
(Elev 13). 

Elev 13 beskriver hur läsrepertoaren är väsentlig för att kunna tillgodogöra sig en ny text. Elevens 
kännedom om hur strukturen för en berättelses händelseförlopp kan se ut omsätts i läsningen för 
att förutsäga intrigen. Det finns fler exempel på hur eleverna lägger samman romanens detaljer 
för att förklara dess helhet och på hur de medvetet betraktar texten genom sin läsrepertoar: 

Min spontana tanke är att kvinnan blev vampyr eftersom Eli inte drack allt hennes blod, och tidigare 
har Eli nämnt att kroppen måste dödas helt (kommer inte ihåg exakt formulering). Om man tar den 
informationen i beaktade tillsammans med kunskapen om att man måste bränna vampyrer för att de 
ska dö, så kan händelserna gå ihop (Elev 24). 

Den enda kunskap man kan tyckas få utav denna del är hur boken uttrycker att vampyrer fungerar, 
de måste bland annat bli inbjudna till ett hus annars kan de inte gå in. Detta är något jag fått veta 
tidigare genom andra slags serier men kanske tar boken i framtiden upp något som jag inte redan vet 
(Elev 21). 
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Av kunskap från tidigare vampyrromaner är det möjligt att jämföra Elis levnadssätt med andra kända 
vampyrers. Här väljer jag att betona Elis stora behov av föda, liksom utsatthet för solljus. Liksom 
vad författaren väljer att framföra i förordet är denna vampyrroman i flera avseenden unik. Eli är 
inte en karakteristisk, ondsint, vampyr utan är i behov av att samarbeta med vanliga människor i sin 
närhet. Miljön, den svenska förorten, kan också ses som oförenlig med den häpnadsväckande 
handlingen (Elev 8). 

I denna del hände en del saker som man just nu har svårt att förstå men som man kanske kommer få 
en förklaring till längre fram i boken så som ledtrådarna i deckarserier. Ett av dessa exempel är att 
man får en vidare syn av vem Lacke är, i och med detta får man en känsla av att Lacke har en större 
betydelse för bokens händelseförlopp (Elev 11). 

Läsrepertoar och genrekunskap hjälper alltså eleverna att förstå vad de läser. Det visar betydelsen 
av att använda elevernas textvärldar i skolan, men också vikten av att i skolan låta elevernas 
textvärldar växa genom att introducera på olika sätt utmanande texter. Elev 8 visar i citatet ovan 
hur kunskapen om vampyrgenren hjälper till med förståelsen av romanen, men att romanen också 
omformar kunskapen om vampyrgenren. Det är dock talande att eleven endast benämner den 
föreställning om vampyrberättelser som eleven tar med sig in i läsningen som ”kunskap.” 
Omformningen av föreställningen benämns inte som kunskap av eleven, trots att omformningen 
är en lärandeprocess som transformerar en föreställning. I det här fallet föreställningen om vad 
som är typiskt för en litterär genre. En sådan insikt kan vara svår att ta till sig just eftersom det 
rubbar en etablerad föreställning som finns hos eleven. Omförhandlingen av föreställningen går 
inte utan motstånd, men med den nya texten som tillägg till genrekunskapen är det möjligt att 
behålla sin föreställning om genren, byta ut föreställningen eller moderera den. Elev 15 ger en 
inblick i hur en sådan omförhandling kan gå till: 

Jag är ett stort fan av vampyrserien The Vampire Diaries där jag har fått veta mycket om dessa 
väsen. På så sätt känner jag kunskap. Jag vet till exempel att de inte kan gå ut i solljus, att de är 
onaturligt starka och att vampyrer dör av eld (som tanten gjorde i slutet av del två efter att Eli 
förvandlat henne). Samtidigt känner jag motstånd av samma anledning eftersom det är många saker 
i boken som inte stämmer överens med serien. När man har följt en absolut favoritserie i åtta 
säsonger blir det svårt att ändra den ”kunskap” man fått ta del av där. Mycket i boken, jämfört med 
serien, är förenklat vilket gör vissa delar nästan löjliga. Som att det räcker med ett bett för att 
förvandla en person till vampyr. Men det är ändå förståeligt, för att få ihop material till en åtta 
säsonger lång serie måste man komplicera vissa händelser. Exempel på saker som inte är 
överensstämmande är förvandlingen som nämnde precis, att vampyrer i boken måste dricka färskt 
blod och att de åldras om de inte får i sig blodet (Elev 15). 

Motstånd är en naturlig del av en läsupplevelse som leder till ny kunskap och måste behandlas 
därefter, vilket illustreras av elev 15. Läsloggandet är ett sätt att hantera motstånd och att göra det 
begripligt. Att begripliggöra ett hinder är också ett steg i riktning mot att övervinna det, eftersom 
den synliga svårigheten är möjlig att bemöta: 

Denna del i boken tyckte jag var jobbigare läsning än den första. Jag upplevde ett genomgående 
motstånd till handlingen, då det mest centrala var Håkan och hans försök till att dränera en ung pojke 
på blod för att kunna leverera det vidare till Eli (Elev 31). 

Denna situation som skapas när håkan står i ett av omklädningsbåsen och övervakar badgästerna 
skapar ett starkt motstånd då man snabbt inser att han är någon form av pedofil då han vid åsynen 
av ett pojkgäng blir helt till sig. Det är framförallt detta som skapar motstånd hos en men även andra 
ställen i texten gör det som slutet när Eli och Oskar delar sig och blir tillsammans blir ett svagt 
motstånd för mig (Elev 11). 
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Men texten för mig också på vissa ställen nästan att må dåligt som tex när Håkan står i 
omklädningsrummet och tittar på pojkarna som byter om och kommer i hörnet av toaletten (Elev 9). 

Motståndet uppstår återigen, som i första delen, när Håkan går för långt och hans uppträdande 
beskrivs i detalj. Även beskrivandet av Håkans utseende efter att han hade hällt syra över sig själv 
gav en obehagskänsla som nästan drev mig ifrån att läsa vidare. En slutsats jag kan dra av detta är 
att genom de två första delarna finns det framförallt en mänsklig karaktär som ger drivkraft åt 
motståndskategorin och ger mig själv samt andra läsare en frånstötande känsla vid läsandet. Denna 
mänskliga karaktär är Håkan (Elev 17). 

Jag upplever sällan motstånd när jag läser Låt den rätte komma in, men jag blir illa berörd varje 
gång Oskar mobbas och vill helst hoppa över den scenen. Jag tvingar dock mig själv att läsa allt, 
men när Oskar blir mobbad av hans före detta vän Thomas, som slår honom hårt med en kvist i 
ansiktet, så tar det verkligen emot (Elev 5). 

Elev 5:s medvetenhet i läsningen hjälper till att hantera motståndet och det blir möjligt för eleven 
att förmå sig själv att läsa allt trots att det är obehagligt. Elev 17 hanterar motståndet genom att 
slå fast att det består i en karaktärs varande och handlande. Detta gör motståndet synligt och 
hanterbart. En annan elev som gjort motståndet synligt och avgränsat är elev 18, som vet att 
motståndet uppstår i avsteg från berättelsens huvudhandling: 

Ett annat motstånd till boken är att det är många små-berättelser som inte handlar om själva 
huvudhandlingen och det blir mycket som man måste hålla koll på. Tex, relationen mellan Lacke 
och Virginia, Tommys relation till hans mamma och polisen Staffan (Elev 18). 

När elev 18 möter texten är det i jakten på den finala läsningen och motståndet är en reaktion på 
upplevelsen av att delar av texten saknar bäring för upplösningen. Motståndet som uppstår i mötet 
mellan text och läsare kan synliggöras med hjälp av reflektioner över begreppet motstånd. Att 
göra motståndet synligt i läsloggen möjliggör en dokumentation av processen att komma över 
motståndet. Detta är också ett sätt att bygga sin identitet som läsare och exemplifieras här av elev 
23: 

Den andra delen var enklare att begripa då man hade en större inblick på alla karaktärerna samt deras 
betydelse i boken. Kategorin motstånd var väldigt upprepande under första delen för mig, då det 
skedde flera scenarion där man kände starka hinder. Däremot under andra delen så är motstånds 
kategori nedsatt, eftersom man inte blir lika förvånad när olika händelser sker (Elev 23). 

Elev 23 har vant sig vid den skiftande fokalisationen, varför motståndet minskar. Att läsa med 
läslogg och på skolans villkor är dock inte nödvändigtvis ett konstruktivt sätt för alla att hantera 
motståndet, utan kan tvärtom också genera motstånd. Den elev som är van att läsa på andra vis, 
behöver också tänka nytt när skolan ger ramar för läsningen. Elev 26 beskriver hur 
läsloggsstudiens sätt mer hämmar än befriar läsningen: 

Jag är överlag positivt överraskad av romanen, men jag möter ett visst motstånd i hur vi läser den. 
Vanligtvis kan jag bestämma helt över min läsning själv. Om boken är bra läser jag klart den, men 
nu måste jag ibland hålla igen lite för att kunna resonera lite djupare över varje läst del. Antagligen 
är det bättre för totalförståelsen, men ibland vill man bara ryckas med av en spännande historia och 
det kan inte riktigt ske med denna bok (Elev 26). 

Elev 26 sätter fokus på motsättningen mellan läsning som avkoppling samt verklighetsflykt och 
läsning som kunskapande aktivitet. Å ena sidan är det på många vis positivt att själv bestämma 
över läsningen och det är vad unga läsare föredrar (se Nordberg, 2017). Å andra sidan är att 
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Av kunskap från tidigare vampyrromaner är det möjligt att jämföra Elis levnadssätt med andra kända 
vampyrers. Här väljer jag att betona Elis stora behov av föda, liksom utsatthet för solljus. Liksom 
vad författaren väljer att framföra i förordet är denna vampyrroman i flera avseenden unik. Eli är 
inte en karakteristisk, ondsint, vampyr utan är i behov av att samarbeta med vanliga människor i sin 
närhet. Miljön, den svenska förorten, kan också ses som oförenlig med den häpnadsväckande 
handlingen (Elev 8). 

I denna del hände en del saker som man just nu har svårt att förstå men som man kanske kommer få 
en förklaring till längre fram i boken så som ledtrådarna i deckarserier. Ett av dessa exempel är att 
man får en vidare syn av vem Lacke är, i och med detta får man en känsla av att Lacke har en större 
betydelse för bokens händelseförlopp (Elev 11). 

Läsrepertoar och genrekunskap hjälper alltså eleverna att förstå vad de läser. Det visar betydelsen 
av att använda elevernas textvärldar i skolan, men också vikten av att i skolan låta elevernas 
textvärldar växa genom att introducera på olika sätt utmanande texter. Elev 8 visar i citatet ovan 
hur kunskapen om vampyrgenren hjälper till med förståelsen av romanen, men att romanen också 
omformar kunskapen om vampyrgenren. Det är dock talande att eleven endast benämner den 
föreställning om vampyrberättelser som eleven tar med sig in i läsningen som ”kunskap.” 
Omformningen av föreställningen benämns inte som kunskap av eleven, trots att omformningen 
är en lärandeprocess som transformerar en föreställning. I det här fallet föreställningen om vad 
som är typiskt för en litterär genre. En sådan insikt kan vara svår att ta till sig just eftersom det 
rubbar en etablerad föreställning som finns hos eleven. Omförhandlingen av föreställningen går 
inte utan motstånd, men med den nya texten som tillägg till genrekunskapen är det möjligt att 
behålla sin föreställning om genren, byta ut föreställningen eller moderera den. Elev 15 ger en 
inblick i hur en sådan omförhandling kan gå till: 

Jag är ett stort fan av vampyrserien The Vampire Diaries där jag har fått veta mycket om dessa 
väsen. På så sätt känner jag kunskap. Jag vet till exempel att de inte kan gå ut i solljus, att de är 
onaturligt starka och att vampyrer dör av eld (som tanten gjorde i slutet av del två efter att Eli 
förvandlat henne). Samtidigt känner jag motstånd av samma anledning eftersom det är många saker 
i boken som inte stämmer överens med serien. När man har följt en absolut favoritserie i åtta 
säsonger blir det svårt att ändra den ”kunskap” man fått ta del av där. Mycket i boken, jämfört med 
serien, är förenklat vilket gör vissa delar nästan löjliga. Som att det räcker med ett bett för att 
förvandla en person till vampyr. Men det är ändå förståeligt, för att få ihop material till en åtta 
säsonger lång serie måste man komplicera vissa händelser. Exempel på saker som inte är 
överensstämmande är förvandlingen som nämnde precis, att vampyrer i boken måste dricka färskt 
blod och att de åldras om de inte får i sig blodet (Elev 15). 

Motstånd är en naturlig del av en läsupplevelse som leder till ny kunskap och måste behandlas 
därefter, vilket illustreras av elev 15. Läsloggandet är ett sätt att hantera motstånd och att göra det 
begripligt. Att begripliggöra ett hinder är också ett steg i riktning mot att övervinna det, eftersom 
den synliga svårigheten är möjlig att bemöta: 

Denna del i boken tyckte jag var jobbigare läsning än den första. Jag upplevde ett genomgående 
motstånd till handlingen, då det mest centrala var Håkan och hans försök till att dränera en ung pojke 
på blod för att kunna leverera det vidare till Eli (Elev 31). 

Denna situation som skapas när håkan står i ett av omklädningsbåsen och övervakar badgästerna 
skapar ett starkt motstånd då man snabbt inser att han är någon form av pedofil då han vid åsynen 
av ett pojkgäng blir helt till sig. Det är framförallt detta som skapar motstånd hos en men även andra 
ställen i texten gör det som slutet när Eli och Oskar delar sig och blir tillsammans blir ett svagt 
motstånd för mig (Elev 11). 
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Men texten för mig också på vissa ställen nästan att må dåligt som tex när Håkan står i 
omklädningsrummet och tittar på pojkarna som byter om och kommer i hörnet av toaletten (Elev 9). 

Motståndet uppstår återigen, som i första delen, när Håkan går för långt och hans uppträdande 
beskrivs i detalj. Även beskrivandet av Håkans utseende efter att han hade hällt syra över sig själv 
gav en obehagskänsla som nästan drev mig ifrån att läsa vidare. En slutsats jag kan dra av detta är 
att genom de två första delarna finns det framförallt en mänsklig karaktär som ger drivkraft åt 
motståndskategorin och ger mig själv samt andra läsare en frånstötande känsla vid läsandet. Denna 
mänskliga karaktär är Håkan (Elev 17). 

Jag upplever sällan motstånd när jag läser Låt den rätte komma in, men jag blir illa berörd varje 
gång Oskar mobbas och vill helst hoppa över den scenen. Jag tvingar dock mig själv att läsa allt, 
men när Oskar blir mobbad av hans före detta vän Thomas, som slår honom hårt med en kvist i 
ansiktet, så tar det verkligen emot (Elev 5). 

Elev 5:s medvetenhet i läsningen hjälper till att hantera motståndet och det blir möjligt för eleven 
att förmå sig själv att läsa allt trots att det är obehagligt. Elev 17 hanterar motståndet genom att 
slå fast att det består i en karaktärs varande och handlande. Detta gör motståndet synligt och 
hanterbart. En annan elev som gjort motståndet synligt och avgränsat är elev 18, som vet att 
motståndet uppstår i avsteg från berättelsens huvudhandling: 

Ett annat motstånd till boken är att det är många små-berättelser som inte handlar om själva 
huvudhandlingen och det blir mycket som man måste hålla koll på. Tex, relationen mellan Lacke 
och Virginia, Tommys relation till hans mamma och polisen Staffan (Elev 18). 

När elev 18 möter texten är det i jakten på den finala läsningen och motståndet är en reaktion på 
upplevelsen av att delar av texten saknar bäring för upplösningen. Motståndet som uppstår i mötet 
mellan text och läsare kan synliggöras med hjälp av reflektioner över begreppet motstånd. Att 
göra motståndet synligt i läsloggen möjliggör en dokumentation av processen att komma över 
motståndet. Detta är också ett sätt att bygga sin identitet som läsare och exemplifieras här av elev 
23: 

Den andra delen var enklare att begripa då man hade en större inblick på alla karaktärerna samt deras 
betydelse i boken. Kategorin motstånd var väldigt upprepande under första delen för mig, då det 
skedde flera scenarion där man kände starka hinder. Däremot under andra delen så är motstånds 
kategori nedsatt, eftersom man inte blir lika förvånad när olika händelser sker (Elev 23). 

Elev 23 har vant sig vid den skiftande fokalisationen, varför motståndet minskar. Att läsa med 
läslogg och på skolans villkor är dock inte nödvändigtvis ett konstruktivt sätt för alla att hantera 
motståndet, utan kan tvärtom också genera motstånd. Den elev som är van att läsa på andra vis, 
behöver också tänka nytt när skolan ger ramar för läsningen. Elev 26 beskriver hur 
läsloggsstudiens sätt mer hämmar än befriar läsningen: 

Jag är överlag positivt överraskad av romanen, men jag möter ett visst motstånd i hur vi läser den. 
Vanligtvis kan jag bestämma helt över min läsning själv. Om boken är bra läser jag klart den, men 
nu måste jag ibland hålla igen lite för att kunna resonera lite djupare över varje läst del. Antagligen 
är det bättre för totalförståelsen, men ibland vill man bara ryckas med av en spännande historia och 
det kan inte riktigt ske med denna bok (Elev 26). 

Elev 26 sätter fokus på motsättningen mellan läsning som avkoppling samt verklighetsflykt och 
läsning som kunskapande aktivitet. Å ena sidan är det på många vis positivt att själv bestämma 
över läsningen och det är vad unga läsare föredrar (se Nordberg, 2017). Å andra sidan är att 
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reflektera över den egna läsningen vad unga läsare generellt sett har svårt för (se Nordberg, 2018). 
Elev 26:s citat är också ett uttryck för att läraren har en plan för undervisningen i litteratur, vilket 
ger eleven en utgångspunkt att svara mot (Öhman, 2015, s. 174). 
 
I läsloggarna finns exempel på hur elever använder boken för att resonera om karaktärernas sätt 
att agera, för att sedan sätta sig själva i samma situation och därmed landa i ett ställningstagande. 
Jag har här valt att återge en större mängd citat än tidigare, i syfte att tydliggöra att eleverna 
engageras i läsning som förmår dem att göra egna ställningstaganden som bygger på reflekterande 
omdömen. Citaten illustrerar kärnan med läsningen och läsloggandet, eftersom de tydligt visar 
hur eleverna använder romanen för att utveckla fronesis i form av reflekterande omdömen: 

Det enda jag skulle vilja göra är att be Oskar säga till sin mamma att han blir mobbad så att dem kan 
göra något åt saken och även att gå till Håkan och fråga varför han gör som han gör när han inte får 
ut något av Eli när han dödar folk för hennes skull. En annan sak jag inte heller förstår mig på är att 
Håkan dödar ett oskyldigt liv för att rädda ens eget. Inte ens jag hade gjort det om någon i min familj 
hade varit sjuk eller liknande eftersom att det inte är rätt (Elev 7). 

Jag upplever själv en frustration över att Gösta inte väljer att sprida informationen kring mordet, då 
det kan förenkla utredningen ur polisiär synpunkt. /…/ Många händelser skulle kunna förebyggas 
genom samtal och en viss öppenhet i de sociala sammanhangen som beskrivs i bokens handling 
(Elev 8). 

Jag är rädd att han kommer gå över gränsen och vålla stora skador genom sin hämnd. Hans mamma 
verkar vara väldigt naiv som sväljer hans lögner varje gång han säger att har råkat ut för en olycka, 
när han egentligen har blivit slagen av Tomas och de andra pojkarna. Kanske vet hon egentligen 
innerst inne, men vill inte inse sanningen (Elev 14). 

En viktig kategori för mig är kunskapskategorin då den ger en bättre uppfattning om Oskars liv och 
hur mobbningen ser ut för honom. Jag har aldrig varit med om något sånt som Oskar går igenom, 
och därför kan man ibland inte heller förstå mobbningen helt. Utan man kanske alltid tror att det 
handlar om fula ord och andra milda handlingar utav mobbarna. När man däremot får se en inblick 
av Oskars liv så får man ett bättre perspektiv på hur det verkligen ser ut och vilka situationer han 
måste gå igenom (Elev 23). 

En bit in i boken får man även en bättre inblick i Lackes liv. När han följer med Virginia hem får vi 
ta del av Virginias tankar kring Lackes arbetslöshet. Här känner jag en kollektiv igenkänning då 
detta är ett omdiskuterat ämne i vårt samhälle hur mycket bidrag som ska ges ut. Virginia ser även 
tillbaka på när Lacke sa att det i Sverige bara är att bära ut en stol på trottoaren och sätta sig, till slut 
kommer någon komma och ge dig pengar eller ta hand om dig. Detta fick mig att tänka på debatten 
kring tiggeri. Därför aktiverades även kategorin kunskap då jag fick lite nya perspektiv på dessa 
ämnen (Elev 16). 

Kunskaps kategorin var inte heller lika integrerad i denna delen. Dock så anser jag att man får en 
djupare förståelse om varför vissa människor gör som dom gör. Det kanske inte är rimliga eller rätta 
val gör, exempelvis Håkans handlingar, men läsaren får ändå en förklaring. I och med att läsaren får 
ta del av Håkans tankar, både innan händelser sker och under tiden, så inser man att han vill inte 
bara döda för dödandets skull utan han gör det för att han älskar Eli så mycket (Elev 19). 

Elevernas beskrivningar av sin kunskapsupplevelse i relation till romanens andra del leder till 
resonemang om moral. Genom läsningen övar eleverna sin reflekterande omdömesförmåga och 
nyanserar växelvis sina uppfattningar med hjälp av texten och förståelsen av texten med hjälp av 
sina uppfattningar. Detta är ett sätt att träna fronesis, men det är för eleverna inte självklart att 
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betrakta detta som en form av lärande och ett sätt att utveckla ett slags kunskap. Däremot är det 
uppenbart så att elevernas läsningar visar hur litteraturundervisningen med hjälp av bokvalet och 
begreppen möjliggör för eleverna att använda skönlitteraturen som källa till insikter om sig själva 
och om andras livserfarenheter, livsvillkor och föreställningsvärldar, såsom beskrivs av 
Skolverket (2011, s. 160). Abstrakta strävansmål i ämnets syftesbeskrivning konkretiseras i 
elevernas arbete med att beskriva sina läsupplevelser med hjälp av en litteraturvetenskaplig 
begreppsapparat och loggboksmetoden. 
 
Sammanfattningsvis kan följande sägas om elevernas läsloggande av romanens andra del: 
Igenkänning utlöses oftast av romanens mobbningssituationer. Flera elever kan sätta sig in i att 
det måste vara jobbigt för Oskar och en elev skriver uttryckligen om en önskan att kunna råda 
honom att prata med sin mamma. Andra ser också en likhet mellan dem själva som läsandesubjekt 
och Oskar, så till vida att det är genom Oskar som de möter Eli. Att berättelsestrukturen överlåter 
Oskars perspektiv på läsaren har också visats i den didaktiska analysen av romanen samt av 
LeMaster (2011). Kontextualisering av romanen i relation till det verkliga samhället märks genom 
elevernas reflektioner över kollektiv igenkänning om skilsmässor, arbetslöshet, alkoholism och 
tiggeri. Vidare beskriver elever också överlappningen mellan igenkänning och chock samt att 
chock kan utlösa motstånd. Chock gör att eleverna kommer i kontakt med egna obehagskänslor 
och det finns ett upplevt motstånd mot att känna igen sig i offerrollen. Motstånd kan också uppstå 
av att texten utmanar etablerade genrekonventioner eller sätt att läsa och framstår då som en 
definierande del av läsning som leder till omformad kunskap. 
 
Oskars och Elis relation är den faktor som starkast bidrar till elevernas hänförelse. Flera elever 
upplever att berättelsens intensitet stegras och att den delade fokalisationen inte längre hämmar 
läsningen i samma utsträckning som i första delen. Det finns dock uttryck för motstånd grundat i 
upplevda avvikelser från romanens huvudsakliga handling. Denna typ av motstånd samklingar 
med den kritik som finns av den litteraturdidaktiska idén om ”att skugga intrigen” (Öhman, 2015, 
s. 113–127) exemplifierad med Almqvists Det går an (1839/2011), nämligen att texter inte lika 
enkelt låter sig rekonstrueras av läsaren om de har ”mer utmanande berättarteknik, fylligare 
persongalleri och ett tvetydigt slut” (Areskoug, 2015, s. 417). Samtidigt uppstår hos en elev 
frustration grundad i avbruten läsning. Denna reaktion överensstämmer med den 
litteraturdidaktiska idén att det är fullständiga yttranden som ger upphov till relevanta reaktioner 
hos läsaren (Öhman, 2015, s. 70–73).  
 
Läsloggarna visar alltså en komplex pedagogisk situation där undervisningsmomentets 
genomförande omöjligt kan passa de elever som störs av romanens ”sidohistorier” och de som 
störs av ett upplägg där läsningen bryts för diskussioner. I ett sådant komplext sammanhang är 
läraren nödvändig. Det behöver finnas en lärarstyrd plan för elevernas fiktionsläsningslärande, så 
att eleverna har något att förhålla sig till ”vare sig de protesterar mot den eller tycker att den är 
bra” (Öhman, 2015, s. 174). Möjligtvis är det just genom protesten som problematiken kan 
kringgås. Elev 26 upplevde sig hämmad av läsundervisningens planering. Elev 24 struntade helt 
sonika i undervisningsupplägget och läste ut hela boken i förtid. Upplevelsen av romanen i 
relation till den lärarstyrda planen tvingade fram en handling, vars grund var läslust och 
agentskap. Elev 24 praktiserade reflekterat omdöme i en konkret situation.  
 
Avvikelserna från den raka kronologin i Låt den rätte komma in ger upphov till motstånd. Framför 
allt gäller detta analepsen när Eli drogas av blod som innehåller morfin och därmed ser sin egen 
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reflektera över den egna läsningen vad unga läsare generellt sett har svårt för (se Nordberg, 2018). 
Elev 26:s citat är också ett uttryck för att läraren har en plan för undervisningen i litteratur, vilket 
ger eleven en utgångspunkt att svara mot (Öhman, 2015, s. 174). 
 
I läsloggarna finns exempel på hur elever använder boken för att resonera om karaktärernas sätt 
att agera, för att sedan sätta sig själva i samma situation och därmed landa i ett ställningstagande. 
Jag har här valt att återge en större mängd citat än tidigare, i syfte att tydliggöra att eleverna 
engageras i läsning som förmår dem att göra egna ställningstaganden som bygger på reflekterande 
omdömen. Citaten illustrerar kärnan med läsningen och läsloggandet, eftersom de tydligt visar 
hur eleverna använder romanen för att utveckla fronesis i form av reflekterande omdömen: 

Det enda jag skulle vilja göra är att be Oskar säga till sin mamma att han blir mobbad så att dem kan 
göra något åt saken och även att gå till Håkan och fråga varför han gör som han gör när han inte får 
ut något av Eli när han dödar folk för hennes skull. En annan sak jag inte heller förstår mig på är att 
Håkan dödar ett oskyldigt liv för att rädda ens eget. Inte ens jag hade gjort det om någon i min familj 
hade varit sjuk eller liknande eftersom att det inte är rätt (Elev 7). 

Jag upplever själv en frustration över att Gösta inte väljer att sprida informationen kring mordet, då 
det kan förenkla utredningen ur polisiär synpunkt. /…/ Många händelser skulle kunna förebyggas 
genom samtal och en viss öppenhet i de sociala sammanhangen som beskrivs i bokens handling 
(Elev 8). 

Jag är rädd att han kommer gå över gränsen och vålla stora skador genom sin hämnd. Hans mamma 
verkar vara väldigt naiv som sväljer hans lögner varje gång han säger att har råkat ut för en olycka, 
när han egentligen har blivit slagen av Tomas och de andra pojkarna. Kanske vet hon egentligen 
innerst inne, men vill inte inse sanningen (Elev 14). 

En viktig kategori för mig är kunskapskategorin då den ger en bättre uppfattning om Oskars liv och 
hur mobbningen ser ut för honom. Jag har aldrig varit med om något sånt som Oskar går igenom, 
och därför kan man ibland inte heller förstå mobbningen helt. Utan man kanske alltid tror att det 
handlar om fula ord och andra milda handlingar utav mobbarna. När man däremot får se en inblick 
av Oskars liv så får man ett bättre perspektiv på hur det verkligen ser ut och vilka situationer han 
måste gå igenom (Elev 23). 

En bit in i boken får man även en bättre inblick i Lackes liv. När han följer med Virginia hem får vi 
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betrakta detta som en form av lärande och ett sätt att utveckla ett slags kunskap. Däremot är det 
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begreppen möjliggör för eleverna att använda skönlitteraturen som källa till insikter om sig själva 
och om andras livserfarenheter, livsvillkor och föreställningsvärldar, såsom beskrivs av 
Skolverket (2011, s. 160). Abstrakta strävansmål i ämnets syftesbeskrivning konkretiseras i 
elevernas arbete med att beskriva sina läsupplevelser med hjälp av en litteraturvetenskaplig 
begreppsapparat och loggboksmetoden. 
 
Sammanfattningsvis kan följande sägas om elevernas läsloggande av romanens andra del: 
Igenkänning utlöses oftast av romanens mobbningssituationer. Flera elever kan sätta sig in i att 
det måste vara jobbigt för Oskar och en elev skriver uttryckligen om en önskan att kunna råda 
honom att prata med sin mamma. Andra ser också en likhet mellan dem själva som läsandesubjekt 
och Oskar, så till vida att det är genom Oskar som de möter Eli. Att berättelsestrukturen överlåter 
Oskars perspektiv på läsaren har också visats i den didaktiska analysen av romanen samt av 
LeMaster (2011). Kontextualisering av romanen i relation till det verkliga samhället märks genom 
elevernas reflektioner över kollektiv igenkänning om skilsmässor, arbetslöshet, alkoholism och 
tiggeri. Vidare beskriver elever också överlappningen mellan igenkänning och chock samt att 
chock kan utlösa motstånd. Chock gör att eleverna kommer i kontakt med egna obehagskänslor 
och det finns ett upplevt motstånd mot att känna igen sig i offerrollen. Motstånd kan också uppstå 
av att texten utmanar etablerade genrekonventioner eller sätt att läsa och framstår då som en 
definierande del av läsning som leder till omformad kunskap. 
 
Oskars och Elis relation är den faktor som starkast bidrar till elevernas hänförelse. Flera elever 
upplever att berättelsens intensitet stegras och att den delade fokalisationen inte längre hämmar 
läsningen i samma utsträckning som i första delen. Det finns dock uttryck för motstånd grundat i 
upplevda avvikelser från romanens huvudsakliga handling. Denna typ av motstånd samklingar 
med den kritik som finns av den litteraturdidaktiska idén om ”att skugga intrigen” (Öhman, 2015, 
s. 113–127) exemplifierad med Almqvists Det går an (1839/2011), nämligen att texter inte lika 
enkelt låter sig rekonstrueras av läsaren om de har ”mer utmanande berättarteknik, fylligare 
persongalleri och ett tvetydigt slut” (Areskoug, 2015, s. 417). Samtidigt uppstår hos en elev 
frustration grundad i avbruten läsning. Denna reaktion överensstämmer med den 
litteraturdidaktiska idén att det är fullständiga yttranden som ger upphov till relevanta reaktioner 
hos läsaren (Öhman, 2015, s. 70–73).  
 
Läsloggarna visar alltså en komplex pedagogisk situation där undervisningsmomentets 
genomförande omöjligt kan passa de elever som störs av romanens ”sidohistorier” och de som 
störs av ett upplägg där läsningen bryts för diskussioner. I ett sådant komplext sammanhang är 
läraren nödvändig. Det behöver finnas en lärarstyrd plan för elevernas fiktionsläsningslärande, så 
att eleverna har något att förhålla sig till ”vare sig de protesterar mot den eller tycker att den är 
bra” (Öhman, 2015, s. 174). Möjligtvis är det just genom protesten som problematiken kan 
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historia. I kontrast till motstånd genererar tillbakablicken också hänförelse för elever. Att avsnittet 
ger förklaringar till karaktärens roll i handling och miljö kan ses som uttryck för att textens intrig 
inte bara är temporal, utan också består av samband gestalter emellan samt deras relation till 
textens rum (Öhman, 2015, s. 117). Elevernas hänförelseupplevelser i samband med avsnittet har 
sin grund i att det är förklarande och hjälper läsaren att fylla textens tidigare tomrum. 
 
Hänförelsen både gynnas och hämmas av den upplevda chocken. Chocken är för vissa elever för 
stark för att vara till gagn för läsningen, medan den för andra stimulerar hänförelsen. Vissa elever 
ger dock uttryck för inflation i chockvärdet. De säger sig helt enkelt ha vant sig vid romanens 
chockerande inslag, vilket kan förstås som ett sätt att förklara sin läsupplevelse. Beskrivningarna 
av det starka våldet och den tabubelagda pedofilin är dock för flera elever fortsatt förvånande, 
medan andra elevers chock istället riktas mot vuxensamhällets undfallenhet. Det sistnämnda är 
exempel på hur elever vid läsningen tar med sig erfarenheter (den egna upplevelsen av 
vuxensamhället) in i texten och där möter erfarenheterna i en annan form (vuxensamhället i 
romanen) och sedan går ut ur texten igen och reflekterar över de båda erfarenheterna. Den samlade 
upplevelsen av chock i relation till dessa erfarenheter är hur släpphänt vuxensamhället kan vara, 
jämfört med egna upplevelser av vuxensamhället. 
 
Den förhandlande processen av att träda in i och träda ut ur texten (såsom den beskrivs ovan) är 
en typ av kunskapande, även om det inte benämns så av eleverna själva. Andra exempel på hur 
elever försätter sig själva i romanen för att därefter distansera sig och reflektera är när de tänker 
sig in i hur Oskar mår och sedan önskar att han berättade för sin mamma eller oroar sig för hur 
Oskar ska reagera på den intensifierade mobbningen. Det finns reflektioner över huruvida 
mamman är oförmögen att agera trots att hon nog egentligen vet hur det ligger till. Det finns också 
uttryck för en frustration över bristen på kommunikation bland karaktärerna – inte minst eftersom 
polisen inte får den information som egentligen skulle krävas för att de skulle kunna stoppa 
mördandet.  
 
Kunskapsbegreppet används också av elever för att beskriva hur de försöker lägga romanens 
pussel. Genom att reflektera över detaljer i berättelsestrukturen gör de antaganden om 
fortsättningen och bearbetar således intrig och berättelseteknik. Även här är det fråga om att ta 
med sig erfarenheter (nu från sin läsrepertoar) in i texten, uppleva texten och till sist kliva ur 
texten och reflektera över det upplevda. Att gissa hur det kommer att gå med utgångspunkt i detta 
är att träna sitt reflekterande omdöme. Flera elever har också med sig förutfattade meningar om 
vampyrgenren in i läsningen, som de tvingas omvärdera i mötet med texten. Att uppleva 
avvikelser från den redan etablerade uppfattningen är svårt att hantera. Sådana upplevelser gör 
dock att kunskapsbegreppet rör sig från att i elevernas värld vara någonting statiskt, i riktning mot 
att vara någonting mer dynamiskt. När eleverna reflekterar över kunskap i loggböckerna får 
begreppet för dem ett mer nyanserat innehåll. 
 

10.3. ”TREDJE DELEN Snö, smältande mot hud” 

De mest framträdande iakttagelserna som eleverna gör i läsningen av tredje delen handlar om 
spelet mellan romanens realistiska och magiska sidor. Det är centralt att texten har förberett en 
läsarposition som ger Oskars perspektiv på händelseutvecklingen. När Oskar åker till sin pappa 
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kommer vardagliga ting och göromål i fokus och när han åker därifrån tillbaka till Blackeberg 
träder han på allvar in i ”övernaturligheten.” För eleverna är igenkänningen stark i realismen hos 
Oskars pappa, men chocken är desto starkare när Elis identitet blir mer manifest i texten. 
 
Vardagsgöromål som tidigare nämnts som en igenkänningsfaktor får i tredje delen ökat 
genomslag. Det är särskilt avsnittet där Oskar är hos sin pappa som leder till igenkänning för flera 
elever. Framför allt nämns deras vardagliga aktiviteter, men också konsekvenserna av pappans 
alkoholism: 

Man fick även veta mer om Oskars pappa och när Oskar var hemma hos sin pappa kände jag lite 
igenkänning genom de sakerna dem gjorde. Exempelvis när de tolkar med skidor, pratar fiske och 
skridskor. Det är saker jag gjorde när jag var liten och fortfarande gör (Elev 1). 

Oskars pappa som vi tidigare fått veta är en periodalkoholist möter sin kompis och börjar dricka 
vilket får Oskar känna ett obehag och vill ta sig ifrån sin pappa. Jag har aldrig upplevt något liknande 
själv men att något kan påverka någon till den grad att ens son inte vill veta av en är hemskt och 
tyvärr något man får höra om allt för ofta (Elev 22). 

Elev 1:s igenkänning är tydligt individuell, medan elev 22:s ”något man får höra om allt för ofta” 
bär drag av kollektiv igenkänning. Just den kollektiva igenkänningen är återkommande, särskilt 
när det gäller föräldrar som separerat och alkoholismens påverkan. Också andra fenomen 
genererar kollektiv igenkänning, även om den inte alltid uttrycks som sådan i läsloggarna. Här 
följer ett exempel som behandlar grupptryck: 

Tredje delen börjar med att Oskar vågar stå upp mot sina mobbare och slår Johnny. De andra 
mobbarna vågar inte hjälpa Johnny utan backar, detta tyder på grupptryck. Att de håller på med 
Oskar bara för att Johnny gör det, inte för att de är kompisar med Johnny. Annars borde de ha hjälp 
honom i bråket. Detta var en igenkänning då jag vet hur vanligt grupptryck är (Elev 18). 

Att elev 18 känner igen grupptrycket är ett typexempel på kollektiv igenkänning. Dessutom är 
elevernas igenkänning fortfarande som starkast i gestalten Oskar. När hans pappa får besök och 
berusar sig istället för att lägga sin uppmärksamhet på Oskar blir det explicit i läsloggarna att 
eleverna ställer sig på Oskars sida. När Oskar ger igen på sina mobbare finns en förståelse hos 
eleverna för hans reaktion: 

Efter en trevlig sammansvetsande dag kom Janne på besök och stämningen tog en mörk vändning. 
Detta eftersom Janne och pappan började supa rätt ordentligt och det gick inte att undgå att 
sympatisera med Oskar (Elev 26). 

När Micke och Jonny under en skolutflykt bär ut Oskar på isen får Oskar tag i en gren som han slår 
Jonny med. Jonny skadar sig ganska illa så Oskar får en blandad känsla av oro och triumf. Här 
känner jag att jag delar Oskars blandade känslor, på ett sätt blir man glad att han äntligen står upp 
för sig själv. Å andra sidan känns det mycket fel att det krävs våld för att stå emot (Elev 16). 

Att igenkänningen är så starkt sammankopplad med Oskar gör också att textens fokalisation 
fungerar som en lins för eleverna att betrakta resten av berättelsen ur. Detta innebär att Oskars 
blick på händelseförloppet och framför allt på Eli också blir elevernas perspektiv. När detta i den 
tredje delen börjar gå upp för några av eleverna möjliggör det också att de kan få syn på sin egen 
utsiktspunkt. Därmed har textens potential att främmandegöra realiserats genom läsloggarna och 
eleverna kan betrakta sig själva som läsare utifrån, vilket också är grunden för en transformation. 
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Tydligast märks främmandegöringen i att eleverna inser att de har övertagit Oskars perspektiv på 
Elis könstillhörighet: 

In i tredje delen utvecklas Oskars och Elis relation samtidigt som en hel del frågetecken dyker upp 
från Oskars sida. Man märker att han undrar om Eli verkligen är en tjej, hur gammal är hon 
egentligen och på vilken nivå tycker han om henne. Detta vill även jag som läsare ha reda på även 
om vi vet att Eli är en vampyr och mycket äldre än någon annan karaktär (Elev 2). 

Ett annat tomrum är avslöjandet av sitt riktiga namn, Elias. Det påverkar Oskar och även mig som 
läsare väldigt mycket. Oskar blir knappt chockad, kanske på grund av att han redan känner sig sviken 
av Eli. Jag som läsare upplevde dock en stor chock. Det kändes som en lite vändpunkt i berättelsen 
(Elev 5). 

En aspekt som jag kan koppla till kategorin igenkänning är det som händer i relationen mellan 
Oskars och Eli. Efter att Oskar träffade Eli så har han sett henne som en bra vän som räddade honom 
när han var ensam och mobbad. Allt eftersom så har han fått ledtrådar till att Eli egentligen inte är 
”normal”, och tillslut inser han hennes rätta jag. Ungefär samma princip kan jag känna igen mig i- 
exempelvis att man trodde en person var på ett sätt där det synsättet sedan ändrades totalt, eller att 
man trodde något låg till på ett visst sätt men att det senare visade sig inte alls vara så (Elev 10). 

Den tredje delen av boken hade även mer igenkänningsfaktorer. Bland annat Oskars sätt att reagera 
på Elis ”riktiga” jag. Hans sätt att reagera känns som det mest realistiska. Jag tror även att varför 
många känner igen sig i Oskar är att de flesta har varit med om att någon nära vän har visat sig varit 
hela annorlunda och ens syn på människan har förändrats helt (Elev 19). 

Igenkänning – Oskars sätt att se på Eli (Elev 4). 

Oskar karaktäriserar läsarens intressen, då han med hänförelse försöker skapa sig en förståelse för 
det okända (Elev 8). 

Flera elever reagerar alltså med igenkänning på hur Oskar inser vem Eli är. Eleverna har inte 
heller begripit sig på Eli, vilket illustrerar betydelsen av att läsarens perspektiv är närliggande 
Oskars synvinkel. Det är dock inte bara Oskar som är föremål för elevernas igenkänning. 
Receptionisten som ser Eli komma barfota till sjukhuset fungerar för flera elever närmast som en 
”likare” i en film, alltså den karaktär som reagerar såsom publiken skulle ha gjort. Trots att 
berättelsen blir allt mer icke-realistisk, upplever flera av eleverna de alkoholiserade karaktärerna 
som fortsatt verklighetstrogna: 

En annan aspekt som kan kopplas till igenkänning är sjukhusreceptionistens reaktion när hon såg 
Eli- hon såg bara en liten flicka utan skor mitt i natten. Det kan kännas igen i att det ibland är lätt att 
bara se ytan, och man har ingen aning om vad som egentligen ligger till grund för allt (Elev 10). 

En annan händelse som jag också upplever väcker igenkänning är receptionisten på sjukhuset. När 
Eli kommer in, en liten smal tjej som inte har några skor och som letar efter sin pappa, så blir 
självklart receptionisten orolig och vill hjälpa henne till säkerhet (Elev 19). 

Jag känner inte igen mig så mycket i den tredje delen. Kanske i Lackes försök att gottgöra Virginia 
efter hon blivit anfallen, att han har dåligt samvete (Elev 29). 

Flera gånger påminns jag om igenkännandet. Exempelvis när Virginia känner en sådan ångest att 
det nästan övergår till ett självskadebeteende. Det är ett problem som många individer känner i 
dagens samhälle, man försöker dämpa sin ångest på olika sätt (Elev 20). 
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Det övergripande intrycket av läsloggarnas uttryck för igenkänning i romanens tredje del är 
tredelat. För det första känner flera elever igen sig i Oskars besök hos sin pappa – dels genom 
vardagsdetaljerna, dels genom en stark kollektiv igenkänning med barn till alkoholiserade 
föräldrar. För det andra sprids igenkänningen från Oskar till fler karaktärer – företrädesvis till 
Lacke och hans sällskap, men också till sjukhusreceptionisten som ser Eli. För det tredje sker 
igenkänning genom att flera elever antar Oskars perspektiv på Eli – främst i samband med att det 
går upp för Oskar att Eli inte är en flicka – och får syn på detta genom att de reflekterar över 
igenkänning i sitt läsloggande. 
 
Många elever uppfattar romanens tredje del som händelserik, vilket också alstrar hänförelse. 
Karaktärerna antar tydligare form för eleverna, samtidigt som nya gestalter introduceras, och de 
i högre utsträckning möter varandra. Oskars och Håkans utveckling hänför i hög grad, precis som 
romanens parallellspår om Lacke och Virginia: 

Personligen upplever jag denna del som mycket händelserik, trots att vissa händelser upprepas på 
grund av skilda perspektiviseringar. Tillsammans fyller dessa några av de tomrum jag tidigare 
berättat om och resonerat kring. Genomgående märks en tydlig riktningsförändring, där fokus 
förflyttas från offren till gärningsmännen (Elev 8). 

Den tredje delen av boken Låt den rätte komma in anser jag vara lite mer händelserik än den andra 
delen. Det var många händelser som var helt oväntade och som på så sätt gjorde att jag ville fortsätta 
att läsa. Därför anser jag att denna delen var mer gripande och kategorin hänförelse passade bättre 
in. Händelsen när Oskar slår tillbaka mot sina mobbare tycker jag var den del som var mest intressant 
och som fångade min uppmärksamhet mest (Elev 18). 

Vampyrerna förökar sig vilket är ett exempel på att berättelsen eskalerar och man blir hänförd (Elev 
10). 

Det andra som väckte lite intresse är att det tillkommit en ny vampyr. Virginia blev vampyr efter att 
Eli bitit henne, hur ska detta sluta när det finns fler vampyrer i staden? Ska bli spännande att följa 
detta (Elev 21). 

Jag hänförs av sättet Lindqvist får mig som läsare att fortfarande tycka att boken är lika intressant 
som den var i början. Vi introduceras hela tiden till nya avgörande händelser som när två nya 
personer får sjukdomen. Vi vet inte hur sjukdomen påverkar en människa i stort då Eli sällan berättar 
om sig själv och vad hon har gjort. Genom att beskriva de nya vampyrernas reaktioner till 
omgivningen få jag som läsare inblick i hur sjukdomen påverkar en människa (Elev 27). 

Romanens parallellspår irriterar dock några elevers läsning och det är tydligt i deras läsloggar att 
det krävs tålamod för att komma över motståndströsklar. Reading engagement-forskning har visat 
att läsningens relevans för eleverna verkar motivationshöjande (Andersson, 2015, s. 26). När 
Oskar lämnar Blackeberg för att vara med sin pappa har några elever svårt att se poängen med 
detta. Delar av romanen som inte explicit leder skuggningen av intrigen mot dess upplösning kan 
upplevas mindre meningsfulla och läsmotståndet kan komma att växa sig starkare. Ett sätt som 
eleverna hanterar motståndet på är att fokusera på de delar av berättelsen som är mer hänförande: 

Jämfört med de andra delarna tycker jag denna del började väldigt tråkigt. Det var mycket 
”information” och inte så mycket nya händelser, vilket gjorde att jag inte kände mig hänförd. Blev 
mer att jag läste för att jag var tvungen och inte för att jag ville. Men när det började närma sig slutet 
av delen blev det mer spännande (Elev 13). 
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Tydligast märks främmandegöringen i att eleverna inser att de har övertagit Oskars perspektiv på 
Elis könstillhörighet: 

In i tredje delen utvecklas Oskars och Elis relation samtidigt som en hel del frågetecken dyker upp 
från Oskars sida. Man märker att han undrar om Eli verkligen är en tjej, hur gammal är hon 
egentligen och på vilken nivå tycker han om henne. Detta vill även jag som läsare ha reda på även 
om vi vet att Eli är en vampyr och mycket äldre än någon annan karaktär (Elev 2). 

Ett annat tomrum är avslöjandet av sitt riktiga namn, Elias. Det påverkar Oskar och även mig som 
läsare väldigt mycket. Oskar blir knappt chockad, kanske på grund av att han redan känner sig sviken 
av Eli. Jag som läsare upplevde dock en stor chock. Det kändes som en lite vändpunkt i berättelsen 
(Elev 5). 

En aspekt som jag kan koppla till kategorin igenkänning är det som händer i relationen mellan 
Oskars och Eli. Efter att Oskar träffade Eli så har han sett henne som en bra vän som räddade honom 
när han var ensam och mobbad. Allt eftersom så har han fått ledtrådar till att Eli egentligen inte är 
”normal”, och tillslut inser han hennes rätta jag. Ungefär samma princip kan jag känna igen mig i- 
exempelvis att man trodde en person var på ett sätt där det synsättet sedan ändrades totalt, eller att 
man trodde något låg till på ett visst sätt men att det senare visade sig inte alls vara så (Elev 10). 

Den tredje delen av boken hade även mer igenkänningsfaktorer. Bland annat Oskars sätt att reagera 
på Elis ”riktiga” jag. Hans sätt att reagera känns som det mest realistiska. Jag tror även att varför 
många känner igen sig i Oskar är att de flesta har varit med om att någon nära vän har visat sig varit 
hela annorlunda och ens syn på människan har förändrats helt (Elev 19). 

Igenkänning – Oskars sätt att se på Eli (Elev 4). 

Oskar karaktäriserar läsarens intressen, då han med hänförelse försöker skapa sig en förståelse för 
det okända (Elev 8). 

Flera elever reagerar alltså med igenkänning på hur Oskar inser vem Eli är. Eleverna har inte 
heller begripit sig på Eli, vilket illustrerar betydelsen av att läsarens perspektiv är närliggande 
Oskars synvinkel. Det är dock inte bara Oskar som är föremål för elevernas igenkänning. 
Receptionisten som ser Eli komma barfota till sjukhuset fungerar för flera elever närmast som en 
”likare” i en film, alltså den karaktär som reagerar såsom publiken skulle ha gjort. Trots att 
berättelsen blir allt mer icke-realistisk, upplever flera av eleverna de alkoholiserade karaktärerna 
som fortsatt verklighetstrogna: 

En annan aspekt som kan kopplas till igenkänning är sjukhusreceptionistens reaktion när hon såg 
Eli- hon såg bara en liten flicka utan skor mitt i natten. Det kan kännas igen i att det ibland är lätt att 
bara se ytan, och man har ingen aning om vad som egentligen ligger till grund för allt (Elev 10). 

En annan händelse som jag också upplever väcker igenkänning är receptionisten på sjukhuset. När 
Eli kommer in, en liten smal tjej som inte har några skor och som letar efter sin pappa, så blir 
självklart receptionisten orolig och vill hjälpa henne till säkerhet (Elev 19). 

Jag känner inte igen mig så mycket i den tredje delen. Kanske i Lackes försök att gottgöra Virginia 
efter hon blivit anfallen, att han har dåligt samvete (Elev 29). 

Flera gånger påminns jag om igenkännandet. Exempelvis när Virginia känner en sådan ångest att 
det nästan övergår till ett självskadebeteende. Det är ett problem som många individer känner i 
dagens samhälle, man försöker dämpa sin ångest på olika sätt (Elev 20). 
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Det övergripande intrycket av läsloggarnas uttryck för igenkänning i romanens tredje del är 
tredelat. För det första känner flera elever igen sig i Oskars besök hos sin pappa – dels genom 
vardagsdetaljerna, dels genom en stark kollektiv igenkänning med barn till alkoholiserade 
föräldrar. För det andra sprids igenkänningen från Oskar till fler karaktärer – företrädesvis till 
Lacke och hans sällskap, men också till sjukhusreceptionisten som ser Eli. För det tredje sker 
igenkänning genom att flera elever antar Oskars perspektiv på Eli – främst i samband med att det 
går upp för Oskar att Eli inte är en flicka – och får syn på detta genom att de reflekterar över 
igenkänning i sitt läsloggande. 
 
Många elever uppfattar romanens tredje del som händelserik, vilket också alstrar hänförelse. 
Karaktärerna antar tydligare form för eleverna, samtidigt som nya gestalter introduceras, och de 
i högre utsträckning möter varandra. Oskars och Håkans utveckling hänför i hög grad, precis som 
romanens parallellspår om Lacke och Virginia: 

Personligen upplever jag denna del som mycket händelserik, trots att vissa händelser upprepas på 
grund av skilda perspektiviseringar. Tillsammans fyller dessa några av de tomrum jag tidigare 
berättat om och resonerat kring. Genomgående märks en tydlig riktningsförändring, där fokus 
förflyttas från offren till gärningsmännen (Elev 8). 

Den tredje delen av boken Låt den rätte komma in anser jag vara lite mer händelserik än den andra 
delen. Det var många händelser som var helt oväntade och som på så sätt gjorde att jag ville fortsätta 
att läsa. Därför anser jag att denna delen var mer gripande och kategorin hänförelse passade bättre 
in. Händelsen när Oskar slår tillbaka mot sina mobbare tycker jag var den del som var mest intressant 
och som fångade min uppmärksamhet mest (Elev 18). 

Vampyrerna förökar sig vilket är ett exempel på att berättelsen eskalerar och man blir hänförd (Elev 
10). 

Det andra som väckte lite intresse är att det tillkommit en ny vampyr. Virginia blev vampyr efter att 
Eli bitit henne, hur ska detta sluta när det finns fler vampyrer i staden? Ska bli spännande att följa 
detta (Elev 21). 

Jag hänförs av sättet Lindqvist får mig som läsare att fortfarande tycka att boken är lika intressant 
som den var i början. Vi introduceras hela tiden till nya avgörande händelser som när två nya 
personer får sjukdomen. Vi vet inte hur sjukdomen påverkar en människa i stort då Eli sällan berättar 
om sig själv och vad hon har gjort. Genom att beskriva de nya vampyrernas reaktioner till 
omgivningen få jag som läsare inblick i hur sjukdomen påverkar en människa (Elev 27). 

Romanens parallellspår irriterar dock några elevers läsning och det är tydligt i deras läsloggar att 
det krävs tålamod för att komma över motståndströsklar. Reading engagement-forskning har visat 
att läsningens relevans för eleverna verkar motivationshöjande (Andersson, 2015, s. 26). När 
Oskar lämnar Blackeberg för att vara med sin pappa har några elever svårt att se poängen med 
detta. Delar av romanen som inte explicit leder skuggningen av intrigen mot dess upplösning kan 
upplevas mindre meningsfulla och läsmotståndet kan komma att växa sig starkare. Ett sätt som 
eleverna hanterar motståndet på är att fokusera på de delar av berättelsen som är mer hänförande: 

Jämfört med de andra delarna tycker jag denna del började väldigt tråkigt. Det var mycket 
”information” och inte så mycket nya händelser, vilket gjorde att jag inte kände mig hänförd. Blev 
mer att jag läste för att jag var tvungen och inte för att jag ville. Men när det började närma sig slutet 
av delen blev det mer spännande (Elev 13). 
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Läsningen av den tredje delen var för mig som en lång tågresa med några intressanta ställe men för 
det mesta som en lång transportsträcka (Elev 11). 

Blev mer att jag läste bara för att (Elev 29). 

Även om det finns en hel del motstånd i elevernas läsning av den tredje delen, når hänförelsen 
klimax för flera elever under just den tredje delen. Hänförelsen tar sig bland annat uttryck i försök 
att sia om intrigens fortsatta utveckling. Dessutom fungerar det faktum att elevernas 
föreställningar ifrågasätts genom romanen hänförande: 

Den tredje delen ställer all annan ”etablerad” fakta på ända. Eli visar sig vara en ”han”, Håkan dör 
och återuppstår på sätt och vis, Oskar listar ut att Eli är vampyr, Oskar slår tillbaka mot sina mobbare 
och så vidare. Jag tycker fortfarande att författaren lyckas exceptionellt bra med nya vridningar och 
vändningar så att läsaren förblir aktiv, utan att handlingen förlorar sin röda tråd. Jag tror att den 
tredje delen, genom att vända upp och ner på allt, gör att boken når sitt klimax/vändpunkt. Många 
frågor är fortfarande obesvarade men det känns som att allt snart kommer att knytas ihop och få en 
logisk förklaring (Elev 24). 

Kategorin hänförelse genomsyrar min läsning av hela den tredje delen. Varje monolog jag tar del 
av, oavsett karaktär, får mig att vilja läsa mer. Jag kopplar bort allt annat, glömmer tid och rum (Elev 
5). 

Litterära begrepp framstår som viktiga delar i att kunna reflektera över läsningen. Eleverna 24 
och 5 använder begreppen röd tråd, klimax/vändpunkt och monolog. Att eleverna har tillgång till 
den här terminologin gör att de enklare kan förklara vad som händer när de blir hänförda i 
läsningen. Begreppsanvändningen möjliggör för dem att se vad i texten som har varit väsentligt 
för att de dels ska uppleva inlevelse, dels för att de ska kunna förutsäga vart handlingen ska ta 
vägen härnäst. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas om elevernas beskrivningar av sin hänförelse i läsningen av 
romanens tredje del att den med några undantag är stark. Hänförelsen tar sig dessutom uttryck i 
reflektioner över romanens fortsatta utveckling, samtidigt som den grundar sig i att romanens 
delar börjar smälta samman i elevernas läsupplevelser. Dessutom ser flera elever att de olika 
begreppen hänger samman med varandra, vilket blir särskilt tydligt i hur flera elever betraktar 
relationen mellan hänförelse och chock. 
 
Flera elever är explicita i sina läsloggar om hur hänförelsen alstras av chocken. Påfallande ofta 
sätter eleverna samman chocken (och därmed hänförelsen) med karaktärerna Oskars, Håkans och 
Elis rörelser i boken. Detta visar den didaktiska betydelsen av dynamiska karaktärer: att sådana 
har potential att ruska om och få elever att se texten på nytt. Centralt för beskrivningarna i 
läsloggarna är det oväntade i gestalternas utveckling samt kraften i deras agerande: 

Jag blev lite chockad i samband med att Oskar gav Jonny en höger, man hade väntat länge på det 
men anade inte att han skulle slå honom just då. Det var en riktigt go känsla att Oskar från ingenstans 
bara slog till honom från att tidigare aldrig gjort något motstånd (Elev 29). 

Jag blev chockad när barnen på isen hittade Jocke, hemskt. Chocken kom också i samband med att 
Oskar slog Jonny, äntligen vågade han slå tillbaka. Jag blev glad men samtidigt provocerad eftersom 
jag vet att det kommer komma tillbaka. Jag blev arg när jag fick reda på att Håkan inte dog. Sådana 
människor borde inte få finnas (Elev 13). 
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Chocken och hänförelsen är två kategorier som konstant återupprepas i denna läslogg, mycket på 
grund av att dessa två driver min läsning framåt som mest. Genom boken känns det som att dessa 
kategorier till och med går in i varandra ganska mycket. Exempelvis när något chockerande händer 
i boken bidrar det till hänförelsen. Det är ofta när något nytt drastiskt sker som mitt intresse ökar 
därmed flyter läsningen på relativt snabbt. Exempel på en sådan händelse är när Eli berättar att hon 
egentligen heter Elias. Denna händelse skapade en förvirring men även ett intresse för mig att vilja 
få reda på hur Elias kom att bli Eli (Elev 17). 

Just reaktionerna på Elis vampyridentitet och födelsenamn – Elias – visar att det är det oväntade 
och rubbandet av invanda föreställningar som genererar chock. Trots att händelsen är långt från 
bokens mest våldsamma, beskrivs ändå nya insikter i Elis identitet som en chock i flera läsloggar: 

Den mest avgörande, och oroväckande, chocken måste vara Elis eventuella kön. Baserat på den 
information läsaren fått hittills, är Eli en förkortning av Elias. Följaktligen kan Elis kön och sexuella 
intressen påverka hens relation till Oskar, vilket är betydande inför den kommande 
händelseutvecklingen (Elev 8). 

Den fjärde [SIC: tredje] delen avslutas med att Eli avslöjar att han, innan sin omvandling till vampyr, 
var en pojke, och att hans riktiga namn är Elias, vilket jag upplevde som mycket intressant. Dels 
eftersom något man tagit förgivet under hela boken, att Eli är en tjej, nu inte stämmer, och dels 
eftersom detta passar in på den berättelsen Eli berättade för den döende kvinnan (Elev 12). 

Chocken bestod i denna del främst av Elis oväntade ”kön- och namnbyte” (Elev 24). 

Vidare har Oskar nu fått reda på Elis sanna identitet som vampyr. Denna vetskap väckte blandade 
känslor hos honom, som alla är negativa och starkt ångestfyllda. Han kände avsky till en början, han 
var säker på att han aldrig ville se henne igen. Senare blev han ledsen när han insåg att han 
förmodligen mist sin enda vän, trodde att den kanske var hon som inte ville se honom mer. Till sist 
väcktes ilska hos Oskar som drev honom till fysiskt våld mot Eli när de träffades i Elis lägenhet. 
/…/ Alla dessa händelser kan sammanfattas i en nedstämd känsla av medlidande för Oskar. En 
smärtsam känsla som går att placera inom kategorin chock (Elev 15). 

Att det oväntade upplevs som betydelsefullt illustrerar vikten av att läsningen utmanar elevernas 
läsvanor. Ett annat inslag i boken som flera elever reagerar på är Virginia som på grund av att hon 
smittats av Eli, inleder ett självskadebeteende. Dessa detaljer kryper nära inpå flera av eleverna 
som har svårt att värja sig från beskrivningarna. De påverkas inte bara i sitt tänkande av boken, 
utan reagerar också fysiskt på läsningen. Att det oerhörda leder till såväl chock (inklusive fysiska 
reaktioner) som hänförelse i ett slags skräckblandad förtjusning illustreras av elev 31:s reaktion 
på Håkans uppvaknande: 

I den tredje delen blev jag lite chockad av att Virginia skar sig själv för att dricka sitt eget blod. Det 
kändes riktigt vidrigt i kroppen när jag läste om det (Elev 7). 

Dessutom tyckte jag det var otrevligt när Virginia drack sitt eget blod. Dels eftersom själva 
blodsmaken äcklar mig, men också för att jag avskyr när människor skär sig frivilligt (Elev 26). 

När han sedan vaknade och ”slet” upp huden som täckte hans mun. Detta fick mig att vilja vända 
bort huvudet och sluta läsa samtidigt som det fick mig att vilja läsa mer och se hur det slutade. Denna 
scen väcker också chock då jag trodde att Håkan hade dött (Elev 31). 

Automatiseringen i läsningen avbryts när elevernas förväntningar inte infrias, vilket är orsak till 
chock (men också hänförelse) och i förlängningen främmandegöring. Elis födelsenamn, Håkans 
överlevarförmåga, Virginias självskadebeteende samt kraften i Oskars och Håkans handlande är 
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Läsningen av den tredje delen var för mig som en lång tågresa med några intressanta ställe men för 
det mesta som en lång transportsträcka (Elev 11). 

Blev mer att jag läste bara för att (Elev 29). 

Även om det finns en hel del motstånd i elevernas läsning av den tredje delen, når hänförelsen 
klimax för flera elever under just den tredje delen. Hänförelsen tar sig bland annat uttryck i försök 
att sia om intrigens fortsatta utveckling. Dessutom fungerar det faktum att elevernas 
föreställningar ifrågasätts genom romanen hänförande: 

Den tredje delen ställer all annan ”etablerad” fakta på ända. Eli visar sig vara en ”han”, Håkan dör 
och återuppstår på sätt och vis, Oskar listar ut att Eli är vampyr, Oskar slår tillbaka mot sina mobbare 
och så vidare. Jag tycker fortfarande att författaren lyckas exceptionellt bra med nya vridningar och 
vändningar så att läsaren förblir aktiv, utan att handlingen förlorar sin röda tråd. Jag tror att den 
tredje delen, genom att vända upp och ner på allt, gör att boken når sitt klimax/vändpunkt. Många 
frågor är fortfarande obesvarade men det känns som att allt snart kommer att knytas ihop och få en 
logisk förklaring (Elev 24). 

Kategorin hänförelse genomsyrar min läsning av hela den tredje delen. Varje monolog jag tar del 
av, oavsett karaktär, får mig att vilja läsa mer. Jag kopplar bort allt annat, glömmer tid och rum (Elev 
5). 

Litterära begrepp framstår som viktiga delar i att kunna reflektera över läsningen. Eleverna 24 
och 5 använder begreppen röd tråd, klimax/vändpunkt och monolog. Att eleverna har tillgång till 
den här terminologin gör att de enklare kan förklara vad som händer när de blir hänförda i 
läsningen. Begreppsanvändningen möjliggör för dem att se vad i texten som har varit väsentligt 
för att de dels ska uppleva inlevelse, dels för att de ska kunna förutsäga vart handlingen ska ta 
vägen härnäst. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas om elevernas beskrivningar av sin hänförelse i läsningen av 
romanens tredje del att den med några undantag är stark. Hänförelsen tar sig dessutom uttryck i 
reflektioner över romanens fortsatta utveckling, samtidigt som den grundar sig i att romanens 
delar börjar smälta samman i elevernas läsupplevelser. Dessutom ser flera elever att de olika 
begreppen hänger samman med varandra, vilket blir särskilt tydligt i hur flera elever betraktar 
relationen mellan hänförelse och chock. 
 
Flera elever är explicita i sina läsloggar om hur hänförelsen alstras av chocken. Påfallande ofta 
sätter eleverna samman chocken (och därmed hänförelsen) med karaktärerna Oskars, Håkans och 
Elis rörelser i boken. Detta visar den didaktiska betydelsen av dynamiska karaktärer: att sådana 
har potential att ruska om och få elever att se texten på nytt. Centralt för beskrivningarna i 
läsloggarna är det oväntade i gestalternas utveckling samt kraften i deras agerande: 

Jag blev lite chockad i samband med att Oskar gav Jonny en höger, man hade väntat länge på det 
men anade inte att han skulle slå honom just då. Det var en riktigt go känsla att Oskar från ingenstans 
bara slog till honom från att tidigare aldrig gjort något motstånd (Elev 29). 

Jag blev chockad när barnen på isen hittade Jocke, hemskt. Chocken kom också i samband med att 
Oskar slog Jonny, äntligen vågade han slå tillbaka. Jag blev glad men samtidigt provocerad eftersom 
jag vet att det kommer komma tillbaka. Jag blev arg när jag fick reda på att Håkan inte dog. Sådana 
människor borde inte få finnas (Elev 13). 
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Chocken och hänförelsen är två kategorier som konstant återupprepas i denna läslogg, mycket på 
grund av att dessa två driver min läsning framåt som mest. Genom boken känns det som att dessa 
kategorier till och med går in i varandra ganska mycket. Exempelvis när något chockerande händer 
i boken bidrar det till hänförelsen. Det är ofta när något nytt drastiskt sker som mitt intresse ökar 
därmed flyter läsningen på relativt snabbt. Exempel på en sådan händelse är när Eli berättar att hon 
egentligen heter Elias. Denna händelse skapade en förvirring men även ett intresse för mig att vilja 
få reda på hur Elias kom att bli Eli (Elev 17). 

Just reaktionerna på Elis vampyridentitet och födelsenamn – Elias – visar att det är det oväntade 
och rubbandet av invanda föreställningar som genererar chock. Trots att händelsen är långt från 
bokens mest våldsamma, beskrivs ändå nya insikter i Elis identitet som en chock i flera läsloggar: 

Den mest avgörande, och oroväckande, chocken måste vara Elis eventuella kön. Baserat på den 
information läsaren fått hittills, är Eli en förkortning av Elias. Följaktligen kan Elis kön och sexuella 
intressen påverka hens relation till Oskar, vilket är betydande inför den kommande 
händelseutvecklingen (Elev 8). 

Den fjärde [SIC: tredje] delen avslutas med att Eli avslöjar att han, innan sin omvandling till vampyr, 
var en pojke, och att hans riktiga namn är Elias, vilket jag upplevde som mycket intressant. Dels 
eftersom något man tagit förgivet under hela boken, att Eli är en tjej, nu inte stämmer, och dels 
eftersom detta passar in på den berättelsen Eli berättade för den döende kvinnan (Elev 12). 

Chocken bestod i denna del främst av Elis oväntade ”kön- och namnbyte” (Elev 24). 

Vidare har Oskar nu fått reda på Elis sanna identitet som vampyr. Denna vetskap väckte blandade 
känslor hos honom, som alla är negativa och starkt ångestfyllda. Han kände avsky till en början, han 
var säker på att han aldrig ville se henne igen. Senare blev han ledsen när han insåg att han 
förmodligen mist sin enda vän, trodde att den kanske var hon som inte ville se honom mer. Till sist 
väcktes ilska hos Oskar som drev honom till fysiskt våld mot Eli när de träffades i Elis lägenhet. 
/…/ Alla dessa händelser kan sammanfattas i en nedstämd känsla av medlidande för Oskar. En 
smärtsam känsla som går att placera inom kategorin chock (Elev 15). 

Att det oväntade upplevs som betydelsefullt illustrerar vikten av att läsningen utmanar elevernas 
läsvanor. Ett annat inslag i boken som flera elever reagerar på är Virginia som på grund av att hon 
smittats av Eli, inleder ett självskadebeteende. Dessa detaljer kryper nära inpå flera av eleverna 
som har svårt att värja sig från beskrivningarna. De påverkas inte bara i sitt tänkande av boken, 
utan reagerar också fysiskt på läsningen. Att det oerhörda leder till såväl chock (inklusive fysiska 
reaktioner) som hänförelse i ett slags skräckblandad förtjusning illustreras av elev 31:s reaktion 
på Håkans uppvaknande: 

I den tredje delen blev jag lite chockad av att Virginia skar sig själv för att dricka sitt eget blod. Det 
kändes riktigt vidrigt i kroppen när jag läste om det (Elev 7). 

Dessutom tyckte jag det var otrevligt när Virginia drack sitt eget blod. Dels eftersom själva 
blodsmaken äcklar mig, men också för att jag avskyr när människor skär sig frivilligt (Elev 26). 

När han sedan vaknade och ”slet” upp huden som täckte hans mun. Detta fick mig att vilja vända 
bort huvudet och sluta läsa samtidigt som det fick mig att vilja läsa mer och se hur det slutade. Denna 
scen väcker också chock då jag trodde att Håkan hade dött (Elev 31). 

Automatiseringen i läsningen avbryts när elevernas förväntningar inte infrias, vilket är orsak till 
chock (men också hänförelse) och i förlängningen främmandegöring. Elis födelsenamn, Håkans 
överlevarförmåga, Virginias självskadebeteende samt kraften i Oskars och Håkans handlande är 
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exempel ur boken som eleverna tar upp i sina läsloggar. Det som är möjligt att se är hur det finns 
en främmandegörande växelverkan mellan chock och hänförelse. Samtidigt som eleverna kan få 
syn på sina egna förutfattade föreställningar och hur de är präglade av ett särskilt perspektiv (till 
exempel fokalisationen på Oskar), lockas de dessutom att läsa vidare.  
 
Genom romanens skiftande fokalisation tränas elevernas kunskaper i att analysera textstruktur. 
Elever inser hur textens struktur är grund för deras förståelse i läsningen. Till exempel kan elever 
med hjälp av fokalisationen på Oskar dra slutsatser om relationen mellan honom och Eli, betrakta 
Oskar som en dynamisk karaktär och dra slutsatser om hur berättelsen kommer att 
vidareutvecklas. Även skillnaderna i en elevs förutsättningar för läsningen (till exempel läs- och 
genrevana samt moraliska ståndpunkter) och karaktärernas förutsättningar blir synliga tack vare 
berättelsens struktur, vilket leder till reflektioner över läsarrollen. I citaten nedan finns exempel 
på hur eleverna anlägger en metanivå på sin egen läsning och samtidigt ser vad i boken som 
fungerar som motor och roder i berättelsen. Elev 13:s citat visar till exempel insikter i att läsaren 
vet mer om gestalterna än vad gestalterna själva gör. Det är ett exempel på att fiktionsläsaren har 
tillgång till mycket information och att detta ger en priviligierad position. Läsaren har möjlighet 
att reflektera över situationerna på ett sätt som textens gestalter inte kan. Elev 8 försöker beskriva 
det här förhållandet och kommer då också fram till att romanens presentation av de många 
karaktärerna är betydelsefull: 

Oskar får till slut syn på Elis vampyrskepnad och blir rädd för det han ser men äntligen fick han veta 
vad hon är. Han grubblar mycket över sina känslor efter det men när han nästa gång får träffa henne 
och dem pratar om vampyrgrejen märker man enligt mig att Oskar gillar Eli väldigt mycket och han 
kommer inte lämna henne för inget. Hade han inte accepterat Eli som vampyr hade han av skräck 
lämnat henne och eftersom han inte gjorde det är jag övertygad om att Oskar kommer ta Håkans 
gamla platts (Elev 2). 

Det mest intressanta är att läsa om Håkan samt Oskar & Eli, medan det enligt mig är mer långrandigt 
att läsa om alkis-gänget. Båda typerna av karaktärer är viktiga i historien, men jag tycker att Oskar 
& Eli är viktigast. Det som händer i deras och Håkans liv påverkar vad som händer med alkisarna, 
och därför anser jag att de har mest ”makt” i boken. Alkisarnas och Virginias perspektiv är viktiga 
för att förstå boken, men det är framför allt Eli och Oskars utveckling som är centralt (Elev 14). 

I den här delen tycker jag att Oskar utvecklas, han vågar ställa frågor till Eli, angående vad hon är 
och varför hon agerar som hon gör. Han blir mer fundersam. Oskar får reda på att Eli dödar och att 
hon är som en vampyr (Elev 18). 

Jag har förstått att Eli nu smittat Håkan och Virginia, men Virginia har inte själv förstått att hon är 
vampyr än (Elev 13). 

Yttermera vill jag belysa kunskapsutvecklingen, vilken jag anser okaraktäristisk ur skönlitterär 
synpunkt. Numera, fortfarande tidigt i händelseutvecklingen, besitter läsaren stor kunskap kring 
konflikter och relationer – och kan utifrån somliga miljöer koppla dessa samman. Mordet på Jocke 
exemplifierar detta, då det sammankopplar ett flertal karaktärer utan karaktärernas vetskap. Det är 
först nu som den flitiga namngiviningen uppfyller sin egentliga funktion, då namnen återkommer 
och blir föremål för läsarens igenkännande. Kunskapen bygger härmed också upp ett visst motstånd, 
när jag som läsare ser ett sammanhang - helt obegripligt för de fiktiva karaktärerna (Elev 8). 

Utvecklingen av Oskars relation till Eli framstår som central för eleverna 2, 14 och 18. Frågan 
om hur det ska gå för dem står i centrum för elevernas drivkraft att läsa vidare.  
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Även om det går att sia om intrigens utveckling är kunskapsbegreppet fortsatt dynamiskt. Det är 
inte möjligt att tala om kunskap i absoluta termer. Elev 3 sammanfattar koncist och elev 17 
utvecklar en förståelse för ett kunskapsbegrepp som omfattar mer än universella sanningar: 

det man tror att man vet, visar sig sedan vara fel (Elev 3). 

Det är svårt att känna att jag lär mig mycket genom boken eftersom den är av fantasy genren och 
egentligen inte innehåller någon saklig information att lära ifrån. Om det är någon kunskap som går 
att utvinna så är det gällande mobbningssituationen, eftersom vi då får en inblick i hur dels en 
mobbad person upplever mobbning, men även hur mobbaren känner genom situationen (Elev 17). 

Romanens genre kan framstå som ett hinder för kunskapsutveckling i läsningen, vilket elev 17 
upplever. Elev 17:s upplevelse är präglad av idén om att litteraturen måste vara mimetisk för att 
kunna säga något relevant om världen. Magiska världar kan dock visa strukturella analogier med 
världen utanför fiktionen (Alkestrand, 2016, s. 290). Flera elever vänder dock på elev 17:s 
resonemang och beskriver hur genrekunskap i läsrepertoaren är gynnsamt för förståelsen av 
boken: 

Man får också följa med när Virginia blir smittad och överfallen av Eli, och hur hon blir en vampyr. 
Hennes mående påverkas väldigt mycket, till exempel kan hon inte vara ute i solen. Detta är saker 
som inte står bokstavligt i texten utan det har jag som kunskap sedan tidigare. Därför förstår jag 
varför Eli måste gå från Oskar på natten när de sover tillsammans hos Oskar (Elev 18). 

Jag använder min tidigare kunskap vid flera tillfällen i del tre för att tolka boken och dra slutsatser. 
När Eli biter sina offer förstår jag att sjukdomen liknar ett zombievirus. Offret känner inget direkt 
men snart visar sig de olika symptomen. Den bitne blir också sugen på annat än vanlig mat och ofta 
handlar att om att skada andra människor. Det finns många filmer, serier och filmer som handlar om 
just zombies och det är från dessa jag har fått min tidigare kunskap (Elev 27). 

Det känns lite märkligt med att man efter tre delar får läsa ordet ”Vampyr” i texten fast att man vetat 
om det sedan början (Elev 7). 

Elev 7 visar prov på textnära kunskap genom att uppmärksamma att ordet ”vampyr” blir explicit 
i berättelsen först i dess tredje del, trots att vampyrismen varit närvarande i läsningen även i de 
två första delarna.  
 
Genrevana gör det enklare för eleverna att ta till sig delar av bokens innehåll. Desto svårare för 
eleverna är det att kontextualisera tiden när romanen utspelar sig. För elever födda runt 
millennieskiftet är det lättare att visualisera vampyrer än att visualisera 1980-talet. Exempelvis 
berör inga elever vampyrsmittan som metafor för HIV eller det yttre hotet mot Sverige från 
Sovjetunionen, vilket är manifest i texten genom rapporter om ubåten U 137 (S-363) som gick på 
grund utanför Karlskrona 1981. Sådana brister i elevernas referensramar försvårar lärande som 
karaktäriseras av horisontsammansmältning, alltså när bokens och verklighetens kontexter 
förstärker varandra (Jauss, 1982, s. 185). Det händer dock att elever plockar upp lager i boken 
som rör tiden när den utspelas. Detta sker genom att bokens detaljer ställs i relation till elevernas 
egen samtid: 

Oskar har känt sig fundersam över Elis kön då hon har svarat att hon varken är pojke eller flicka. 
Utöver detta så tar Oskar tillfället i akt att diskutera detta med sin fröken om samkönade 
förhållanden. Här upptäcker man genast att Oskars fröken blir lite ställd och vet inte riktigt hur hon 
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exempel ur boken som eleverna tar upp i sina läsloggar. Det som är möjligt att se är hur det finns 
en främmandegörande växelverkan mellan chock och hänförelse. Samtidigt som eleverna kan få 
syn på sina egna förutfattade föreställningar och hur de är präglade av ett särskilt perspektiv (till 
exempel fokalisationen på Oskar), lockas de dessutom att läsa vidare.  
 
Genom romanens skiftande fokalisation tränas elevernas kunskaper i att analysera textstruktur. 
Elever inser hur textens struktur är grund för deras förståelse i läsningen. Till exempel kan elever 
med hjälp av fokalisationen på Oskar dra slutsatser om relationen mellan honom och Eli, betrakta 
Oskar som en dynamisk karaktär och dra slutsatser om hur berättelsen kommer att 
vidareutvecklas. Även skillnaderna i en elevs förutsättningar för läsningen (till exempel läs- och 
genrevana samt moraliska ståndpunkter) och karaktärernas förutsättningar blir synliga tack vare 
berättelsens struktur, vilket leder till reflektioner över läsarrollen. I citaten nedan finns exempel 
på hur eleverna anlägger en metanivå på sin egen läsning och samtidigt ser vad i boken som 
fungerar som motor och roder i berättelsen. Elev 13:s citat visar till exempel insikter i att läsaren 
vet mer om gestalterna än vad gestalterna själva gör. Det är ett exempel på att fiktionsläsaren har 
tillgång till mycket information och att detta ger en priviligierad position. Läsaren har möjlighet 
att reflektera över situationerna på ett sätt som textens gestalter inte kan. Elev 8 försöker beskriva 
det här förhållandet och kommer då också fram till att romanens presentation av de många 
karaktärerna är betydelsefull: 

Oskar får till slut syn på Elis vampyrskepnad och blir rädd för det han ser men äntligen fick han veta 
vad hon är. Han grubblar mycket över sina känslor efter det men när han nästa gång får träffa henne 
och dem pratar om vampyrgrejen märker man enligt mig att Oskar gillar Eli väldigt mycket och han 
kommer inte lämna henne för inget. Hade han inte accepterat Eli som vampyr hade han av skräck 
lämnat henne och eftersom han inte gjorde det är jag övertygad om att Oskar kommer ta Håkans 
gamla platts (Elev 2). 

Det mest intressanta är att läsa om Håkan samt Oskar & Eli, medan det enligt mig är mer långrandigt 
att läsa om alkis-gänget. Båda typerna av karaktärer är viktiga i historien, men jag tycker att Oskar 
& Eli är viktigast. Det som händer i deras och Håkans liv påverkar vad som händer med alkisarna, 
och därför anser jag att de har mest ”makt” i boken. Alkisarnas och Virginias perspektiv är viktiga 
för att förstå boken, men det är framför allt Eli och Oskars utveckling som är centralt (Elev 14). 

I den här delen tycker jag att Oskar utvecklas, han vågar ställa frågor till Eli, angående vad hon är 
och varför hon agerar som hon gör. Han blir mer fundersam. Oskar får reda på att Eli dödar och att 
hon är som en vampyr (Elev 18). 

Jag har förstått att Eli nu smittat Håkan och Virginia, men Virginia har inte själv förstått att hon är 
vampyr än (Elev 13). 

Yttermera vill jag belysa kunskapsutvecklingen, vilken jag anser okaraktäristisk ur skönlitterär 
synpunkt. Numera, fortfarande tidigt i händelseutvecklingen, besitter läsaren stor kunskap kring 
konflikter och relationer – och kan utifrån somliga miljöer koppla dessa samman. Mordet på Jocke 
exemplifierar detta, då det sammankopplar ett flertal karaktärer utan karaktärernas vetskap. Det är 
först nu som den flitiga namngiviningen uppfyller sin egentliga funktion, då namnen återkommer 
och blir föremål för läsarens igenkännande. Kunskapen bygger härmed också upp ett visst motstånd, 
när jag som läsare ser ett sammanhang - helt obegripligt för de fiktiva karaktärerna (Elev 8). 

Utvecklingen av Oskars relation till Eli framstår som central för eleverna 2, 14 och 18. Frågan 
om hur det ska gå för dem står i centrum för elevernas drivkraft att läsa vidare.  
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Även om det går att sia om intrigens utveckling är kunskapsbegreppet fortsatt dynamiskt. Det är 
inte möjligt att tala om kunskap i absoluta termer. Elev 3 sammanfattar koncist och elev 17 
utvecklar en förståelse för ett kunskapsbegrepp som omfattar mer än universella sanningar: 

det man tror att man vet, visar sig sedan vara fel (Elev 3). 

Det är svårt att känna att jag lär mig mycket genom boken eftersom den är av fantasy genren och 
egentligen inte innehåller någon saklig information att lära ifrån. Om det är någon kunskap som går 
att utvinna så är det gällande mobbningssituationen, eftersom vi då får en inblick i hur dels en 
mobbad person upplever mobbning, men även hur mobbaren känner genom situationen (Elev 17). 

Romanens genre kan framstå som ett hinder för kunskapsutveckling i läsningen, vilket elev 17 
upplever. Elev 17:s upplevelse är präglad av idén om att litteraturen måste vara mimetisk för att 
kunna säga något relevant om världen. Magiska världar kan dock visa strukturella analogier med 
världen utanför fiktionen (Alkestrand, 2016, s. 290). Flera elever vänder dock på elev 17:s 
resonemang och beskriver hur genrekunskap i läsrepertoaren är gynnsamt för förståelsen av 
boken: 

Man får också följa med när Virginia blir smittad och överfallen av Eli, och hur hon blir en vampyr. 
Hennes mående påverkas väldigt mycket, till exempel kan hon inte vara ute i solen. Detta är saker 
som inte står bokstavligt i texten utan det har jag som kunskap sedan tidigare. Därför förstår jag 
varför Eli måste gå från Oskar på natten när de sover tillsammans hos Oskar (Elev 18). 

Jag använder min tidigare kunskap vid flera tillfällen i del tre för att tolka boken och dra slutsatser. 
När Eli biter sina offer förstår jag att sjukdomen liknar ett zombievirus. Offret känner inget direkt 
men snart visar sig de olika symptomen. Den bitne blir också sugen på annat än vanlig mat och ofta 
handlar att om att skada andra människor. Det finns många filmer, serier och filmer som handlar om 
just zombies och det är från dessa jag har fått min tidigare kunskap (Elev 27). 

Det känns lite märkligt med att man efter tre delar får läsa ordet ”Vampyr” i texten fast att man vetat 
om det sedan början (Elev 7). 

Elev 7 visar prov på textnära kunskap genom att uppmärksamma att ordet ”vampyr” blir explicit 
i berättelsen först i dess tredje del, trots att vampyrismen varit närvarande i läsningen även i de 
två första delarna.  
 
Genrevana gör det enklare för eleverna att ta till sig delar av bokens innehåll. Desto svårare för 
eleverna är det att kontextualisera tiden när romanen utspelar sig. För elever födda runt 
millennieskiftet är det lättare att visualisera vampyrer än att visualisera 1980-talet. Exempelvis 
berör inga elever vampyrsmittan som metafor för HIV eller det yttre hotet mot Sverige från 
Sovjetunionen, vilket är manifest i texten genom rapporter om ubåten U 137 (S-363) som gick på 
grund utanför Karlskrona 1981. Sådana brister i elevernas referensramar försvårar lärande som 
karaktäriseras av horisontsammansmältning, alltså när bokens och verklighetens kontexter 
förstärker varandra (Jauss, 1982, s. 185). Det händer dock att elever plockar upp lager i boken 
som rör tiden när den utspelas. Detta sker genom att bokens detaljer ställs i relation till elevernas 
egen samtid: 

Oskar har känt sig fundersam över Elis kön då hon har svarat att hon varken är pojke eller flicka. 
Utöver detta så tar Oskar tillfället i akt att diskutera detta med sin fröken om samkönade 
förhållanden. Här upptäcker man genast att Oskars fröken blir lite ställd och vet inte riktigt hur hon 
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ska svara. Under 80-talet så var samkönade äktenskap tabu, något som man skulle ta avstånd ifrån. 
Däremot så är frågan om samkönade äktenskap i dagens samhälle relativt vanligt (Elev 6). 

Med tanke på när boken utspelar sig så var detta ett förbjudet samtalsämne. Oscars lärare hade svårt 
att tolka hans fråga och trodde nog Oscar var osäker på sin sexualitet (Elev 25). 

Att eleverna uppmärksammar berättelsens samtid är ett exempel på den kunskapssyn som präglar 
det gymnasiala svenskämnets andra kurs, Svenska 2. Det är den litteraturundervisning som 
eleverna närmast kommer från och där är kunskapskravet för betygsstegen mellan C och A att 
sätta ”verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället” 
(Skolverket, 2011, s. 171–172). Att relatera skönlitteraturen till en tidsperiod kräver en läsart som 
betraktar texten som symptom på samtiden. Det är en begränsande typ av läsning som inte bara 
är svår (på grund av svaga eller obefintliga referensramar), utan också kan upplevas som 
irrelevant.  
 
Utöver missade delar av tidens kontextualisering i Låt den rätte komma in är det också sällsynt 
att eleverna uppmärksammar explicita intertextuella referenser som finns i romanen, till exempel 
Hjalmar Söderberg och Viktor Rydberg (s. 77). Det är dock inte särskilt anmärkningsvärt att 
gymnasister inte uppmärksammar anspelningar till texter och händelser som de saknar relation 
till. Den verklighet som är elevernas, kan dock inverka menligt på läsningen. Externa faktorer 
utanför texten och undervisningen kan utlösa motstånd inför läsningen: 

Jag kände dock av ett litet motstånd av att läsa denna del på grund av utomstående orsaker så som 
exempelvis sociala medier och att det har varit sportlov (Elev 7). 

Denna typ av motstånd till läsningen är ett annat än det som utlöses av stark chock eller av 
sammanblandning av romanens parallellhistorier. Det är mer likt det motstånd som kan finnas 
inför läsningen och skolsituationen. PISA-mätningar visar att andelen elever som associerar sin 
fritid med fiktionsläsning har minskat det senaste decenniet, utan att lust till analog läsning ersatts 
fullt ut av lust till digital läsning (Skolverket, 2019, s. 46). Citatet ovan pekar på en verklighet 
som lärare har att hantera.  
 
Annars är det motstånd som beskrivs ofta sådant som utlöses av chock, snarare än motstånd mot 
själva läsningen. Elevernas beskrivningar av detta kan till och med visa engagemang i motståndet: 

Extra mycket motstånd kände jag när Benke försökte ”rädda honom”, köra iväg honom på bår 
brickan för att han ska få vård. Jag förstod varför att han försökte rädda honom, men jag själv tyckte 
att han skulle springa iväg eller i alla fall ringa efter hjälp (Elev 1). 

Denna typ av motstånd har karaktären av avstånds- och ställningstagande och är paradoxalt nog 
ett uttryck för engagemang i läsningen. Tydligast framkommer detta motstånd/engagemang när 
eleverna skriver om sitt förakt för Håkan och/eller omtanke om Oskar: 

Jag har känner ett stort motstånd till honom och jag tycker han är klar i den här boken. Vi får lära 
känna honom lite mer och som läsare inser man att Eli inte är problemet för honom. Det är Håkan 
själv som är hans problem i livet. Det är han som är en pedofil även om han ibland inte vill erkänna 
det (Elev 2). 

Detta ger mig en känsla av avsmak och motstånd för jag vet att detta händer i dagens samhälle. 
Oscars föräldrar borde se att han är mobbad, han har inga riktiga vänner och han är borta om nätterna. 
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De borde inse vad som händer med honom och de borde störta honom mer då Oscar börja försvinna 
bort (Elev 25). 

Eftersom jag sympatiserar med Oskar känner jag motstånd när Eli känner lukten av Oskars blod och 
jag förstår att hon är nära att bita honom (Elev 27). 

Engagemanget är starkt förknippat med att innehållet berör eleverna. För elev 13 blir inlevelsen 
så stark att gränsen mellan den fiktiva världen och elevens verklighet suddas ut. Citatet nedan 
visar att när detta sker verkar skönlitteraturen för reflektioner kring det egna livet i relation till 
omvärlden. Eleven gör avstånds- och ställningstaganden med hjälp av erfarenheterna från 
romanen.: 

Motståndet kommer varje gång man läser om Håkan. Att sådana människor finns i verkligheten är 
helt sjukt. Jag kände också motstånd när jag läste om Jonny och hans brorsa, Jimmy. Att Jimmy 
planerar att hjälpa Jonny med mobbandet är riktigt hemskt. Jimmy vet bara att Jonny blivit slagen 
på örat med en gren. Han vet ingenting om vad Jonny gjort och vad som har provocerat Oskar till 
att göra som han gjorde. Om Jimmy skulle få veta hela sanningen, och om han hade varit en normal 
människa, skulle han säkert tycka att det var rätt åt Jonny. Mobbandet är jobbigt att läsa om, att 
ingen ser det som sker och att ingen kan hjälpa Oskar (Elev 13). 

Det finns frustration i elev 13:s läsning. Textens motstånd består i att elev 13:s etiska viljeriktning 
provoceras. Det leder till motstånd i elev 13:s läsupplevelse. Även om det ”är jobbigt att läsa om” 
Oskars situation är det ett motstånd som inte bara samexisterar med hänförelse utan förutsätter 
hänförelse, precis som hänförelsen förutsätter motstånd. 
 
Det motstånd som emanerar ur boken och faktiskt tar sig uttryck som motstånd mot läsningen är 
en upplevelse av romanens tredje del som ett slags övergång till avslutningen. När romanens 
riktning inte är uppenbar för läsaren ökar också motståndet, eftersom det blir svårare att följa 
intrigen. Det är möjligt att se hur läsloggarna synliggör för eleverna att motstånd är en naturlig 
beståndsdel av en läsupplevelse och att det möjliggör stegringar i intensitet i boken och läsningen. 
Bland citaten nedan finns exempelvis elev 26:s kommentar om att det är stressande med en 
handling som inte tycks ha något uttalat slutmål. Insikter i att passager som utlöser motstånd också 
har funktioner gör det enklare för eleverna att övervinna motståndet: 

Efter bokens tredje del kan jag bara vidhålla att den är både underhållande och tänkvärd. Däremot 
möter jag ett visst motstånd då boken inte har något tydligt mål. Tempot är högt, karaktärerna är 
många och oftast intressanta, men handlingen har inte någon särskild riktning. Detta kan göra mig 
lite stressad och skapar därför ett motstånd att läsa vidare (Elev 26). 

Tredje delen uppfattas som trögflytande och relativt seg. Den fungerade som en övergångsdel där 
man får information dels om huvudpersonernas bakgrund, tankar och känslor (Elev 6). 

Jag tycker dock att boken sedan stannar upp lite igen och då börjar kategorin motstånd aktiveras. I 
mitten av tredje delen attackerar Eli Virginia och när man sedan för följa Virginia verkar det som 
att hon blivit omvandlad till en vampyr. På något sätt har hon i alla fall påverkats av bettet. Trots att 
detta händer tycker jag att handlingen börjar stanna upp och jag har svårt för att dras med i 
berättelsen när det inte händer lika mycket. Man får till exempel följa Håkan när han ligger på 
sjukhuset, men eftersom Håkan knappt kan röra sig och inte heller kan prata får man endast ta del 
av hans inre monolog. Därför tycker jag att det är ganska långtråkigt att läsa om då det inte händer 
så mycket (Elev 16). 
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En stor del av den tredje delen uppfattade jag som seg och en aning trögflytande. Det handlade mest 
om att ta sig igenom det för att förstå resten (Elev 21). 

Jag upplever nu att det blivit lite svårare att hänga med i handlingen eftersom att karaktärerna inte 
hela tiden befinner sig på samma plats och man byter hela tiden miljö som läsare och läser om olika 
karaktärer vid olika tillfällen, man pendlar alltså mellan olika scenarion som man senare märker 
verkar höra ihop. Det verkar nu som att handlingen lugnat ner sig och man får reda på mycket 
information och lär känna karaktärerna bättre. Jag känner även på mig att allt som händer nu i den 
tredje delen är en stegring till nästa klimax (Elev 30). 

Elevernas drivkraft att veta hur det ska gå hjälper dem över de trösklar som motståndet utgör. 
Medvetenhet om att berättelsers intensitet stegrar och dalar gör det också mer motiverande att inte 
avsluta läsningen i förtid. Att skriva om motståndet gör att det blir konkret och hanterbart. 
Kännedom om vad i texten (eller utanför texten) som utlöser motståndet är ett sätt att lära känna 
sig själv som läsandesubjekt. Det är också ett steg i riktning mot att eventuellt moderera sig själv 
som läsandesubjekt. 
 
Elevernas föreställningar desautomatiseras i bokens tredje del och tydligast blir detta i deras blick 
på Elis könstillhörighet. Det som varit självklart och fast blir rörligt och läsloggandet samt 
begreppsanvändningen både tvingar och hjälper dem att hantera insikten. Det är för många elever 
svårt att definiera insikter av det här slaget som kunskaper, eftersom insikterna inte kan betraktas 
som fakta eller absoluta sanningar. Vad som sker är dock att förståelseprocesser sätts igång kring 
varför fenomen (till exempel mobbning och pedofili) uppstår och hur de inblandade upplever 
fenomenen på olika och ofta nyanserade vis. Med stöd av de litterära begreppen blir läsloggarna 
uttryck för hur eleverna i läsningen erfar på för dem nya sätt och hur de lär sig att erfara på fler 
än ett sätt. När eleverna läser och loggar sin läsning av Låt den rätte komma in med stöd i de 
aktuella litterära begreppen, arbetar de för att utveckla kunskap i form av fronesis. 
 

10.4. ”FJÄRDE DELEN Här kommer trollens kompani”, ”FEMTE 
DELEN Låt den rätte komma in” och ”EPILOG” 

Eleverna tilläts slå samman läsningen av fjärde och femte delen i ett läsloggsinlägg. Femte delen 
av romanen är också oproportionerligt kort i relation till de övriga fyra. En avslutande epilog finns 
också. Två saker framstår tydligt i elevernas läsloggar när de resonerar om igenkänning. Den ena 
är att berättelsen upplevs som allt mer orealistisk och därmed inte genererar igenkänning i samma 
utsträckning som förut. Den andra är att dess struktur gör att eleverna känner igen från andra 
narrativ att berättelsen går mot sin upplösning. Elev 12:s kommentar i citaten nedan om det 
klyschiga i boken visar behovet av att få möta nya än mer berättartekniskt utmanande texter: 

Dom tvingar Oskar att försöka hålla anden under vattnet, men när Oskar håller på att drunkna 
kommer Eli dit och räddar honom. Den här situationen känner man igen ifrån andra filmer och 
böcker man har läst på grund av att huvudpersonen alltid brukar bli räddad, överlever (Elev 1). 

Att Eli skulle rädda Oskar precis det ögonblick han mest behövde det kändes lite klyschigt (Elev 
12). 

Det märks att boken går mot sitt slut då karaktärerna börjar kopplas samman och många är på väg 
att då. En rätt så självklar igenkänning eller liknelse är de flesta andra böcker och filmer. Boken 
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bygger först upp karaktärer och kopplar sedan samman deras historia för att få en avslutning (Elev 
28). 

Elev 28:s kommentar är på pricken överensstämmande med hur Ajvide Lindqvist till slut väver 
samman olika gestalters berättelser och hur detta är vanligt förekommande i både film och 
litteratur. Vidare producerar bokens intertexter igenkänning och i förlängningen kunskap. Ett 
längre citat från elev 15 illustrerar detta särskilt: 

Jag har genom hela boken upplevt igenkänning vid vissa tillfällen då författaren använt sig av 
verkliga referenser. Inte minst i slutet av del fyra då två för mig kända sånger vävdes in i texten. 
Först ”Här Och Där” från barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter som spelas i 
Tommys tankar efter övergreppet på Eli i källaren. Under tiden misshandeln pågick satt Tommy 
hopkurad i ett hörn och gjorde allt för att förneka det som pågick intill. Situationen lockade fram 
barndomsminnen hos honom som jag tror var anledningen till att just den sången dök upp i hans 
huvud. Dessutom beskriver textraden ”Här. Är där. Där man inte är.” Tommys förvirring, chock 
och osäkerhet i om han faktiskt upplevt det han upplevt. Senare i samma stycke börjar han sjunga 
”Elefanter balanserar”, en räknevisa, även den för barn. Traumat efter händelsen verkar alltså väckt 
barndomen och de känslor han upplevt då till liv. Textraden ”En elefant balanserade på en liten, 
liten spindeltrå-ååd!” följs av meningen ”Tråden brast. Elefanten föll igenom”. Detta tolkar jag 
som en symbol för Tommys sinnestillstånd, som efter den brutala händelsen och tillbakablickar på 
sin dystra bakgrund, egentligen syftar till att det brast inombords hos Tommy. Att allting föll 
samman. /…/ Vidare får vi läsa om hur han blev upptäckt av Staffan, och att han då fortsatt räkna 
varje slag med hjälp av visan och då var uppe i 227 ”elefanter som balanserade”. Ytterligare saker i 
boken som har verkliga referenser är till exempel att Oskar läser boken Kalla kårar (en serie böcker 
jag också läste som liten) och lyssnar på rockgruppen Kiss (Elev 15). 

Utöver de intertexter som elev 15 nämner själv, är det även möjligt att utläsa fördelen med att 
bedriva forskning av det här slaget i den egna undervisningsgruppen i citatet. Det blir här tydligt 
hur den litteraturundervisning som eleven har fått hjälper till att förstå texten. Genom att jag som 
lärare/forskare vet att elevens läsrepertoar bland annat består av Tjechovs Körsbärsträdgården 
(1904/2006), kan jag också relatera elevens tolkning om den brustna tråden till ljudet av den 
brustna strängen som hörs varje gång något avgörande händer i dramat. Likaledes kan jag sätta 
samman uttrycket ”allting föll samman” som förklaring till Tommys mentala kollaps, med att 
eleven känner till Achebes Things Fall Apart (1958/2006). Sådana intertextuella analogier vittnar 
om vikten av litteraturundervisning som ger referensramar att hänga upp det som läses på. När 
läsningen kan brytas mot andra erfarenheter möjliggörs mer nyanserade reflektioner. Dessutom 
är samband mellan teman och motiv i olika texter något som lyfts fram i kursplanerna (inte minst 
i kunskapskraven) för svenska på gymnasiet (Skolverket, 2011, s. 162–181). 
 
Eleverna kopplar samman igenkänning med kunskap av etisk karaktär. Med hjälp av vad de erfar 
genom läsningen av romanen sätter de sig själva i likartade situationer och arbetar därmed med 
att utveckla sitt reflekterande omdöme. Fronesis är den kunskapsform som är aktiv när eleven 
omsätter erfarenheter i nya konkreta situationer. En elev lyfter dessutom möjligheten att inte bara 
bryta sina tankar mot boken utan också mot andra läsande elever: 

Jag har valt att kombinera igenkänning med kunskap för jag upplever det som att visa delar faller in 
i varandra. Oskar blir mer och mer osäker och visar egenskaper och handlar på ett sätt jag 
personligen förmodligen skulle gjort. Efter gruppsamtalet så har jag upplevt det som att de flesta 
skulle agera på liknande sätt. Ett exempel på detta är hans förändrade beteende mot Eli under bokens 
gång. Han är även rädd för andras åsikter när det kommer till hans kärlek till Elias, en rädsla för 
samhällets generalisering och dömande jag tror många har (Elev 22). 
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Elevernas föreställningar desautomatiseras i bokens tredje del och tydligast blir detta i deras blick 
på Elis könstillhörighet. Det som varit självklart och fast blir rörligt och läsloggandet samt 
begreppsanvändningen både tvingar och hjälper dem att hantera insikten. Det är för många elever 
svårt att definiera insikter av det här slaget som kunskaper, eftersom insikterna inte kan betraktas 
som fakta eller absoluta sanningar. Vad som sker är dock att förståelseprocesser sätts igång kring 
varför fenomen (till exempel mobbning och pedofili) uppstår och hur de inblandade upplever 
fenomenen på olika och ofta nyanserade vis. Med stöd av de litterära begreppen blir läsloggarna 
uttryck för hur eleverna i läsningen erfar på för dem nya sätt och hur de lär sig att erfara på fler 
än ett sätt. När eleverna läser och loggar sin läsning av Låt den rätte komma in med stöd i de 
aktuella litterära begreppen, arbetar de för att utveckla kunskap i form av fronesis. 
 

10.4. ”FJÄRDE DELEN Här kommer trollens kompani”, ”FEMTE 
DELEN Låt den rätte komma in” och ”EPILOG” 

Eleverna tilläts slå samman läsningen av fjärde och femte delen i ett läsloggsinlägg. Femte delen 
av romanen är också oproportionerligt kort i relation till de övriga fyra. En avslutande epilog finns 
också. Två saker framstår tydligt i elevernas läsloggar när de resonerar om igenkänning. Den ena 
är att berättelsen upplevs som allt mer orealistisk och därmed inte genererar igenkänning i samma 
utsträckning som förut. Den andra är att dess struktur gör att eleverna känner igen från andra 
narrativ att berättelsen går mot sin upplösning. Elev 12:s kommentar i citaten nedan om det 
klyschiga i boken visar behovet av att få möta nya än mer berättartekniskt utmanande texter: 

Dom tvingar Oskar att försöka hålla anden under vattnet, men när Oskar håller på att drunkna 
kommer Eli dit och räddar honom. Den här situationen känner man igen ifrån andra filmer och 
böcker man har läst på grund av att huvudpersonen alltid brukar bli räddad, överlever (Elev 1). 

Att Eli skulle rädda Oskar precis det ögonblick han mest behövde det kändes lite klyschigt (Elev 
12). 

Det märks att boken går mot sitt slut då karaktärerna börjar kopplas samman och många är på väg 
att då. En rätt så självklar igenkänning eller liknelse är de flesta andra böcker och filmer. Boken 
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bygger först upp karaktärer och kopplar sedan samman deras historia för att få en avslutning (Elev 
28). 

Elev 28:s kommentar är på pricken överensstämmande med hur Ajvide Lindqvist till slut väver 
samman olika gestalters berättelser och hur detta är vanligt förekommande i både film och 
litteratur. Vidare producerar bokens intertexter igenkänning och i förlängningen kunskap. Ett 
längre citat från elev 15 illustrerar detta särskilt: 

Jag har genom hela boken upplevt igenkänning vid vissa tillfällen då författaren använt sig av 
verkliga referenser. Inte minst i slutet av del fyra då två för mig kända sånger vävdes in i texten. 
Först ”Här Och Där” från barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter som spelas i 
Tommys tankar efter övergreppet på Eli i källaren. Under tiden misshandeln pågick satt Tommy 
hopkurad i ett hörn och gjorde allt för att förneka det som pågick intill. Situationen lockade fram 
barndomsminnen hos honom som jag tror var anledningen till att just den sången dök upp i hans 
huvud. Dessutom beskriver textraden ”Här. Är där. Där man inte är.” Tommys förvirring, chock 
och osäkerhet i om han faktiskt upplevt det han upplevt. Senare i samma stycke börjar han sjunga 
”Elefanter balanserar”, en räknevisa, även den för barn. Traumat efter händelsen verkar alltså väckt 
barndomen och de känslor han upplevt då till liv. Textraden ”En elefant balanserade på en liten, 
liten spindeltrå-ååd!” följs av meningen ”Tråden brast. Elefanten föll igenom”. Detta tolkar jag 
som en symbol för Tommys sinnestillstånd, som efter den brutala händelsen och tillbakablickar på 
sin dystra bakgrund, egentligen syftar till att det brast inombords hos Tommy. Att allting föll 
samman. /…/ Vidare får vi läsa om hur han blev upptäckt av Staffan, och att han då fortsatt räkna 
varje slag med hjälp av visan och då var uppe i 227 ”elefanter som balanserade”. Ytterligare saker i 
boken som har verkliga referenser är till exempel att Oskar läser boken Kalla kårar (en serie böcker 
jag också läste som liten) och lyssnar på rockgruppen Kiss (Elev 15). 

Utöver de intertexter som elev 15 nämner själv, är det även möjligt att utläsa fördelen med att 
bedriva forskning av det här slaget i den egna undervisningsgruppen i citatet. Det blir här tydligt 
hur den litteraturundervisning som eleven har fått hjälper till att förstå texten. Genom att jag som 
lärare/forskare vet att elevens läsrepertoar bland annat består av Tjechovs Körsbärsträdgården 
(1904/2006), kan jag också relatera elevens tolkning om den brustna tråden till ljudet av den 
brustna strängen som hörs varje gång något avgörande händer i dramat. Likaledes kan jag sätta 
samman uttrycket ”allting föll samman” som förklaring till Tommys mentala kollaps, med att 
eleven känner till Achebes Things Fall Apart (1958/2006). Sådana intertextuella analogier vittnar 
om vikten av litteraturundervisning som ger referensramar att hänga upp det som läses på. När 
läsningen kan brytas mot andra erfarenheter möjliggörs mer nyanserade reflektioner. Dessutom 
är samband mellan teman och motiv i olika texter något som lyfts fram i kursplanerna (inte minst 
i kunskapskraven) för svenska på gymnasiet (Skolverket, 2011, s. 162–181). 
 
Eleverna kopplar samman igenkänning med kunskap av etisk karaktär. Med hjälp av vad de erfar 
genom läsningen av romanen sätter de sig själva i likartade situationer och arbetar därmed med 
att utveckla sitt reflekterande omdöme. Fronesis är den kunskapsform som är aktiv när eleven 
omsätter erfarenheter i nya konkreta situationer. En elev lyfter dessutom möjligheten att inte bara 
bryta sina tankar mot boken utan också mot andra läsande elever: 

Jag har valt att kombinera igenkänning med kunskap för jag upplever det som att visa delar faller in 
i varandra. Oskar blir mer och mer osäker och visar egenskaper och handlar på ett sätt jag 
personligen förmodligen skulle gjort. Efter gruppsamtalet så har jag upplevt det som att de flesta 
skulle agera på liknande sätt. Ett exempel på detta är hans förändrade beteende mot Eli under bokens 
gång. Han är även rädd för andras åsikter när det kommer till hans kärlek till Elias, en rädsla för 
samhällets generalisering och dömande jag tror många har (Elev 22). 
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Elev 22 lyfter fram gruppsamtal med kurskamrater som väsentligt för att kunna få en mer 
nyanserad bild av texten. Kombinationen läsloggar och gruppsamtal har lyfts fram som ett 
välfungerande arbetssätt i litteraturdidaktisk forskning (Molloy, 2017, s. 38; Öhman & Tornberg 
Pantzare, 2019, s. 38).  
 
Flera elever förklarar situationer som de upplever närmare sin verklighet än många andra av 
bokens händelser med igenkänning. Det är också möjligt att se en kritiskhet i elevernas 
reflektioner. De riktar indirekt kritik mot samhället genom att berätta hur det är inrättat, men också 
mot sig själva i form av den egna passiviteten: 

Går att sätta sig in i en situation när någon blir mobbad och man inte vet vad man ska göra åt det 
(Elev 4). 

Man får den känslan att ingen bryr sig om protagonisten, att hans liv är relativt meningslöst. Denna 
typ utav låg självkänsla och depression är vanligt i dagens samhälle bland tonåringar (Elev 6). 

Den tredje delen avslutas med att Eli säger att hon egentligen heter Elias. Detta fortsätter sedan i 
början av del fyra med att Oskar funderar på om Eli är en kille och att ”hon” inte varit ärlig mot 
Oskar. Detta kan jag känna igen mig i, att man funderar på om det någon sagt verkligen är sant (Elev 
13). 

Jag känner igen mig i de andra barnen som befinner sig i badhuset. Oftast vet man vem det är som 
är mobbad, ibland sker det framför ens ögon, men oftast vågar man inte göra något åt det. Även 
Oskars handlande efter branden i skolan väcker igenkänning hos mig. Det är ofta så, tror jag, att 
människor, särskilt unga, inte står upp för alla handlingar de utför, särskilt de dåliga (Elev 19). 

/…/ barnens rädsla för att stå upp och ifrågasätta brödernas beteende känner jag mig mycket väl igen 
mig i. Runt om oss likt grupptryck förekommer mobbning, dessa två hänger många gånger ihop och 
skapar en rädsla för att stå upp för den utsatte (Elev 22). 

jag iaf kopplar det också lite till vår vardag idag. Nu menar inte jag att det finns vampyrer men 
undrar om det finns mindre utstickande saker men som ändå tystas ner (Elev 9). 

Oskar visar fler och fler egenskaper som jag känner igen mig i. Bland annat hur han reagerar på Elis 
riktiga jag. Han är förbryllad och tror inte riktigt på att det är sant, eller han vill inte att det ska vara 
sant. Därför testar han Eli hela tiden för att få det bekräftat. Exempelvis när han ber Eli gå in i 
lägenheten utan att bli inbjuden. Jag tror de flesta hade reagerat likartat och för att tro på de 
förutfattade meningarna måste man se de med egna ögon. En annan sak jag känner igen mig i är hur 
Oskar funderar över hur samhället kommer se på honom ifall han är kär i en kille (Elev 19). 

Elev 19 funderar på hur synen på Oskar kommer att ändras på grund av en eventuell 
homosexualitet. Det är en frågeställning som visar sig ligga nära flera av eleverna och 
läsloggandet lockar fram flera kritiska reflektioner: 

IGENKÄNNING – Oskar visar fler och fler egenskaper som jag känner igen mig i. Hans reaktion 
på när han får reda på att Eli är vampyr. Testar Eli då han inte verkar tro på det – förstår inte hur det 
kan vara sant, ex. att inte bjuda in honom. Rädd att vara kär i en kille och vad samhället ska tycka 
och tänka om det (Elev 31). 

Oscar som har blivit mobbad i hela sitt liv kom nu till en vägkorsning där han behövde överväga om 
de känslorna han kände för Eli var kärlek. Detta har jag vetskap om då en av mina nära vänner kom 
ut, Oscar lever i en tid där homosexualitet inte var något alternativ. Ungdomar nu för tiden är öppna 
med deras sexualitet men jag vet fortfarande hur svårt det är att gå mot strömmen (Elev 25). 
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Mitt motstånd i fjärde delen grundar sig mestadels i att Oskar gillar både Eli och sedan Elias, som 
ju är samma person, på ett mer än vänskapligt vis. Jag kan inte riktigt sätta mig in i Oskars synvinkel, 
det vill säga hur han kan ha samma känslor oberoende av Elis kön med beaktande att deras relation 
inte varat särskilt länge. Jag tror inte att jag personligen skulle kunna handla på samma sätt som 
Oskar (Elev 24). 

Elev 24 visar hur läsningen erbjuder ”fullständig information” (Mezirow, 2006, s. 92). 
Läsloggandet blir till ett forum för och en möjlighet att revidera sin uppfattning i en fråga. Det 
citatet också visar är möjligheten att låta bli att revidera sin uppfattning efter att ha tagit del av 
informationen. Här syns ett transformativt lärande utan pekpinnar. Elev 24 får berättelsen ur 
Oskars perspektiv och överväger hur Oskar resonerar, men väljer att kliva ur texten och behålla 
sin ursprungliga uppfattning. 
 
Att som elev betrakta skeendet genom Oskars gestalt kan innebära att kliva in i ”motspråket” 
(Gustafsson, 2008, abstrakt). Eleverna beskriver hur de ser framför allt Eli med Oskar som lins, 
vilket tar sig uttryck i sympati för Oskar och engagemang i hans situation: 

Han var så förvirrad och trotts Eli var det mycket annat som inte stod rätt till. Som tur var gick han 
där ifrån och det är jag väldigt glad för. Önskar Oskar ett bättre slut än att ta sitt liv (Elev 2). 

denna berättelse får inte sluta såhär (Elev 11). 

Jag levde mig in så mycket i läsningen att jag blev Oskar och det var en hemsk upplevelse (Elev 5). 

Man sätts in i protagonistens tankar kring att Eli egentligen är en pojke som heter Elias (Elev 6). 

Stundvis identifierar jag mig med Oskar, hur han med mod förändrar sin position. Ur psykologisk 
synpunkt är detta något av frigörelse för Oskar, först nu känner han hopp inför framtiden (Elev 8). 

Det är tydligt att eleverna träder in i berättelsen, rör sig i den och träder ut ur den. Användningen 
av igenkänningsbegreppet i läsloggarna visar elevernas rörelse in i och ut ur texten. På så vis 
bidrar igenkänning till växelspelet mellan närhet och distans, där det förstnämnda i hög grad är 
förutsättning för det sistnämnda. Den igenkänning som starkast uttrycks i elevernas läsloggar är 
den med Oskar och hans livssituation, vilken innefattar mobbare, föräldrar, lärare och Eli. Här 
finns flera uttryck för att eleverna känner igen sig kollektivt i de olika mobbningssituationerna 
och den spruckna familjesammanhållningen, även om de på individuell nivå inte kan relatera 
direkt till dessa. Den skapade närheten leder till att eleverna övertar Oskars perspektiv på Eli och 
hans funderingar kring deras relation blir också elevernas funderingar. Därmed uppstår 
självreflektion och självinsikt hos eleverna. Deras föreställningar utmanas när eleverna blir 
föremål för självreflektion. Exempel på liknande aspektskiften finns i samband med att pedofilen 
Håkans samvetskval framläggs för dem och när Blackebergs alienerade alkoholister visar sig 
känslofyllda och solidariska med varandra. Elev 31 är explicit med att igenkänning hänger 
samman med kunskap: 

Kunskapen överlappar lite med igenkänning, större förståelse för människors agerande utifrån 
bakgrund och tankar/känslor. Notera: inte att förväxla med acceptans gentemot agerandet, enbart 
förståelse (Elev 31). 

Igenkänning innebär i det här fallet ökad förståelse, men eftersom kritiskheten kommer efter 
inlevelseläsningen är det möjligt för elev 31 att behålla sitt avståndstagande. 
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Elev 22 lyfter fram gruppsamtal med kurskamrater som väsentligt för att kunna få en mer 
nyanserad bild av texten. Kombinationen läsloggar och gruppsamtal har lyfts fram som ett 
välfungerande arbetssätt i litteraturdidaktisk forskning (Molloy, 2017, s. 38; Öhman & Tornberg 
Pantzare, 2019, s. 38).  
 
Flera elever förklarar situationer som de upplever närmare sin verklighet än många andra av 
bokens händelser med igenkänning. Det är också möjligt att se en kritiskhet i elevernas 
reflektioner. De riktar indirekt kritik mot samhället genom att berätta hur det är inrättat, men också 
mot sig själva i form av den egna passiviteten: 

Går att sätta sig in i en situation när någon blir mobbad och man inte vet vad man ska göra åt det 
(Elev 4). 

Man får den känslan att ingen bryr sig om protagonisten, att hans liv är relativt meningslöst. Denna 
typ utav låg självkänsla och depression är vanligt i dagens samhälle bland tonåringar (Elev 6). 

Den tredje delen avslutas med att Eli säger att hon egentligen heter Elias. Detta fortsätter sedan i 
början av del fyra med att Oskar funderar på om Eli är en kille och att ”hon” inte varit ärlig mot 
Oskar. Detta kan jag känna igen mig i, att man funderar på om det någon sagt verkligen är sant (Elev 
13). 

Jag känner igen mig i de andra barnen som befinner sig i badhuset. Oftast vet man vem det är som 
är mobbad, ibland sker det framför ens ögon, men oftast vågar man inte göra något åt det. Även 
Oskars handlande efter branden i skolan väcker igenkänning hos mig. Det är ofta så, tror jag, att 
människor, särskilt unga, inte står upp för alla handlingar de utför, särskilt de dåliga (Elev 19). 

/…/ barnens rädsla för att stå upp och ifrågasätta brödernas beteende känner jag mig mycket väl igen 
mig i. Runt om oss likt grupptryck förekommer mobbning, dessa två hänger många gånger ihop och 
skapar en rädsla för att stå upp för den utsatte (Elev 22). 

jag iaf kopplar det också lite till vår vardag idag. Nu menar inte jag att det finns vampyrer men 
undrar om det finns mindre utstickande saker men som ändå tystas ner (Elev 9). 

Oskar visar fler och fler egenskaper som jag känner igen mig i. Bland annat hur han reagerar på Elis 
riktiga jag. Han är förbryllad och tror inte riktigt på att det är sant, eller han vill inte att det ska vara 
sant. Därför testar han Eli hela tiden för att få det bekräftat. Exempelvis när han ber Eli gå in i 
lägenheten utan att bli inbjuden. Jag tror de flesta hade reagerat likartat och för att tro på de 
förutfattade meningarna måste man se de med egna ögon. En annan sak jag känner igen mig i är hur 
Oskar funderar över hur samhället kommer se på honom ifall han är kär i en kille (Elev 19). 

Elev 19 funderar på hur synen på Oskar kommer att ändras på grund av en eventuell 
homosexualitet. Det är en frågeställning som visar sig ligga nära flera av eleverna och 
läsloggandet lockar fram flera kritiska reflektioner: 

IGENKÄNNING – Oskar visar fler och fler egenskaper som jag känner igen mig i. Hans reaktion 
på när han får reda på att Eli är vampyr. Testar Eli då han inte verkar tro på det – förstår inte hur det 
kan vara sant, ex. att inte bjuda in honom. Rädd att vara kär i en kille och vad samhället ska tycka 
och tänka om det (Elev 31). 

Oscar som har blivit mobbad i hela sitt liv kom nu till en vägkorsning där han behövde överväga om 
de känslorna han kände för Eli var kärlek. Detta har jag vetskap om då en av mina nära vänner kom 
ut, Oscar lever i en tid där homosexualitet inte var något alternativ. Ungdomar nu för tiden är öppna 
med deras sexualitet men jag vet fortfarande hur svårt det är att gå mot strömmen (Elev 25). 
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Mitt motstånd i fjärde delen grundar sig mestadels i att Oskar gillar både Eli och sedan Elias, som 
ju är samma person, på ett mer än vänskapligt vis. Jag kan inte riktigt sätta mig in i Oskars synvinkel, 
det vill säga hur han kan ha samma känslor oberoende av Elis kön med beaktande att deras relation 
inte varat särskilt länge. Jag tror inte att jag personligen skulle kunna handla på samma sätt som 
Oskar (Elev 24). 

Elev 24 visar hur läsningen erbjuder ”fullständig information” (Mezirow, 2006, s. 92). 
Läsloggandet blir till ett forum för och en möjlighet att revidera sin uppfattning i en fråga. Det 
citatet också visar är möjligheten att låta bli att revidera sin uppfattning efter att ha tagit del av 
informationen. Här syns ett transformativt lärande utan pekpinnar. Elev 24 får berättelsen ur 
Oskars perspektiv och överväger hur Oskar resonerar, men väljer att kliva ur texten och behålla 
sin ursprungliga uppfattning. 
 
Att som elev betrakta skeendet genom Oskars gestalt kan innebära att kliva in i ”motspråket” 
(Gustafsson, 2008, abstrakt). Eleverna beskriver hur de ser framför allt Eli med Oskar som lins, 
vilket tar sig uttryck i sympati för Oskar och engagemang i hans situation: 

Han var så förvirrad och trotts Eli var det mycket annat som inte stod rätt till. Som tur var gick han 
där ifrån och det är jag väldigt glad för. Önskar Oskar ett bättre slut än att ta sitt liv (Elev 2). 

denna berättelse får inte sluta såhär (Elev 11). 

Jag levde mig in så mycket i läsningen att jag blev Oskar och det var en hemsk upplevelse (Elev 5). 

Man sätts in i protagonistens tankar kring att Eli egentligen är en pojke som heter Elias (Elev 6). 

Stundvis identifierar jag mig med Oskar, hur han med mod förändrar sin position. Ur psykologisk 
synpunkt är detta något av frigörelse för Oskar, först nu känner han hopp inför framtiden (Elev 8). 

Det är tydligt att eleverna träder in i berättelsen, rör sig i den och träder ut ur den. Användningen 
av igenkänningsbegreppet i läsloggarna visar elevernas rörelse in i och ut ur texten. På så vis 
bidrar igenkänning till växelspelet mellan närhet och distans, där det förstnämnda i hög grad är 
förutsättning för det sistnämnda. Den igenkänning som starkast uttrycks i elevernas läsloggar är 
den med Oskar och hans livssituation, vilken innefattar mobbare, föräldrar, lärare och Eli. Här 
finns flera uttryck för att eleverna känner igen sig kollektivt i de olika mobbningssituationerna 
och den spruckna familjesammanhållningen, även om de på individuell nivå inte kan relatera 
direkt till dessa. Den skapade närheten leder till att eleverna övertar Oskars perspektiv på Eli och 
hans funderingar kring deras relation blir också elevernas funderingar. Därmed uppstår 
självreflektion och självinsikt hos eleverna. Deras föreställningar utmanas när eleverna blir 
föremål för självreflektion. Exempel på liknande aspektskiften finns i samband med att pedofilen 
Håkans samvetskval framläggs för dem och när Blackebergs alienerade alkoholister visar sig 
känslofyllda och solidariska med varandra. Elev 31 är explicit med att igenkänning hänger 
samman med kunskap: 

Kunskapen överlappar lite med igenkänning, större förståelse för människors agerande utifrån 
bakgrund och tankar/känslor. Notera: inte att förväxla med acceptans gentemot agerandet, enbart 
förståelse (Elev 31). 

Igenkänning innebär i det här fallet ökad förståelse, men eftersom kritiskheten kommer efter 
inlevelseläsningen är det möjligt för elev 31 att behålla sitt avståndstagande. 
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Kunskapsbegreppet får en mer framträdande roll i relation till de andra begreppen i de sista 
delarnas läsloggar. Som visats hänger kunskapen ihop med igenkänningen, men kan också sättas 
i samband med hänförelse. Hänförelsen byter dock karaktär. Det som varit en fascination för 
spänningen blir istället en hänförelse som bygger på förståelse: 

Det är ju inget som ska hänföra en och få en att vilja läsa vidare, denna del är ju för att knyta ihop, 
besvara frågor och avsluta historien. Detta gör att det trots att det dalar ändå är intressant att läsa då 
man vill veta vad som händer, även om det inte är spännande, då det ger en klarare bild av boken 
som leder till att man förstår mer och blir nöjdare (Elev 3). 

Del fyra är väldigt händelserik och läsningen är nervkittlande. Jag som läsare pendlar mellan en 
fascination och förskräckelse inför det jag läser och jag vill hela tiden veta mer, förstå mer. Jag blir 
hänförd av den komplexa röda tråd som väver samman hela berättelsen. Varje incident, varje scen, 
kan kopplas till information som jag har tagit del av tidigare. Kategorin hänförelse fortsätter att 
genomsyra min läsning och jag kan knappt bärga mig när det kommer till läsningen av del 5 (Elev 
5). 

De sista delarna av boken var ännu mer händelserika än de föregående, och blev, enligt mig, därmed 
lättare att läsa. Faktorer som gör att jag blir hänförd är när man kommer allt närmre slutet och 
händelser börjar kopplas ihop. Jag ville få reda på hur det skulle gå med Oskar och jag ville även 
veta mer om Elis bakgrund. Mot slutet fick alla delar av boken verkligen ett sammanhang och en 
betydelse, exempelvis Oskars kub och trofén som Tommy hade stulit från Staffan (Elev 10). 

Dessa två delar var extremt händelserika då allt verkligen kom till sitt slut, lite uppbyggd som en 
deckare med ex antal lösa trådar som på slutet visar sig leda till samma lösning. Att få följa dessa 
delar var för mig en hänförelse där jag tyckte att det mesta var intressant (Elev 11). 

Att hänföras av berättelsen hänger alltså samman med att förstå den. Textförståelsen hänger i sin 
tur samman med lärande och kunskap. Läslust och läsnytta fungerar således symbiotiskt för 
eleverna. Sambandet mellan läslust och god läsförståelse bekräftas av 2018 års PISA-resultat 
(Skolverket, 2019, s. 46), medan elevcitaten ovan även indikerar att läsförståelse ger läslust.  
 
Viljan att veta hur det ska gå i berättelsen är stark bland eleverna. Drivkraften att komma till slut 
fungerar på det viset didaktiskt, eftersom den både uppmuntrar till fortsatt läsning och hjälper 
eleverna att lägga intrigpusslet: 

Under denna del av boken känner jag att jag dras med i berättelsen. Jag förstår att något hemskt 
kommer hända Oskar och vill skynda mig att läsa vidare för att se vad som händer (Elev 16). 

Många händelser lämnar stora tomrum som bidrar till lusten att ta reda på helheten. Ett exempel på 
detta är när Oskar kysser Eli och vi får ta del av hens förflutna, men ändå inte riktigt får en tydlig 
bild om varför eller hur Eli blev vampyr (Elev 17). 

Den fjärde delen upplever jag och förmodligen alla andra som den mest händelserika delen. Boken 
besvarar de flesta uppkomna frågorna och ger inga nya handlingskopplande frågor. Hänförelse är en 
stor faktor i denna del av boken, förmodligen beroende på det faktum att alla separata grupper vi 
mött i boken nu stöter samman och påverkar varandra på ett helt annat sätt än tidigare (Elev 22). 

Den sista delen av ”Låt den rätte komma in” gav mig en hel del hänförelse eftersom man var spänd 
på att få reda på hur denna roman skulle sluta (Elev 21). 
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Jag kan inte dra mig till minnes en enda gång då jag kände motstånd under bokens två sista delar. 
Den var faktiskt så pass underhållande att jag sträckläste både del fyra och fem under samma kväll 
(Elev 26). 

Att nå slutet är viktigt för eleverna. Det finns dock en viss frustration över öppenheten i romanens 
slut, även om epilogen fungerar klargörande för ett antal elever. Efterfrågan på ett slags ”facit” 
över boken speglar vikten av att arbeta med olika kunskapsformer i skolan. Att själv göra en 
reflektion över bokens slut är för några elever mindre eftersträvansvärt än att av texten bli 
presenterad en ”sanning” av mer epistemisk karaktär: 

Den sista delen var en konklusion på hela boken. Man fick reda på vad som hände med vissa 
karaktärer. Jag är dock besviken på att man inte får veta vad som händer med Tommy. Åker han 
dit eller går han fri, han dödade ju ändå Håkan (Elev 13). 

Bokens slut var okej enligt mig, det fanns fortfarande vissa saker man fortfarande undrade, 
exempelvis om Oskar blev Elis nya ”Håkan”. Man ville även veta varför Oskar var mobboffret i 
skolan, varför var han alltid den som var utsatt. /…/ Där hade man velat veta lite mer om, var det 
Eli som var i resväskan, och varför dem flyr (Elev 23). 

Många karaktärer skildes åt och slutet lämnar mycket oförklarat (Elev 28). 

I kontrast till frustrationen över slutets öppenhet, finns också flera elever som inte bara är 
accepterande i läsningen utan också avslutar med välgrundade reflekterande omdömen och 
aningar. Det ena utesluter inte heller det andra; frustrationen över att inte få alla svar kan 
kompenseras av reflektioner över läsningens karaktär. Erfarenheten av att läsa boken och logga 
läsningen slutar således i kunskapande av fronesis-karaktär. De nedanstående citaten bygger på 
att eleverna har gjort finala läsningar och därmed skaffat sig tillräcklig information för att kunna 
göra goda omdömesbedömningar. Uppmärksamhet på detaljer som presenterats tidigare i 
berättelsen lönar sig för eleverna som kan använda dessa för att dra slutsatser kring berättelsens 
slut: 

Ytterligare en del som väcker en aning hänförelse är hur romanen slutar, Oskar sitter på ett tåg. Man 
får inte veta vart han är påväg men man får veta att han har en stor portfölj med sig. Kan det vara 
Eli som gömmer sig där? (Elev 21). 

Men det finns en del tomrum att fylla. Kommer Oscar bli den nya ”ritualmördaren” för Elis räkning? 
Vad var det egentligen som hände Eli i hennes förflutna? Varför kom Eli tillbaka? Men detta frågor 
jag är okej med att ha obesvarade. När boken var slut kände jag ett välbefinnande, nöjd med min 
läsupplevelse helt enkelt (Elev 15). 

Att Eli och Oskar rymmer sin väg var inte så oväntat och det innebär att Oskar är nu den personen 
som ser till att hålla Eli vid liv, den nya Håkan (Elev 2). 

Kommer Oskar till och med ta över Håkans roll och börja döda för Elis skull? (Elev 12). 

I övrigt var den femte delen en besvikelse. Jag vill veta mer! Vad kommer hända med Håkan? Vart 
ska Eli och Oskar resa? Jag tycker att slutet var för kort, men samtidigt så vet jag att jag inte hade 
fått en lika intensiv och spännande läsning om all information serverades till mig på silverfat. Jag är 
fascinerad och hänförd av boken och kommer definitivt vilja läsa fler av Ajvide Lindqvists böcker 
(Elev 5). 
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Kunskapsbegreppet får en mer framträdande roll i relation till de andra begreppen i de sista 
delarnas läsloggar. Som visats hänger kunskapen ihop med igenkänningen, men kan också sättas 
i samband med hänförelse. Hänförelsen byter dock karaktär. Det som varit en fascination för 
spänningen blir istället en hänförelse som bygger på förståelse: 

Det är ju inget som ska hänföra en och få en att vilja läsa vidare, denna del är ju för att knyta ihop, 
besvara frågor och avsluta historien. Detta gör att det trots att det dalar ändå är intressant att läsa då 
man vill veta vad som händer, även om det inte är spännande, då det ger en klarare bild av boken 
som leder till att man förstår mer och blir nöjdare (Elev 3). 

Del fyra är väldigt händelserik och läsningen är nervkittlande. Jag som läsare pendlar mellan en 
fascination och förskräckelse inför det jag läser och jag vill hela tiden veta mer, förstå mer. Jag blir 
hänförd av den komplexa röda tråd som väver samman hela berättelsen. Varje incident, varje scen, 
kan kopplas till information som jag har tagit del av tidigare. Kategorin hänförelse fortsätter att 
genomsyra min läsning och jag kan knappt bärga mig när det kommer till läsningen av del 5 (Elev 
5). 

De sista delarna av boken var ännu mer händelserika än de föregående, och blev, enligt mig, därmed 
lättare att läsa. Faktorer som gör att jag blir hänförd är när man kommer allt närmre slutet och 
händelser börjar kopplas ihop. Jag ville få reda på hur det skulle gå med Oskar och jag ville även 
veta mer om Elis bakgrund. Mot slutet fick alla delar av boken verkligen ett sammanhang och en 
betydelse, exempelvis Oskars kub och trofén som Tommy hade stulit från Staffan (Elev 10). 

Dessa två delar var extremt händelserika då allt verkligen kom till sitt slut, lite uppbyggd som en 
deckare med ex antal lösa trådar som på slutet visar sig leda till samma lösning. Att få följa dessa 
delar var för mig en hänförelse där jag tyckte att det mesta var intressant (Elev 11). 

Att hänföras av berättelsen hänger alltså samman med att förstå den. Textförståelsen hänger i sin 
tur samman med lärande och kunskap. Läslust och läsnytta fungerar således symbiotiskt för 
eleverna. Sambandet mellan läslust och god läsförståelse bekräftas av 2018 års PISA-resultat 
(Skolverket, 2019, s. 46), medan elevcitaten ovan även indikerar att läsförståelse ger läslust.  
 
Viljan att veta hur det ska gå i berättelsen är stark bland eleverna. Drivkraften att komma till slut 
fungerar på det viset didaktiskt, eftersom den både uppmuntrar till fortsatt läsning och hjälper 
eleverna att lägga intrigpusslet: 

Under denna del av boken känner jag att jag dras med i berättelsen. Jag förstår att något hemskt 
kommer hända Oskar och vill skynda mig att läsa vidare för att se vad som händer (Elev 16). 

Många händelser lämnar stora tomrum som bidrar till lusten att ta reda på helheten. Ett exempel på 
detta är när Oskar kysser Eli och vi får ta del av hens förflutna, men ändå inte riktigt får en tydlig 
bild om varför eller hur Eli blev vampyr (Elev 17). 

Den fjärde delen upplever jag och förmodligen alla andra som den mest händelserika delen. Boken 
besvarar de flesta uppkomna frågorna och ger inga nya handlingskopplande frågor. Hänförelse är en 
stor faktor i denna del av boken, förmodligen beroende på det faktum att alla separata grupper vi 
mött i boken nu stöter samman och påverkar varandra på ett helt annat sätt än tidigare (Elev 22). 

Den sista delen av ”Låt den rätte komma in” gav mig en hel del hänförelse eftersom man var spänd 
på att få reda på hur denna roman skulle sluta (Elev 21). 
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Jag kan inte dra mig till minnes en enda gång då jag kände motstånd under bokens två sista delar. 
Den var faktiskt så pass underhållande att jag sträckläste både del fyra och fem under samma kväll 
(Elev 26). 

Att nå slutet är viktigt för eleverna. Det finns dock en viss frustration över öppenheten i romanens 
slut, även om epilogen fungerar klargörande för ett antal elever. Efterfrågan på ett slags ”facit” 
över boken speglar vikten av att arbeta med olika kunskapsformer i skolan. Att själv göra en 
reflektion över bokens slut är för några elever mindre eftersträvansvärt än att av texten bli 
presenterad en ”sanning” av mer epistemisk karaktär: 

Den sista delen var en konklusion på hela boken. Man fick reda på vad som hände med vissa 
karaktärer. Jag är dock besviken på att man inte får veta vad som händer med Tommy. Åker han 
dit eller går han fri, han dödade ju ändå Håkan (Elev 13). 

Bokens slut var okej enligt mig, det fanns fortfarande vissa saker man fortfarande undrade, 
exempelvis om Oskar blev Elis nya ”Håkan”. Man ville även veta varför Oskar var mobboffret i 
skolan, varför var han alltid den som var utsatt. /…/ Där hade man velat veta lite mer om, var det 
Eli som var i resväskan, och varför dem flyr (Elev 23). 

Många karaktärer skildes åt och slutet lämnar mycket oförklarat (Elev 28). 

I kontrast till frustrationen över slutets öppenhet, finns också flera elever som inte bara är 
accepterande i läsningen utan också avslutar med välgrundade reflekterande omdömen och 
aningar. Det ena utesluter inte heller det andra; frustrationen över att inte få alla svar kan 
kompenseras av reflektioner över läsningens karaktär. Erfarenheten av att läsa boken och logga 
läsningen slutar således i kunskapande av fronesis-karaktär. De nedanstående citaten bygger på 
att eleverna har gjort finala läsningar och därmed skaffat sig tillräcklig information för att kunna 
göra goda omdömesbedömningar. Uppmärksamhet på detaljer som presenterats tidigare i 
berättelsen lönar sig för eleverna som kan använda dessa för att dra slutsatser kring berättelsens 
slut: 

Ytterligare en del som väcker en aning hänförelse är hur romanen slutar, Oskar sitter på ett tåg. Man 
får inte veta vart han är påväg men man får veta att han har en stor portfölj med sig. Kan det vara 
Eli som gömmer sig där? (Elev 21). 

Men det finns en del tomrum att fylla. Kommer Oscar bli den nya ”ritualmördaren” för Elis räkning? 
Vad var det egentligen som hände Eli i hennes förflutna? Varför kom Eli tillbaka? Men detta frågor 
jag är okej med att ha obesvarade. När boken var slut kände jag ett välbefinnande, nöjd med min 
läsupplevelse helt enkelt (Elev 15). 

Att Eli och Oskar rymmer sin väg var inte så oväntat och det innebär att Oskar är nu den personen 
som ser till att hålla Eli vid liv, den nya Håkan (Elev 2). 

Kommer Oskar till och med ta över Håkans roll och börja döda för Elis skull? (Elev 12). 

I övrigt var den femte delen en besvikelse. Jag vill veta mer! Vad kommer hända med Håkan? Vart 
ska Eli och Oskar resa? Jag tycker att slutet var för kort, men samtidigt så vet jag att jag inte hade 
fått en lika intensiv och spännande läsning om all information serverades till mig på silverfat. Jag är 
fascinerad och hänförd av boken och kommer definitivt vilja läsa fler av Ajvide Lindqvists böcker 
(Elev 5). 
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Flera av eleverna vittnar om att det finns en nöjdhet bland eleverna över att ha kommit i mål med 
läsningen. Det bidrar till läsmotivation att eleverna lyckas begripa hur berättelsen slutar och att 
de kan göra reflektioner över detta. 
 
Det är vanligt att elever beskriver starka chockupplevelser som grundar sig i hur det går för Håkan 
och/eller Virginia. Chocken sätts i samband med hänförelse, även om det också finns läsloggar 
som vittnar om hur chockvärdet devalveras under läsningens gång. Hur chock kan vara en ansats 
till analytiskt tänkande visas av Elev 25:s läslogg: 

När han våldtog Eli, bröt hens ben bakåt och den förfärliga transformationen han genomgick till ett 
själlöst monster. Då behövde jag en paus i läsandet för att återhämta mig, författaren skrev en väldigt 
målande bild av scenen som var förfärlig. Sedan bär denna scen till nästa händelse, som var 
spännande men också chockerande. Tommy fastnade tillsammans med Håkan i källarvalvet, när jag 
läste avsnitten de utspelade sig i trodde jag det värsta scenariot skulle hända Tommy. Antingen 
skulle Håkan döda eller våldta honom men jag trodde det första alternativet var mest troligt. Det 
mentala tillståndet Tommy hamnade i när han var i källaren var tragiskt och hjärtskärande. Han har 
förtryckt sina känslor för inte framstå som svag men hans minnen kom ifatt han under hans nära-
döden-upplevelse. Tommys sinne bröt och han mötte sina känslor som han hade över hans faders 
död som hände flera år sedan. Tommy, som Oscar, har båda blivit formade av sin miljö men de har 
gett utlopp för sina känslor på olika sätt. Tommy stängde av sina känslor medan Oscar gav uttryck 
för sina i tystnad, detta är två vanliga sätt ungdomar ger utlopp för sina känslor (Elev 25). 

Chockupplevelsen är tydligt beskriven av elev 25 och följs av slutsatsen att karaktärerna är 
produkter av socialt arv. Denna slutsats följs i sin tur av reflektionen att karaktärernas sätt att 
reagera liknar verkliga ungdomars sätt att hantera känslor. Chocken ruskar om läsaren och följs 
av kunskap som grundar sig på en form av igenkänning. De olika litterära begreppen hjälper 
eleven att förklara sin upplevelse och insikt och elevens förklaring visar att begreppen är 
ömsesidigt beroende av varandra. 
 
För elev 27 kommer chocken istället i form av insikter i den egna föreställningsvärlden. Elev 27 
beskriver uttrycksfullt ett försanthållande som upplöses av chocken och ersätts med 
självreflektion (”jag”) och ny utblick (”vi”): 

Jag chockas lite när jag börjar inse hur trångsynt man kan vara. Jag antar att Eli är en tjej bara för 
att Oskar gillar henne men i verkligheten är hon ingenting alls. Samma sak händer med Lacke när 
han ska förklara vad Eli är. Han ser att Eli varken är pojke eller tjej och det blir helt enkelt för mycket 
för honom. Vi måste inse att allting inte är svart och vitt och det finns saker vi inte vet om (Elev 27). 

Elev 27 visar hur en föreställning gått från statiskt sann till dynamisk. Lärandet har varit 
transformativt. Episteme har genom läsningen och läsloggandet blivit fronesis. En kritiskhet i 
perspektivet på Elis könstillhörighet återfinns hos fler elever: 

Man sätts in i protagonistens tankar kring att Eli egentligen är en pojke som heter Elias. Under 
bokens gång så har författaren hänvisat Eli till olika pronomen, för att belysa vampyren som en 
representant för de människor som är osäkra, vilket kön de tillhör. Man kan även dra den slutsatsen 
att Oskar och Eli(as) är lika i den benämningen att båda aldrig har haft en riktig vän (Elev 6). 

Oskar och Elis relation utvecklas på ett annat plan. En stark vänskap, tillsynes oberoende av 
specifika könsroller, medför stark tillit (Elev 8). 
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Från ett norm-kritiskt perspektiv så är frågan om Elis kön central. Eli är varken han eller hon, vilket 
verkar vara ogripbart för resten av karaktärerna. När Oskar får reda på att det inte är en flicka, byts 
Elis pronomen direkt från ”hon” till ”han”, trots att det inte är mer rätt. Bara för att det ena 
alternativet stämmer [SIC: inte stämmer], innebär det inte att det automatiskt är det andra (Elev 14). 

Eli visar även hur en manipulativ egenskap/förhållningssätt kan påverka människor omkring honom 
(Elev 19). 

Elev 14 åskådliggör läsarens betydelse för läsningen. Eleverna har tack vare textens fokalisation 
övertagit Oskars perspektiv och därigenom utvecklat ett ”norm-kritiskt perspektiv.” Som en 
konsekvens av detta hamnar fokus i läsningen på Elis könstillhörighet, men det hade varit fullt 
möjligt att anlägga exempelvis ett biografiskt eller sociohistoriskt perspektiv på texten. ”Bara för 
att det ena alternativet stämmer [SIC: inte stämmer], innebär det inte att det automatiskt är det 
andra” som är rätt. En nyansering av dikotomier finns också hos elev 19 i sista citatet ovan. Detta 
visar en reflektion över Eli som något annat än ett offer. Gestalternas dubbelhet i det att de är 
såväl förövare som offer gör att eleverna får anledning att reflektera över hur och varför de själva 
förhåller sig som de gör till karaktärerna: 

En del som inte korresponderade med någon av de fem kategorierna, men som jag ändå reflekterade 
mycket över, var slutet av del fyra, när Lacke förstått hur allt hängde ihop och begav sig till Elis 
lägenhet för att döda honom. Jag kom på mig själv med att hoppas på att Oskar skulle hinna rädda 
Eli innan Lacke hann döda honom, vilket egentligen är rätt märkligt. Trots att Eli är anledningen till 
alla mord och alla hemskheter som skett till Blackeberg tar jag alltså ändå, omedvetet, hans parti. 
Detta beror antagligen på att man genom hela boken har byggt upp en relation till Eli, eftersom man 
får se historien från hans perspektiv. Dels har man fått reda på hur Eli omvandlades till vampyr, 
vilket var en myket hemsk historia som leder till att man nästan ser Eli som snarare ett offer. 
Dessutom man fått reda på att Eli inte dödar för att han vill, utan endast för att han måste. Detta 
ursäktar ju egentligen inte alls hans handlingar, men på något sett blir i och med detta den hemska 
vampyren mer mänsklig (Elev 12). 

Inifrånperspektivet gör att ”den andre” – vampyren – framstår som mindre omänsklig. Det är en 
främmandegöring som har pågått över tid i läsningen som beskrivs av elev 12. Möjligheten att 
kunna utveckla en ny syn på Eli kommer sig av att eleven har gjort en final läsning och det visar 
att transformationer i lärande kan ackumuleras och utvecklas över tid.  
 
En annan möjlig slutsats efter läsningen av hela boken är att samspelet mellan vanliga människor 
och det övernaturliga är i fokus. Vampyrismen relateras i elevernas läsloggar till verkliga 
företeelser och/eller andra vampyrberättelser. Elevernas referensramar påverkar hur de förstår 
berättelsen och vice versa: 

bokens handling bygger på samspelet mellan vampyr och människa. Oskar och Eli, liksom Lacke 
och Virginia, är tidigare exempel på detta (Elev 8). 

Vampyren i denna bok är förhållandevis en ganska ny dramatisering av den då den i själva verket är 
en sjukdom. Detta kom jag på att jag har läst om en liknande vampyrspridande blodmask och det 
gjorde att det kändes som att jag redan kunde mycket om denna sjukdom fast man i själva verket 
inte kunde något (Elev 11). 

Jag har läst flera andra vampyr-romaner men denna är annorlunda. Många andra berättelser om 
vampyrer romantiserar deras väsen och får de att framstå som vackra och mäktiga. Låt den rätte 
komma in skildrar vampyrer som en tragisk livsform som inte kan leva ett värdigt liv och endast 
skapar elände (Elev 14). 
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Flera av eleverna vittnar om att det finns en nöjdhet bland eleverna över att ha kommit i mål med 
läsningen. Det bidrar till läsmotivation att eleverna lyckas begripa hur berättelsen slutar och att 
de kan göra reflektioner över detta. 
 
Det är vanligt att elever beskriver starka chockupplevelser som grundar sig i hur det går för Håkan 
och/eller Virginia. Chocken sätts i samband med hänförelse, även om det också finns läsloggar 
som vittnar om hur chockvärdet devalveras under läsningens gång. Hur chock kan vara en ansats 
till analytiskt tänkande visas av Elev 25:s läslogg: 

När han våldtog Eli, bröt hens ben bakåt och den förfärliga transformationen han genomgick till ett 
själlöst monster. Då behövde jag en paus i läsandet för att återhämta mig, författaren skrev en väldigt 
målande bild av scenen som var förfärlig. Sedan bär denna scen till nästa händelse, som var 
spännande men också chockerande. Tommy fastnade tillsammans med Håkan i källarvalvet, när jag 
läste avsnitten de utspelade sig i trodde jag det värsta scenariot skulle hända Tommy. Antingen 
skulle Håkan döda eller våldta honom men jag trodde det första alternativet var mest troligt. Det 
mentala tillståndet Tommy hamnade i när han var i källaren var tragiskt och hjärtskärande. Han har 
förtryckt sina känslor för inte framstå som svag men hans minnen kom ifatt han under hans nära-
döden-upplevelse. Tommys sinne bröt och han mötte sina känslor som han hade över hans faders 
död som hände flera år sedan. Tommy, som Oscar, har båda blivit formade av sin miljö men de har 
gett utlopp för sina känslor på olika sätt. Tommy stängde av sina känslor medan Oscar gav uttryck 
för sina i tystnad, detta är två vanliga sätt ungdomar ger utlopp för sina känslor (Elev 25). 

Chockupplevelsen är tydligt beskriven av elev 25 och följs av slutsatsen att karaktärerna är 
produkter av socialt arv. Denna slutsats följs i sin tur av reflektionen att karaktärernas sätt att 
reagera liknar verkliga ungdomars sätt att hantera känslor. Chocken ruskar om läsaren och följs 
av kunskap som grundar sig på en form av igenkänning. De olika litterära begreppen hjälper 
eleven att förklara sin upplevelse och insikt och elevens förklaring visar att begreppen är 
ömsesidigt beroende av varandra. 
 
För elev 27 kommer chocken istället i form av insikter i den egna föreställningsvärlden. Elev 27 
beskriver uttrycksfullt ett försanthållande som upplöses av chocken och ersätts med 
självreflektion (”jag”) och ny utblick (”vi”): 

Jag chockas lite när jag börjar inse hur trångsynt man kan vara. Jag antar att Eli är en tjej bara för 
att Oskar gillar henne men i verkligheten är hon ingenting alls. Samma sak händer med Lacke när 
han ska förklara vad Eli är. Han ser att Eli varken är pojke eller tjej och det blir helt enkelt för mycket 
för honom. Vi måste inse att allting inte är svart och vitt och det finns saker vi inte vet om (Elev 27). 

Elev 27 visar hur en föreställning gått från statiskt sann till dynamisk. Lärandet har varit 
transformativt. Episteme har genom läsningen och läsloggandet blivit fronesis. En kritiskhet i 
perspektivet på Elis könstillhörighet återfinns hos fler elever: 

Man sätts in i protagonistens tankar kring att Eli egentligen är en pojke som heter Elias. Under 
bokens gång så har författaren hänvisat Eli till olika pronomen, för att belysa vampyren som en 
representant för de människor som är osäkra, vilket kön de tillhör. Man kan även dra den slutsatsen 
att Oskar och Eli(as) är lika i den benämningen att båda aldrig har haft en riktig vän (Elev 6). 

Oskar och Elis relation utvecklas på ett annat plan. En stark vänskap, tillsynes oberoende av 
specifika könsroller, medför stark tillit (Elev 8). 
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Från ett norm-kritiskt perspektiv så är frågan om Elis kön central. Eli är varken han eller hon, vilket 
verkar vara ogripbart för resten av karaktärerna. När Oskar får reda på att det inte är en flicka, byts 
Elis pronomen direkt från ”hon” till ”han”, trots att det inte är mer rätt. Bara för att det ena 
alternativet stämmer [SIC: inte stämmer], innebär det inte att det automatiskt är det andra (Elev 14). 

Eli visar även hur en manipulativ egenskap/förhållningssätt kan påverka människor omkring honom 
(Elev 19). 

Elev 14 åskådliggör läsarens betydelse för läsningen. Eleverna har tack vare textens fokalisation 
övertagit Oskars perspektiv och därigenom utvecklat ett ”norm-kritiskt perspektiv.” Som en 
konsekvens av detta hamnar fokus i läsningen på Elis könstillhörighet, men det hade varit fullt 
möjligt att anlägga exempelvis ett biografiskt eller sociohistoriskt perspektiv på texten. ”Bara för 
att det ena alternativet stämmer [SIC: inte stämmer], innebär det inte att det automatiskt är det 
andra” som är rätt. En nyansering av dikotomier finns också hos elev 19 i sista citatet ovan. Detta 
visar en reflektion över Eli som något annat än ett offer. Gestalternas dubbelhet i det att de är 
såväl förövare som offer gör att eleverna får anledning att reflektera över hur och varför de själva 
förhåller sig som de gör till karaktärerna: 

En del som inte korresponderade med någon av de fem kategorierna, men som jag ändå reflekterade 
mycket över, var slutet av del fyra, när Lacke förstått hur allt hängde ihop och begav sig till Elis 
lägenhet för att döda honom. Jag kom på mig själv med att hoppas på att Oskar skulle hinna rädda 
Eli innan Lacke hann döda honom, vilket egentligen är rätt märkligt. Trots att Eli är anledningen till 
alla mord och alla hemskheter som skett till Blackeberg tar jag alltså ändå, omedvetet, hans parti. 
Detta beror antagligen på att man genom hela boken har byggt upp en relation till Eli, eftersom man 
får se historien från hans perspektiv. Dels har man fått reda på hur Eli omvandlades till vampyr, 
vilket var en myket hemsk historia som leder till att man nästan ser Eli som snarare ett offer. 
Dessutom man fått reda på att Eli inte dödar för att han vill, utan endast för att han måste. Detta 
ursäktar ju egentligen inte alls hans handlingar, men på något sett blir i och med detta den hemska 
vampyren mer mänsklig (Elev 12). 

Inifrånperspektivet gör att ”den andre” – vampyren – framstår som mindre omänsklig. Det är en 
främmandegöring som har pågått över tid i läsningen som beskrivs av elev 12. Möjligheten att 
kunna utveckla en ny syn på Eli kommer sig av att eleven har gjort en final läsning och det visar 
att transformationer i lärande kan ackumuleras och utvecklas över tid.  
 
En annan möjlig slutsats efter läsningen av hela boken är att samspelet mellan vanliga människor 
och det övernaturliga är i fokus. Vampyrismen relateras i elevernas läsloggar till verkliga 
företeelser och/eller andra vampyrberättelser. Elevernas referensramar påverkar hur de förstår 
berättelsen och vice versa: 

bokens handling bygger på samspelet mellan vampyr och människa. Oskar och Eli, liksom Lacke 
och Virginia, är tidigare exempel på detta (Elev 8). 

Vampyren i denna bok är förhållandevis en ganska ny dramatisering av den då den i själva verket är 
en sjukdom. Detta kom jag på att jag har läst om en liknande vampyrspridande blodmask och det 
gjorde att det kändes som att jag redan kunde mycket om denna sjukdom fast man i själva verket 
inte kunde något (Elev 11). 

Jag har läst flera andra vampyr-romaner men denna är annorlunda. Många andra berättelser om 
vampyrer romantiserar deras väsen och får de att framstå som vackra och mäktiga. Låt den rätte 
komma in skildrar vampyrer som en tragisk livsform som inte kan leva ett värdigt liv och endast 
skapar elände (Elev 14). 
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I denna del hittades även ett stycke som krävde lite förkunskap. Det handlar om när Virginia berättar 
vilka fysiska förändringar som har skett sedan hon blev vampyr. Hon pratar om termer som cysta, 
hjärtats sinusknuta och olika typer av celler. I det stycket kan det vara fördelaktigt att ha lite koll på 
vad hon pratar om. Bland annat talar hon om att det växer en separat hjärna i sinusknutan som jobbar 
självständigt och innebär att även om kroppen dör kan hjärtat leva vidare (Elev 20). 

I citaten ovan märks hur berättelsen transformerar uppfattningar (elev 14), men också hur kunskap 
om fenomen utanför texten införlivas i läsningen och samtidigt växer ur läsningen (elev 11; 20). 
Den verkliga och den fiktiva världen smälter samman i elevernas läsning. Ytterligare exempel på 
verkliga fenomen som assimileras med fenomen i romanen är grupptryckets betydelse för 
mobbning och betydelsen av tillhörighet för välmående. Karaktärernas handlingar förklaras i 
läsloggarna med längtan efter samhörighet. Dessutom finns uttryck för att det är miljön 
karaktärerna vistas i som präglar dem: 

Även i den sista delen så byggs mina kunskaper på om vad mobbning och grupptryck kan göra med 
människor. Grupptrycket mellan Johnny och Jimmy gjorde att de hetsade varandra att göra värre 
och värre saker hela tiden. Det började som vanlig mobbning men till slut har det eskalerat så mycket 
att det faktiskt blir mordförsök. Dessa händelser visar hur pass långt mobbning kan gå ifall det inte 
stoppas i tid (Elev 19). 

Insikten slår mig plötsligt att denna form av grupptryck förekommer mer ofta idag i vår omgivning 
(Elev 22). 

Oskar och Elis relation är starkare än någonsin, trots att Oskar nu vet om Elis hemlighet som vampyr. 
Jag tror att deras utanförskap är en stor faktor till att de drivs tillsammans. Oskar genom att han är 
mobbad och har det svårt i skolan och Eli eftersom hon är vampyr och därmed inte passar in i 
samhället (Elev 21). 

Mina tidigare kunskaper används till att förstå hur t.ex Håkan agerar. Jag vet att det som driver 
människan är egna njutningar och det är just det so driver Håkan när han tar sig ända till Eli för att 
få njuta. Vidare förstår jag hur Eli kan känna så starkt för Oskar då jag vet hur viktigt det är för 
människan att accepteras av andra. Det är antagligen därför Eli kommer och räddar Oskar i simhallen 
(Elev 27). 

En liknelse i boken som jag verkligen tycker om är ”Hela skiten. Blackeberg. Alltihop. Dom här 
husen, vägarna man går, platserna, människorna, alltihop är bara som en enda stor jävla sjukdom.” 
Jag kan tänka mig att Lacke syftar på att Blackeberg är som cancer, det börjar som en liten knöl som 
sedan sprider sig genom hela värdkroppen (Elev 25). 

De sociokulturella förklaringsmodeller som skymtar i elevernas beskrivningar ovan sammanfogar 
miljön med det djupt mänskliga behovet av att uppleva tillhörighet och sammanhang. Lacke och 
hans alkoholiserade vänner fascinerar trots att de är mer perifera än Oskar, Eli och Håkan. 
Beskrivningen av dem utmanar färdiga föreställningar om socialt utslagna människor och 
utmanar därigenom uppfattningar om kunskapsbegreppet som uteslutande positivistiskt. 
Kunskapsbegreppet är svårhanterligt för eleverna på grund av dess starka konnotationer till 
faktainlärning. I citaten nedan är det möjligt att se en rörlighet bort från sådana föreställningar om 
kunskap och hur texten möjliggör för elever att reflektera över stigmatisering kring 
homosexualitet; det är värre att vara bög än vampyr: 

Kunskapskategorin är fortfarande svårplacerad, mycket på grund av att boken inte innehåller någon 
direkt fakta att lära ifrån. Dock har jag genom att läsa den här boken förstått mig på hur fördomar 
kan förblinda alla i samhället. Till exempel alkisarna som är med genom hela boken, kanske för 
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blotta ögat vekar vara en grupp skumma typer med dåliga vanor, men egentligen är människor med 
ett djup som vilken annan människa som helst, som bara har hamnat på fel spår i livet. Genom att 
läsa om hur alkisarna blir behandlade av andra som träffar på dem, blir jag lite irriterad, för hur kan 
egentligen någon annan veta hur de mår eller hur de lever genom att bara titta på dem? (Elev 17). 

Eli är något som jag anade från första delen, ingen flicka eller pojken men föddes som en pojke 
innan hen blev en vampyr. Elis eller Elias sexuella läggning hade ingen större roll i hela handlingen, 
men man kunde ana det från första början. Hens berättelse knöt hela vampyrsägnen samman och 
gav en större helhetsbild. Elis utkommande fick stora konsekvenser för Oscars fortsatta syn på sin 
vän men också hans sexualitet ”Att han på något sätt kunde acceptera att hon var vampyr, men att 
hon skulle vara kille, att det kunde vara… svårare. Han kunde orden. Bög, Bögjävel.” (Elev 25). 

Alkestrand (2016) ser ett verks didaktiska potential som dess möjligheter att bidra till diskussioner 
om värdegrundsfrågor (s. 70). Elev 17 och 25 belyser de goda utsikterna att använda den lästa 
romanen för sådana samtal. Delen om Oskar och Eli där de samtalar och möts i en kyss möts 
också av ett visst motstånd. Dels är det frustrerande för eleverna att karaktärerna inte är ärliga 
mot varandra, dels finns det en vilja att få ökad tydlighet i vad som egentligen sker: 

Konversationen mellan Eli och Oskar i Oskars lägenhet ansåg jag vara frustrerande, de båda var 
väldigt arroganta och ville inte förstå den andras perspektiv. Detta väckte irritation hos mig vilket 
gjorde att jag egentligen bara ville hoppa över delen (Elev 19). 

Dialogen mellan Eli och Oskar, Eli ville inte berätta vem han är och Oskar ställde massa frågor som 
han inte fick svaret på. Eli säger att han inte dödar människor när Oskar påstår att han gör det – trots 
att det är sant så ljuger Eli, varför? Orkade inte riktigt läsa då det bidrog till en frustration i att Eli 
vägrade svara på frågorna (Elev 31). 

Motstånd – dialogen mellan Eli och Oskar, när Eli inte ville berätta vad han egentligen var och varför 
han dödar människor (Elev 4). 

Enda gången hänförelsen dippar lite är det stycket där Oskar och Eli kysser varandra och han blir 
henne i en dröm typ. Jag tror jag läste den delen tre eller fyra gånger, men har fortfarande inte riktigt 
förstått mig på det, och nu när jag läst hela del fyra så ser jag inte heller vad den delen fyllde för 
funktion (Elev 3). 

Att Elis och Oskars kyss är enda tillfället i de två avslutande delarna som hänförelsen sjunker för 
elev 3 är talande. Ett stort antal elever vittnar i sina läsloggar om hur motståndet har försvunnit 
när berättelsen närmar sig sitt slut. Motståndet framstår inte heller per definition som en motsats 
till hänförelsen. Elev 7 som i sitt tredje läsloggsinlägg (se s. 104) skrev om hur faktorer utanför 
boken/skolan hämmade läsningen kommer här fram till att boken väcker både avståndstagande 
och drivkraft: 

I samband med morden så kände jag ett litet motstånd samtidigt som jag ville läsa mer vilket jag 
själv tycker är lite intressant att det går att kombinera de två delarna motstånd och nyfikenhet. /…/ 
Hänförelsen påverkade mig inte heller så mycket då jag hade svårt att komma in boken på grund av 
saker och ting som skedde utanför läsandet och det blev lite väl mycket av sådant som egentligen 
inte brukar ske i verkligheten som gjorde att jag inte slukades upp av boken. Efter att ha läst boken 
och kollat på filmen så finns det en hel del som går att tolka vilket gjort att jag fått en större kunskap 
som jag inte hade förut (Elev 7). 

Elev 7:s citat är talande på dubbelt vis. Å ena sidan är det tydligt att läsmotstånd och läslust kan 
samexistera. Å andra sidan visar citatet att insikter i den egna läsprocessen kan upplevas som 
berikande. Citatet sätter också fokus på hur den begreppsstyrda reflektionen över läsprocessen 
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I denna del hittades även ett stycke som krävde lite förkunskap. Det handlar om när Virginia berättar 
vilka fysiska förändringar som har skett sedan hon blev vampyr. Hon pratar om termer som cysta, 
hjärtats sinusknuta och olika typer av celler. I det stycket kan det vara fördelaktigt att ha lite koll på 
vad hon pratar om. Bland annat talar hon om att det växer en separat hjärna i sinusknutan som jobbar 
självständigt och innebär att även om kroppen dör kan hjärtat leva vidare (Elev 20). 

I citaten ovan märks hur berättelsen transformerar uppfattningar (elev 14), men också hur kunskap 
om fenomen utanför texten införlivas i läsningen och samtidigt växer ur läsningen (elev 11; 20). 
Den verkliga och den fiktiva världen smälter samman i elevernas läsning. Ytterligare exempel på 
verkliga fenomen som assimileras med fenomen i romanen är grupptryckets betydelse för 
mobbning och betydelsen av tillhörighet för välmående. Karaktärernas handlingar förklaras i 
läsloggarna med längtan efter samhörighet. Dessutom finns uttryck för att det är miljön 
karaktärerna vistas i som präglar dem: 

Även i den sista delen så byggs mina kunskaper på om vad mobbning och grupptryck kan göra med 
människor. Grupptrycket mellan Johnny och Jimmy gjorde att de hetsade varandra att göra värre 
och värre saker hela tiden. Det började som vanlig mobbning men till slut har det eskalerat så mycket 
att det faktiskt blir mordförsök. Dessa händelser visar hur pass långt mobbning kan gå ifall det inte 
stoppas i tid (Elev 19). 

Insikten slår mig plötsligt att denna form av grupptryck förekommer mer ofta idag i vår omgivning 
(Elev 22). 

Oskar och Elis relation är starkare än någonsin, trots att Oskar nu vet om Elis hemlighet som vampyr. 
Jag tror att deras utanförskap är en stor faktor till att de drivs tillsammans. Oskar genom att han är 
mobbad och har det svårt i skolan och Eli eftersom hon är vampyr och därmed inte passar in i 
samhället (Elev 21). 

Mina tidigare kunskaper används till att förstå hur t.ex Håkan agerar. Jag vet att det som driver 
människan är egna njutningar och det är just det so driver Håkan när han tar sig ända till Eli för att 
få njuta. Vidare förstår jag hur Eli kan känna så starkt för Oskar då jag vet hur viktigt det är för 
människan att accepteras av andra. Det är antagligen därför Eli kommer och räddar Oskar i simhallen 
(Elev 27). 

En liknelse i boken som jag verkligen tycker om är ”Hela skiten. Blackeberg. Alltihop. Dom här 
husen, vägarna man går, platserna, människorna, alltihop är bara som en enda stor jävla sjukdom.” 
Jag kan tänka mig att Lacke syftar på att Blackeberg är som cancer, det börjar som en liten knöl som 
sedan sprider sig genom hela värdkroppen (Elev 25). 

De sociokulturella förklaringsmodeller som skymtar i elevernas beskrivningar ovan sammanfogar 
miljön med det djupt mänskliga behovet av att uppleva tillhörighet och sammanhang. Lacke och 
hans alkoholiserade vänner fascinerar trots att de är mer perifera än Oskar, Eli och Håkan. 
Beskrivningen av dem utmanar färdiga föreställningar om socialt utslagna människor och 
utmanar därigenom uppfattningar om kunskapsbegreppet som uteslutande positivistiskt. 
Kunskapsbegreppet är svårhanterligt för eleverna på grund av dess starka konnotationer till 
faktainlärning. I citaten nedan är det möjligt att se en rörlighet bort från sådana föreställningar om 
kunskap och hur texten möjliggör för elever att reflektera över stigmatisering kring 
homosexualitet; det är värre att vara bög än vampyr: 

Kunskapskategorin är fortfarande svårplacerad, mycket på grund av att boken inte innehåller någon 
direkt fakta att lära ifrån. Dock har jag genom att läsa den här boken förstått mig på hur fördomar 
kan förblinda alla i samhället. Till exempel alkisarna som är med genom hela boken, kanske för 
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blotta ögat vekar vara en grupp skumma typer med dåliga vanor, men egentligen är människor med 
ett djup som vilken annan människa som helst, som bara har hamnat på fel spår i livet. Genom att 
läsa om hur alkisarna blir behandlade av andra som träffar på dem, blir jag lite irriterad, för hur kan 
egentligen någon annan veta hur de mår eller hur de lever genom att bara titta på dem? (Elev 17). 

Eli är något som jag anade från första delen, ingen flicka eller pojken men föddes som en pojke 
innan hen blev en vampyr. Elis eller Elias sexuella läggning hade ingen större roll i hela handlingen, 
men man kunde ana det från första början. Hens berättelse knöt hela vampyrsägnen samman och 
gav en större helhetsbild. Elis utkommande fick stora konsekvenser för Oscars fortsatta syn på sin 
vän men också hans sexualitet ”Att han på något sätt kunde acceptera att hon var vampyr, men att 
hon skulle vara kille, att det kunde vara… svårare. Han kunde orden. Bög, Bögjävel.” (Elev 25). 

Alkestrand (2016) ser ett verks didaktiska potential som dess möjligheter att bidra till diskussioner 
om värdegrundsfrågor (s. 70). Elev 17 och 25 belyser de goda utsikterna att använda den lästa 
romanen för sådana samtal. Delen om Oskar och Eli där de samtalar och möts i en kyss möts 
också av ett visst motstånd. Dels är det frustrerande för eleverna att karaktärerna inte är ärliga 
mot varandra, dels finns det en vilja att få ökad tydlighet i vad som egentligen sker: 

Konversationen mellan Eli och Oskar i Oskars lägenhet ansåg jag vara frustrerande, de båda var 
väldigt arroganta och ville inte förstå den andras perspektiv. Detta väckte irritation hos mig vilket 
gjorde att jag egentligen bara ville hoppa över delen (Elev 19). 

Dialogen mellan Eli och Oskar, Eli ville inte berätta vem han är och Oskar ställde massa frågor som 
han inte fick svaret på. Eli säger att han inte dödar människor när Oskar påstår att han gör det – trots 
att det är sant så ljuger Eli, varför? Orkade inte riktigt läsa då det bidrog till en frustration i att Eli 
vägrade svara på frågorna (Elev 31). 

Motstånd – dialogen mellan Eli och Oskar, när Eli inte ville berätta vad han egentligen var och varför 
han dödar människor (Elev 4). 

Enda gången hänförelsen dippar lite är det stycket där Oskar och Eli kysser varandra och han blir 
henne i en dröm typ. Jag tror jag läste den delen tre eller fyra gånger, men har fortfarande inte riktigt 
förstått mig på det, och nu när jag läst hela del fyra så ser jag inte heller vad den delen fyllde för 
funktion (Elev 3). 

Att Elis och Oskars kyss är enda tillfället i de två avslutande delarna som hänförelsen sjunker för 
elev 3 är talande. Ett stort antal elever vittnar i sina läsloggar om hur motståndet har försvunnit 
när berättelsen närmar sig sitt slut. Motståndet framstår inte heller per definition som en motsats 
till hänförelsen. Elev 7 som i sitt tredje läsloggsinlägg (se s. 104) skrev om hur faktorer utanför 
boken/skolan hämmade läsningen kommer här fram till att boken väcker både avståndstagande 
och drivkraft: 

I samband med morden så kände jag ett litet motstånd samtidigt som jag ville läsa mer vilket jag 
själv tycker är lite intressant att det går att kombinera de två delarna motstånd och nyfikenhet. /…/ 
Hänförelsen påverkade mig inte heller så mycket då jag hade svårt att komma in boken på grund av 
saker och ting som skedde utanför läsandet och det blev lite väl mycket av sådant som egentligen 
inte brukar ske i verkligheten som gjorde att jag inte slukades upp av boken. Efter att ha läst boken 
och kollat på filmen så finns det en hel del som går att tolka vilket gjort att jag fått en större kunskap 
som jag inte hade förut (Elev 7). 

Elev 7:s citat är talande på dubbelt vis. Å ena sidan är det tydligt att läsmotstånd och läslust kan 
samexistera. Å andra sidan visar citatet att insikter i den egna läsprocessen kan upplevas som 
berikande. Citatet sätter också fokus på hur den begreppsstyrda reflektionen över läsprocessen 
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blir till ett verktyg för att överkomma också sådant motstånd som inte har sitt ursprung i själva 
texten. Dessutom visar citatet hur läsloggen på ett funktionellt vis kan vara ett redskap för lärare 
att kontrollera huruvida elever faktiskt läser. Elev 7 har vid sidan av läsningen på eget bevåg tittat 
på filmen (osäkert om det gäller Alfredssons eller Reeves filmatisering), men som komplement 
till läsningen. Litteraturundervisningen har alltså inspirerat en elev som själv uttrycker visst 
motstånd till berättelsen att fortsätta ta del av den i andra medier. Därefter konstaterar elev 7 att 
efter berättelsens slut kunde tolkning och kunskap ta vid. 
 
Berättelsens slut är dock för några elever orsak till en sista frustration i läsningen. Även om flera 
elever drar rimliga slutsatser om hur det går för gestalterna, finns det några elever som skriver i 
läsloggarna om att slutet inte ger tillräckliga svar. Eleverna ifråga har svårigheter att bryta med 
föreställningen om att endast ett facit kan ge svar som är uttömmande nog: 

Ett annat motstånd är enligt mig att man inte får något direkt svar på hur Eli egentligen blev vampyr 
och hur ”smittan” började spridas. Även det öppna slutet är lite av ett motstånd, då jag gärna vill 
exakt vad som hände med karaktärerna (Elev 10). 

Jag tycker det var skönt att epilogen fanns för innan den kände jag ett stort behov av att veta mer 
och nästan en irritation över alla frågetecken som fanns (Elev 16). 

Vidare till den allra sista scenen man som läsare får ta del i, nämligen att Oskar är på väg bort i ett 
tåg med en resväska som högst troligt innehåller Eli. Jag tycker det är en enkel utväg för en komplex 
berättelse även om jag även där kan förstå varför författaren har valt att avsluta berättelsen så, ett 
enormt tomrum i texten och ett öppet slut. Det bekräftas varken att det är Oskar, eller att Eli i sådana 
fall är med samt om Oskar har blivit smittad av Eli eller inte och vart de är på väg. Varför vill Oskar 
lämna sin mamma bland annat? (Elev 24). 

Viljan att fylla textens tomrum vittnar dock om engagemang i läsningen. De nya frågorna är som 
kunskap betraktad väl så viktig som att lista ut hur saker i berättelsen gick till. De exemplifierar 
ett reflekterande omdöme med utgångspunkt i det lästa: ett sätt att med hjälp av fiktionen utveckla 
sitt lärande i riktning mot fronesis. Genom att se att de saknar information för att fullt ut begripa 
vad som sker till slut och för att förutsäga vad som händer efter berättelsens slut, utvärderar 
eleverna vad som krävs för att kunna dra slutsatser. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna märker på textens struktur att upplösningen kommer 
närmare. Detta hänger precis som innehållsliga tolkningar samman med att eleverna aktiverar sina 
läsarrepertoarer i läsningen och läsloggandet. Deras uppfattningar om genre transformeras dock 
när läsarrepertoaren bryts med romanens genrehybriditet och vampyrbeskrivningar. Fördelen med 
att vara såväl forskare som undervisande svensklärare i forskningsgruppen märks i närheten till 
elevernas intertextuella tolkningar. 
 
Igenkänning visar sig vara en förutsättning för att textens främmandegörande potential ska kunna 
realiseras i läsningen och läsloggandet. Desautomatiseringen av läsningen producerar 
reflekterande omdömen hos eleverna vilka kommer till uttryck i läsloggarna. Lärandet får då en 
transformativ karaktär som till exempel manifesteras genom att elevernas förutfattade 
föreställningar om Eli blir synliga för dem själva. Att föreställningarna blir synliga leder i sin tur 
till en ökad kritiskhet från elevernas sida. Kritiskheten riktas både inåt mot dem själva och utåt 
mot texten och det omgivande samhällets normer. Dessutom blir det möjligt för dem att se hur de 
själva hänger ihop med text och samhälle, exempelvis när det blir synligt att de som läsare övertar 
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Oskars perspektiv på Eli och hur en normativ uppfattning överförts till dem. Det är dock viktigt 
att notera att synliggörandet av föreställningarna inte alltid innebär en förändring av en elevs 
uppfattning. Ibland sker en större eller mindre förändring och ibland väljer eleven att återgå till 
sin ursprungliga uppfattning, men med fastare grund för uppfattningen. Detta är inget 
misslyckande.  
 
Romanens slut ställer frågan om kunskapssyn på sin spets. Ett vanligt uttryck i elevernas läsloggar 
är att de saknar ett uttömmande facit över vad som hände med alla karaktärer. Jag tolkar detta 
som ett eko av en positivistiskt präglad kunskapssyn. Trots att samma elever som ger sådana 
uttryck i sina läsloggar också ger prov på väl utvecklade reflekterande omdömen, vill de få slutet 
bekräftat som en absolut sanning. Samtidigt är det tydligt att eleverna genom läsningen och 
läsloggandet vidgat sin syn på kunskapsbegreppet till att innehålla saker som insikter i andras 
livssituationer, ställningstaganden i moraliska dilemman samt reflektioner över egna 
föreställningar. I detta transformativa lärande är eleverna hjälpta av de litteraturvetenskapliga 
begreppen. Läsloggarna visar elever som närmar sig fronesis genom att erfara i läsningen och 
som stärker sina litterära identiteter genom att använda den litteraturvetenskapliga terminologin 
till metareflektion. 
 

11. Motstånd i tre elevers finala läsning 
I detta avsnitt avser jag komplettera helhetsbilden av elevernas läsning i föregående avsnitt genom 
att framhålla tre elevers läsloggar. Kompletteringen sker med avsikten att fokuserat visa hur 
elevernas uppfattning om och upplevelse av motstånd utvecklas genom läsningen. Till skillnad 
från igenkänning, hänförelse, kunskap och i viss mån även chock associeras begreppet motstånd 
med ovilja till läsning. Motstånd ligger dock som ett raster över elevernas reception trots att denna 
tydligt präglas av engagemang för texten och i läsningen. I föreliggande avsnitt syntetiseras tes 
och antites i form av elevernas upplevelser av motstånd i relation till deras finala läsning. Poängen 
är att det är elevernas finala läsning som möjliggör att säga något om hur motståndet framstår i 
läsningen och inte som association till läsning. Det är möjligt att ringa in vad motståndet består i 
genom att titta på ett mindre antal elevers läsning. 
 
Motstånd framstår som en naturlig del av läsupplevelsen och behandlas av eleverna som detta. 
Motståndet hänger bland annat samman med textens innehåll – exempelvis det tabubelagda och 
gestalternas olika oförmågor att handla konstruktivt – men också med romanens form: till 
exempel bruten kronologi som leder till textliga tomrum. Igenkänningen kan bjuda motstånd 
genom elevernas ovilja att känna igen sig i offerroller. Hänförelsen hänger ihop med motstånd i 
en skräckblandad förtjusning ofta utlöst av chock: det händer att motståndet blir så starkt att 
eleverna överväger att överge delar av texten. Motståndet har i sådana fall karaktären av 
avståndstagande. Hos Felski (2008) heter det att: 

Conversely, if shock-effects are ratcheted up too high, they are likely to trigger intense waves of 
revulsion or indignation that drive audiences out of theatres or cause them to slam shut their books, 
cutting off all further engagement with the work of art (Felski, 2008, s. 130). 

Låt den rätte komma in är en roman vars chockvärde mycket väl skulle kunna utlösa sådan 
aversion hos läsaren att denne lämnar boken utan att läsa ut den. Något sådant har dock inte skett 
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blir till ett verktyg för att överkomma också sådant motstånd som inte har sitt ursprung i själva 
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bland eleverna i undersökningsgruppen. Viljan att lyckas i skolsituationen kan ha präglat 
elevernas inställning att slutföra läsningen, men de informerades i samband med att boken 
introducerades om möjligheten att byta till en annan roman om läsupplevelsen blev alltför 
påträngande. Den elev som inte slutförde sina läsloggar (och därmed inte heller sitt 
forskningsdeltagande), läste också ut boken och redovisade läsningen på annat vis.  
 
Berättelsens intensitet är inte konstant och när den är lägre sjunker hänförelsen hos ett antal elever. 
Detta kan dock ses som textens sätt att förbereda läsaren på en stegring av intensitet och 
hänförelse. Motstånd i form av en viss ”trötthet” i läsningen kan också uppstå, på grund av att 
längre delar av texten håller en jämn och hög intensitetsnivå. Även kunskapsbegreppet kan ses i 
ljuset av motstånd, eftersom texten i sig gör motstånd mot idealläsningar av olika slag. 
Avsaknaden av tolkningsfacit upplevs frustrerande av flera elever. Det är samtidigt tydligt att 
detaljer som fyller textliga tomrum på ett manifest sätt uppskattas eftersom de stänger öppna 
frågor. Läsloggarna visar att motstånd är en inneboende del av elevernas läsupplevelser, men att 
det samexisterar med engagemang i läsningen.  
 
Nedan följer en beskrivning av hur elevernas motstånd utvecklas. Utvecklingen kommenteras i 
relation till forskningsöversikten och det teoretiska ramverket samt till elevernas upplevelser av 
igenkänning, hänförelse, kunskap och chock. Vissa källhänvisningar från forskningsöversikten 
och det teoretiska ramverket återkommer för tydlighets skull. Det samma gäller vissa elevcitat 
som fanns med i den föregående beskrivande analysen och helt eller delvis återkommer. 
Beskrivningen är exemplifierad med eleverna 15, 26 och 29, vilket gör det möjligt att följa 
utvecklingen på individuell nivå (som komplement till den redan beskrivna kollektiva nivån). 
Motstånd åskådliggörs som en närmast nödvändig del av elevernas finala läsning. Å ena sidan 
beskriver eleverna 15, 26 och 29 motstånd i sin läsning, vilket samtliga elever gör. Därför 
betraktar jag dem som representativa för undersökningsgruppen. Å andra sidan beskriver samma 
elever motståndets betydelse för läsningen på olika sätt. Därför betraktar jag valet av deras 
läsloggar som ett sätt att i participatory research-anda bejaka mångfald i röster. Elevernas 
läsloggar representerar dessutom olika elevtypers läsningar: elev 29 riskerade vid 
undersökningstillfället underkänt betyg i kursen, medan elev 26 aspirerade på högsta betyg och 
elev 15:s resultat befann sig mellan de båda kurskamraternas. Även nedanstående avsnitt följer 
romanens delar, men nu med motståndsbegreppet i relation till engagemang, omförhandling av 
kunskap, meningsfullhet och läsnytta i fokus. 
 

11.1. Första delen: Motstånd och engagemang 

Motstånd finns med som ingrediens i elevernas läsning redan innan den har börjat. Det kan ta sig 
uttryck mot lässituationen, att läsa som skoluppgift, och mot valet av text, till exempel att läsa ur 
en specifik genre. Den här typen av motstånd handlar främst om förutfattade meningar. 
Visserligen kan det finnas mer eller mindre god grund för dessa förutfattade meningar, men de är 
likväl förutfattade. Elev 29 beskriver sina negativa konnotationer till uppgiften att läsa Låt den 
rätte komma in:  

Bokens första del var väldigt ointressant. Den var inte lätt att komma in i och jag läste till sida 11 
vid första lästillfället. /…/ Motståndet i läsningen har med temat att göra, varken skräck eller 
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vampyrer är något som jag självmant skulle läsa eller kolla på. Det blev som ett motstånd redan 
innan jag började läsa (Elev 29). 

Motståndet ifråga visar hur textpreferenser fungerar som gränsdragare för identiteters 
föränderlighet (Olin-Scheller, 2006, s. 23). Motståndet blir till en begränsning i elevens ”litterära 
identitet” (Nordberg, 2017, s. 255). Motståndet begränsar också den analytiska öppenheten som 
kan göra läsningen till en del av elevens utveckling mot en demokratisk identitet (Molloy, 2017, 
s. 54). Att beskriva sina upplevelser inför eller i inledningen av läsningen kan vara ett sätt för 
elever att ge sig själva en rättvisare chans till en meningsfull läsupplevelse. Genom att 
förutsättningarna för läsningen blir kända för eleven är det möjligt att skapa medvetenhet också i 
bekräftandet eller omförhandlingen av de förutfattade meningarna och i förlängningen 
identiteterna. Elev 15 är till skillnad från elev 29 positivt inställd till boken redan från start och 
relaterar detta till andra inte lika positiva läsupplevelser i skolan. Romanen verkar vara av det slag 
som elev 15 tycker om:  

Jag har fått ett bra första intryck av boken, det är förmodligen den bästa vi läst hittills i svenska på 
gymnasiet. Jag gillar ”smarta” böcker, böcker som får en att tänka ”ahaa”. Detta känns som en sådan 
bok (Elev 15). 

Dikotomin skolläsning/nöjesläsning har visat sig prägla gymnasisters inställning till läsning 
(Nordberg, 2017, s. 242). Elev 15:s citat vittnar dock om en upplösning av denna tudelning, 
eftersom eleven upplever boken som ett verk som ger insikter och en positiv läsupplevelse på 
samma gång. När detta sker blir Elev 15:s upplevelse att boken är bättre än tidigare läsupplevelser 
i gymnasiesvenskan och ordet ”hittills” avslöjar en förväntan om mer läsning.  
 
Ett resultat som tydligt framträder ur undersökningen är att det som hänför i elevernas läsning av 
romanens första del, också är det som genererar motstånd. Oskars socioekonomiska 
förutsättningar och utsattheten för mobbning väcker engagemang bland eleverna, samtidigt som 
det väcker en form av motstånd. Denna typ av motstånd bär karaktären av avståndstagande. Det 
är vanligt att eleverna reagerar mot beskrivningarna av Oskars situation, till stor del därför att 
beskrivningarna också väcker igenkänning. Elev 29 beskriver sitt motstånd som ett 
avståndstagande: 

Det jag blev chockad av var Lindqvists detaljrika beskrivningar så som mordet på pojken i skogen. 
Det blir lite för mycket för min smak (Elev 29). 

Elev 26 beskriver däremot hur motståndet också är en del av engagemanget. Trots att texten 
handlar om saker som är rimliga att ta avstånd från, är det också lockande att undersöka sin 
relation till dessa: 

Det är något med ingående beskrivningar av våld som gör det svårt att sluta läsa, trots att du kanske 
egentligen borde. Dessa exempel passar också klockrent in i två av Felskis kategorier, hänförelse 
och chock. Dessutom är dessa scener exempel på bestörtning, eftersom jag i viss mån vill lägga ifrån 
mig boken (Elev 26). 

Tabubrytandet som det innebär att utforska sin inställning till exempelvis mobbning, är ett 
exempel på hur vedertaget goda värden inte med automatik överförs från litteraturen till läsaren 
(Persson, 2012, s. 192). Istället stannar elever som prövar sin inställning till tabubelagda ämnen 
upp i läsningen, som därmed desautomatiseras, och etablerade föreställningar främmandegörs 
(Thorsson & Ekholm, 2009, s. 9). Detta är en förutsättning för att användningen av fiktionstext i 
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introducerades om möjligheten att byta till en annan roman om läsupplevelsen blev alltför 
påträngande. Den elev som inte slutförde sina läsloggar (och därmed inte heller sitt 
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Detta kan dock ses som textens sätt att förbereda läsaren på en stegring av intensitet och 
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längre delar av texten håller en jämn och hög intensitetsnivå. Även kunskapsbegreppet kan ses i 
ljuset av motstånd, eftersom texten i sig gör motstånd mot idealläsningar av olika slag. 
Avsaknaden av tolkningsfacit upplevs frustrerande av flera elever. Det är samtidigt tydligt att 
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11.1. Första delen: Motstånd och engagemang 
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vid första lästillfället. /…/ Motståndet i läsningen har med temat att göra, varken skräck eller 
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vampyrer är något som jag självmant skulle läsa eller kolla på. Det blev som ett motstånd redan 
innan jag började läsa (Elev 29). 

Motståndet ifråga visar hur textpreferenser fungerar som gränsdragare för identiteters 
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bok (Elev 15). 

Dikotomin skolläsning/nöjesläsning har visat sig prägla gymnasisters inställning till läsning 
(Nordberg, 2017, s. 242). Elev 15:s citat vittnar dock om en upplösning av denna tudelning, 
eftersom eleven upplever boken som ett verk som ger insikter och en positiv läsupplevelse på 
samma gång. När detta sker blir Elev 15:s upplevelse att boken är bättre än tidigare läsupplevelser 
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Ett resultat som tydligt framträder ur undersökningen är att det som hänför i elevernas läsning av 
romanens första del, också är det som genererar motstånd. Oskars socioekonomiska 
förutsättningar och utsattheten för mobbning väcker engagemang bland eleverna, samtidigt som 
det väcker en form av motstånd. Denna typ av motstånd bär karaktären av avståndstagande. Det 
är vanligt att eleverna reagerar mot beskrivningarna av Oskars situation, till stor del därför att 
beskrivningarna också väcker igenkänning. Elev 29 beskriver sitt motstånd som ett 
avståndstagande: 

Det jag blev chockad av var Lindqvists detaljrika beskrivningar så som mordet på pojken i skogen. 
Det blir lite för mycket för min smak (Elev 29). 

Elev 26 beskriver däremot hur motståndet också är en del av engagemanget. Trots att texten 
handlar om saker som är rimliga att ta avstånd från, är det också lockande att undersöka sin 
relation till dessa: 

Det är något med ingående beskrivningar av våld som gör det svårt att sluta läsa, trots att du kanske 
egentligen borde. Dessa exempel passar också klockrent in i två av Felskis kategorier, hänförelse 
och chock. Dessutom är dessa scener exempel på bestörtning, eftersom jag i viss mån vill lägga ifrån 
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Tabubrytandet som det innebär att utforska sin inställning till exempelvis mobbning, är ett 
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upp i läsningen, som därmed desautomatiseras, och etablerade föreställningar främmandegörs 
(Thorsson & Ekholm, 2009, s. 9). Detta är en förutsättning för att användningen av fiktionstext i 
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undervisningen ska alstra den effekt som styrdokumenten föreskriver: att skapa självinsikt, 
omvärldsförståelse och öppenhet för andra perspektiv än de egna (Skolverket, 2011, s. 160). 
Eleverna 29 och 26 gör båda beskrivningar som är exempel på hur det kan gå till när elever med 
hjälp av skönlitteratur och läs-/litteraturundervisning är med om lärande som är transformativt. 
Skönlitteraturens roll i svenskundervisningen på gymnasiet kan lätt uppfattas som abstrakt, men 
konkretiseras i interventionen genom användandet av litteraturvetenskapliga begrepp. 
 
Engagerar gör också berättelsens struktur med tomrum, skiftande fokalisation och cliffhangers. 
Det är vanligt att dessa berättartekniska grepp lockar elever djupare in i historien. Elev 26 
beskriver nyttan av att kunna relatera berättelsen till tidigare läserfarenheter: 

Den sista kunskapskategorin tycker jag är svår att fylla. Däremot tar man ju alltid med sig 
erfarenheter från annan fiktion in i en ny bok. Därför var det relativt uppenbart att Eli var vampyr 
och att den ensamma alkisen skulle dö, trots hans barmhärtiga intentioner. Självklart kopplar man 
också samman bokens karaktärer med människor från det egna livet och annan fiktion. Till viss del 
gör det att vissa handlingar kan förutses, till exempel Oskars vänskap med Eli, men andra händelser 
blir helt oväntade mot vad som väntades (Elev 26). 

Detta aktiverar också betydelsen av texterfarenhet, för att kunna få ut så mycket som möjligt av 
ny läsning. Samtidigt kan textens upplägg också väcka motstånd bland eleverna. Strukturen leder 
till förvirring när Oskars berättelse blandas med Håkans och när information som hade kunnat 
hjälpa eleverna att förstå sammanhanget utelämnas. Elever som har bråttom att begripa och 
längtar efter entydiga svar blir frustrerade över att berättartekniken inte tillåter detta, trots att den 
används för att locka till vidare läsning. Elev 29 säger sig sakna vana av berättelser som Ajvide 
Lindqvists och tar inte med sig specifika förkunskaper in i läsningen: 

Vad gäller kunskapsbiten är jag blank, har aldrig riktigt läst eller sett på något som har med vampyrer 
och göra, och dessutom aldrig berört skräckgenren (Elev 29). 

Skillnaden i citaten ovan visar på utmaningarna för svensklärare att matcha en bok med elevernas 
referensramar. Elev 29:s citat visar hur bristfällig matchning mellan text och elev leder till 
hämningar i läsningen (SOU, 2012:65, s. 89), medan elev 26:s citat visar hur litterär 
transferkompetens – att berättelsen knyts an till egna upplevelser via färdigheter i textanalys 
(Degerman, 2012, s. 113–114) – kan undanröja motstånd. Orsaken till olikheten i elevernas 
möjlighet att relatera till boken är skilda texterfarenheter, men kan också föras till skild förståelse 
av introduktionen av romanen, de aktuella begreppen samt uppgiften att föra läslogg. Lärarens 
arbete med att skapa förståelse för var eleverna befinner sig läsmässigt framstår som en central 
uppgift i planering och utvärdering av litteraturundervisningen.  
 
Citatet nedan visar vidare att elev 26 är kluven till romanens struktur. Trots att många gestalter 
introduceras tätt inpå varandra och att den skiftande fokalisationen kan vara svårhanterlig, lockar 
flera avsnitt till vidare läsning genom att spänningen byggs upp. Elev 26 beskriver insiktsfullt hur 
motstånd och engagemang kan sammanflätas i en läsupplevelse: 

På förhållandevis få sidor etableras många karaktärer med liknande och vardagliga namn, vilket gör 
det svårt att hålla dem isär. Detta gör att jag upplever ett motstånd i ett tidigt skede av läsningen. 
Samtidigt är många passager spännande, på gränsen till chockerande och det är svårt att inte vilja 
fortsätta läsa (Elev 26). 
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Elev 15 är, till skillnad från elev 26, oreserverat positiv i sina beskrivningar av den skiftande 
fokalisationen. Detta kan ses i ljuset av att elev 15 tidigare sagt sig tycka om böcker där 
pusselbitarna efterhand faller på plats. Att begripa hur romanens parallellspår hänger ihop är 
engagerande och sammankopplat med lärande om berättelsestrukturer: 

Exempel på det är när jag som läsare får följa Oskar och Håkan om vartannat i slutet av kapitel ett. 
/…/ Från Håkans perspektiv tror man att det är Oskar han ser och väljer ut till den han ska mörda. 
/…/ Det är först när andra kapitlet börjar som man förstår att det inte är Oskar som är mördad utan 
en annan kille i en annan skog. 

/…/ 

Ett annat exempel är när man i kapitel tre får veta att Håkan har kärleksproblem genom en kort diffus 
dialog med någon. Senare i kapitel fyra förstår man att denna någon är flickan Oskar träffat några 
gånger på gården, Eli, genom att koppla Rubiks kuben hon fick av Oskar till Håkans nästa samtal 
med denna någon, då kuben kommer på tal (Elev 15). 

I dessa skrivningar uppvisar elev 15 en vilja att följa berättelsens intrig. Det som faktiskt händer 
och hur det ska gå i berättelsen är betydelsefullt. Att intrigen rör sig framåt mot ett slut gör att 
berättelsen blir möjlig att hantera. Berättelsens slut är om texten betraktas som ett yttrande med 
angångsmening en konkretisering av textens avsikt. Därmed är värdet av att studera intrigen högt 
(Öhman , 2015, s. 50; 58). Att elev 15 lägger ihop berättelsens delar för att sia om intrigens 
utveckling, signalerar vikten av att elever håller sig till texten när de skriver och talar om det lästa. 
Endast genom att uppmärksamma textliga detaljer kan lärande om fiktionstexter ske på just 
fiktionstexters villkor, vilket är en kontrast till en reader-response-präglad praktik som sätter 
elevens subjektiva tolkningar i förgrunden. Dessutom signalerar elev 15 behovet av fortsatt och 
finaliserad läsning. För att faktiskt kunna beskriva hur Oskar, Eli och Håkan relaterar till varandra 
är det nödvändigt att läsa till slut. Intrigens framåtrörelse kantas av stildrag som hjälper 
handlingen framåt. Att hitta och beskriva berättelsens drivande problem är att söka berättelsens 
tema (Mehrstam, 2019, s. 117). Det framstår som en central uppgift för litteraturundervisningen 
att hjälpa eleverna med detta, så att de kan se vad en berättelses huvudsakliga konflikt består av 
och följaktligen kan följa intrigens utveckling med målet att nå fram till en upplösning av eller 
förklaring till det drivande problemet. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det fascinerar eleverna att kunna sätta sig in i 
mobbningssituationer och i Håkans beteende, samtidigt som det är obehagligt. Att elever får syn 
på det tabubelagda i texten är obekvämt eftersom det säger saker om de egna tabuna. Det 
obehagliga och obekväma i läsningen är dock också engagerande och lärande samtidigt som det 
är starkt knutet till motstånd. Det motstånd som finns hos eleverna i relation till lässituation och 
textval kan också bli till kunskap genom att de beskriver vad i läsningen som bryter med 
motståndet och istället engagerar. Elev 15, 26 och 29 ser alla den fortsatta läsningen an med mer 
eller mindre tillförsikt: 

Det känns som man listat ut något med de ledtrådar författaren gett en och vill ivrigt få veta mer. 
Jag är säker på att boken innehåller fler hemligheter och samband. Den här känslan skulle jag koppla 
till kategorin hänförelse eftersom jag absolut vill läsa mer (Elev 15). 

Jag ser fram emot att ta del av del två (Elev 26). 

Men när jag väl började läsa så funkade det ändå hyfsat (Elev 29). 
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Viljan att komma framåt i läsningen av romanen framstår som enhällig, men som orsakad av 
skilda saker. Elev 15 beskriver hänförelsen i att pussla ihop berättelsens olika spår för att nå en 
förklaring till händelserna i Blackeberg. Elev 26 har tidigare framhållit hur chockupplevelsen är 
starkare än upplevelsen av förvirring som följer på den skiftande fokalisationen. Nu gör detta att 
elevens fortsatta läsning kan ske med tillförsikt. För elev 29 består läsningens framåtrörelse av 
erfarenheten att överkomma det initiala motståndet. Elevernas drivkraft att komma framåt i 
läsningen kommer sig alltså av skilda anledningar, vilket gör det angeläget att utforska läslust i 
relation till fler begrepp än bara hänförelse. 
 

11.2. Andra delen: Motstånd som del i att omförhandla kunskap 

Elevernas läsloggar över romanens andra del visar olika beskrivningar av motstånd. Ett exempel 
som var tydligt även i läsningen av första delen är motståndet mot den igenkänning som kryper 
inpå flera av eleverna. Det är ingen behaglig upplevelse att känna igen sig i passiva mobbare, som 
hade kunnat hjälpa Oskar men inte gör det. Än mindre skönt är det att känna igen sig i drag hos 
den mobbade. Att känna igen sig i offret, snarare än i en hjältefigur, kan göra att ett motstånd 
inför att sugas upp av berättelsen uppstår. Detta är en form av frustration som uppstår i det 
spatiotemporala utrymme som kallats ”omförhandlingens transformativa rum” (Cronquist, 2015, 
s. 117), alltså skeendet när förståelse förändras. Att beskriva motståndet i läsloggarna innebär att 
komma till insikt om delar av den egna personen och läsprocessen. Detta innebär vidare en 
omförhandling av kunskap om självet och den egna läsarrollen.  
 
Ett mer generellt uttalat motstånd är avståndstagandet från det tabubelagda, vilket också genererar 
kunskap när själva avståndstagandet måste formuleras. Elev 26 berättar om upplevelsen av 
avsnittet när Eli tar sig in till en äldre kvinna på sjukhuset: 

Dels dog kvinnan på ett otrevligt sätt och dels väckte hennes ensamhet stort medlidande hos mig 
eftersom jag inte skulle vilja avsluta mitt liv på samma, isolerade sätt (Elev 26). 

Att ta del av kvinnans ensamhet innebär för elev 26 att försätta sig själv i en hypotetisk situation. 
När romanen berör för eleverna outtalade eller obearbetade uppfattningar om fenomen som 
ensamhet är det möjligt att tala om en främmandegörande effekt i läsningen. Denna effekt leder 
till att elever beskriver sina egna etiska gränser. Elev 26:s reflektion i citatet ovan, om oviljan att 
leva ensam nära inpå döden, är ett exempel på hur arbetet med läsloggarna resulterar i att elever 
formulerar sin egen dygdighet.  
 
I språket – hos ord som pedofili och mobbning – finns konnotationer som styr våra relationer till 
människor och ting. Fiktionsberättelser kan hjälpa oss att nyansera vårt förhållande till omvärlden 
genom att perspektivera vad som uppfattas som generella sanningar (Felski, 2008, s. 83–86). Elev 
29 berättar om sin upplevelse av avsnittet med Håkan i omklädningsrummet: 

Chocken kommer i omklädningsrumsincidenten när Ajvide beskriver att Håkan får orgasm när han 
ser killarna byta om. Jag visste att han var pedofil men att Ajvide skriver det på det sättet tycker jag 
är väldigt chockerande. Sådana saker vill man inte veta. Här kommer även motståndet in. Det är lite 
väl detaljerade beskrivningar, nästan tabubelagda saker, saker man verkligen inte vill veta (Elev 29). 
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Att berätta om chocken i läsningen är ett funktionellt sätt för eleverna att öva sig i att beskriva 
läsmotstånd, men också att närma sig beskrivningar av sitt lärande. För elev 29 är det skillnad på 
att känna till att Håkan är pedofil och på att förstå innebörden av det. Att vara omedveten är för 
elev 29 en behagligare känsla, än när vetskapen manifesteras i läsningen. Kunskap kommer med 
andra ord inte utan motstånd. 
 
Den skräckblandade förtjusning som tydligt visar relationen mellan motstånd och hänförelse 
pekar mot att motstånd kan betraktas och därmed behandlas som en konstitutiv del av 
läsupplevelser. Elev 15 berättar om hur läsningen närmast satte sig i kroppen, som instinktivt 
vänder sig mot aktiviteten utan att upphöra med den: 

En specifik händelse i del två fick mig att bli riktigt äcklad, en känsla jag kopplar till kategorin 
chock. Delen då Håkan medvetet hällt saltsyra över sitt ansikte och resultatet av handlingen beskrivs 
i detalj. Jag vet att jag vred huvudet bort från boken medan jag fortsatte läsa om hemska som skett. 
Trots den äcklade känslan tycker jag att det är häftigt att en författare till och med kan frambringa 
en fysisk reaktion hos läsaren (Elev 15). 

Visserligen är det svårt att fullt ut förstå hur det gick till när elev 15 vände bort huvudet utan att 
sluta läsa, men citatet är ändå talande. Skönlitteraturen kan genom chock i läsningen påverka en 
persons kropp så att den reagerar med motstånd. Sådana kroppsliga reaktioner är så omedelbara 
att de föregår hjärnans intellektuella registrering av det inträffade (Felski, 2008, s. 117). Att elev 
15 tar fasta på sin kroppsliga reaktion på läsningen beror på introduktionen av begreppen i 
förberedelserna inför läsningen, då just möjligheten att reagera fysiskt på inslag i berättelser lyftes 
fram. Att detta sker skulle å ena sidan kunna betraktas som ett exempel på en styrd elevreaktion, 
men å andra sidan är det inte förutbestämt hur eller när (eller om) eleven ska reagera fysiskt. Här 
skiljer sig användningen av begreppen igenkänning, hänförelse, kunskap, chock och motstånd 
som utgångspunkt för läsningen från exempelvis critical literacy, vars utgångspunkter riskerar bli 
föreskrivande i undervisningssituationer. 
 
Elev 15:s beskrivning av sin fysiska reaktion är ett exempel på motstånd utlöst av läsningen. 
Motstånd framstår som en komponent i läsning som inte bör förbises inom litteraturdidaktik, 
eftersom den förklarar vad många elever känner före och under fiktionsläsning. Elev 29, som i 
sitt första läsloggsinlägg berättade om motstånd inför läsningen, har genom sitt metaperspektiv 
på läsningen lyckats formulera också vad som hänför. Därmed har elev 29 brutit med det på 
förhand etablerade motståndet: 

Precis som i den första delen har jag svårt att känna igen mig i stora delar. Men boken börjar ändå 
hänföra mig lite, vilket inte händer så ofta för mig när det gäller böcker. Dels tror jag för spänningen 
men också tror jag att det är Elis och Oskars relation som intresserar mig. Från bara vänskap börjar 
relationen sakta bli en kärleksrelation. Vilket jag gillar eftersom jag brukar gilla romantik när det 
kommer till filmer o sådant (Elev 29). 

När motstånd framställs som en självklar del av läsupplevelsen utan att för den skull vara en 
uteslutande statisk negativ del, framstår läsmotståndet mer nyanserat än i ordets vardagsbetydelse. 
Som fenomen betraktat är motstånd kontingent, alltså en konstruktion som kan vara uppbyggd av 
olika beståndsdelar från gång till annan (Mehrstam, 2010, s. 35–39). Detta syns i läsloggarna 
genom att motstånd mot situation och genre finns redan före läsningen, genom att motstånd mot 
berättelsens struktur finns under läsningen och genom att motstånd i form av avståndstagande 
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Viljan att komma framåt i läsningen av romanen framstår som enhällig, men som orsakad av 
skilda saker. Elev 15 beskriver hänförelsen i att pussla ihop berättelsens olika spår för att nå en 
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präglar den absoluta majoriteten av elevernas läsningar. Motstånd finns också i relation till att 
eleverna lär av läsningen. 
 
Just att eleverna lär av läsningen går att utläsa tydligt ur läsloggarna. Däremot är det också tydligt 
att det är enklare för eleverna att beskriva lärande som har konkreta motsvarigheter utanför texten, 
än att formulera sig kring mer abstrakt lärande. Ett exempel är hur kunskap om syra och frätskador 
kan hjälpa eleverna att begripa bokens avsnitt när Håkan deformerar sitt eget ansikte. Elev 26 
skriver: 

Kunskapskategorin väcktes främst då Håkan häller saltsyran i ansiktet. Efter många kemilektioner 
har jag förstått vad syror kan åstadkomma, vilket gjorde att jag kunde föreställa mig vilken smärta 
Håkan upplevde och dessutom vilket fruktansvärt beslut han fattade (Elev 26). 

Kunskap som står under omförhandling i boken är svårare att beskriva, eftersom den existerar i 
relation till eleverna själva. Att använda världen för att tolka texten är enklare för eleverna, än att 
använda texten för att tolka världen. Elev 15 beskriver transformationen av sin uppfattning om 
vampyrgenren: 

I andra delen av boken får bekanta oss mer med Eli och allt mystiskt kring henne. Vi får veta att hon 
är vampyr och mycket om vad det innebär. Inför detta känner jag kunskap men också till viss del 
motstånd. Jag är ett stort fan av vampyrserien The Vampire Diaries där jag har fått veta mycket om 
dessa väsen. På så sätt känner jag kunskap. Jag vet till exempel att de inte kan gå ut i solljus, att de 
är onaturligt starka och att vampyrer dör av eld (som tanten gjorde i slutet av del två efter att Eli 
förvandlat henne). Samtidigt känner jag motstånd av samma anledning eftersom det är många saker 
i boken som inte stämmer överens med serien. När man har följt en absolut favoritserie i åtta 
säsonger blir det svårt att ändra den ”kunskap” man fått ta del av där. Mycket i boken, jämfört med 
serien, är förenklat vilket gör vissa delar nästan löjliga. Som att det räcker med ett bett för att 
förvandla en person till vampyr. Men det är ändå förståeligt, för att få ihop material till en åtta 
säsonger lång serie måste man komplicera vissa händelser. Exempel på saker som inte är 
överensstämmande är förvandlingen som nämnde precis, att vampyrer i boken måste dricka färskt 
blod och att de åldras om de inte får i sig blodet (Elev 15). 

Beskrivningen som elev 15 gör visar hur förkunskap underlättar läsningen, men också förändras 
under läsningen och som konsekvens blir efterkunskapen annorlunda. Elev 15 erfar fenomenet 
vampyrberättelser på ett nytt vis. Transformationen av kunskapen är dock inte helt smärtfri och 
elev 15 berättar därför om motstånd i relation till kunskap. Motstånd framstår således hos elev 15 
som en naturlig del av läsning och lärande, samtidigt som motsättningen mellan efferent och 
estetisk läsning i viss mån löses upp (Jönsson, 2015, 258–259). Elev 15:s inlevelsebaserade 
läsning tillåter å ena sidan inte den kritiskt-analytiska läsningen att bli hämmande. Å andra sidan 
nyanserar den kritiskt-analytiska läsningen elev 15:s annars oreserverat okritiska hållning till 
texten och genren. Även i kritiskt-analytisk läsning finns i botten ett engagemang som bryter med 
idén om efferent och estetisk läsning som varandras motsatser (Felski, 2008, s. 53–54). Rosenblatt 
(1978/1994) skriver om begreppet efferent läsning: 

To designate this type of reading, in which the primary concern of the reader is with what he will 
carry away from the reading, I have chosen the term ”efferent,” /…/. This term seem to be freer of 
misleading implications than ”instrumental,” which would in most instances seem appropriately to 
contrast with ”aesthetic.” Yet instrumental implies a toollike usefulnes that does not fit some of the 
nonaesthetic reading (s. 24). 
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När elev 15 läser för att relatera Låt den rätte komma in till vampyrgenren sker det inte på ett 
instrumentellt vis. Visserligen sker det med avsikten att få ut ett resultat av läsningen, men 
samtidigt är läsningen präglad av inlevelse. Elev 15:s kritiskt-analytiska läsning är inte icke-
estetisk, utan sammanför kunskapsinhämtning med känslor (däribland motstånd) och är således 
efferent. 
 
Motstånd kan uppstå i elevernas läsning när den bryter med etablerade sätt att läsa och erfara 
texter. Vanligt förekommande bland eleverna är en frustration över att berättelsen upplevs tappa 
sitt fokus. Parallellhandlingar kan uppfattas som meningslösa eftersom deras betydelse för 
helheten inte är omedelbar. Berättelsens meningsfullhet ligger för flera elever i att den riktas mot 
ett stängt slut och när de lyckas nå det i sin läsning är den lyckad. Så till vida kan elever vara fast 
i ett specifikt sätt att läsa. Elev 26:s läslogg illustrerar detta: 

Jag är överlag positivt överraskad av romanen, men jag möter ett visst motstånd i hur vi läser den. 
Vanligtvis kan jag bestämma helt över min läsning själv. Om boken är bra läser jag klart den, men 
nu måste jag ibland hålla igen lite för att kunna resonera lite djupare över varje läst del. Antagligen 
är det bättre för totalförståelsen, men ibland vill man bara ryckas med av en spännande historia och 
det kan inte riktigt ske med denna bok. Dessutom skiftas berättarperspektivet ganska ofta, vilket är 
lite irriterande eftersom allt inte är lika intressant (Elev 26). 

Citatet visar att elev 26 har en föreställning om att det finns en avgörande skillnad mellan läsning 
för läsningens och upplevelsens skull och läsning för analysens skull. Det stör eleven att den 
estetiska läsningen avbryts av efferent läsning, samtidigt som avbrotten leder till en 
transformation i vardande: ”Antagligen är det bättre för totalförståelsen” (Elev 26). Insikten 
kommer dock inte utan motstånd: ”men ibland vill man bara ryckas med av en spännande historia 
och det kan inte riktigt ske med denna bok” (Elev 26). Skolans ramar hämmar och utvecklar elev 
26:s läsning på samma gång. Samtidigt som undervisningen i viss mån förhindrar att elev 26 blir 
hänryckt, visar den elev 26 ett annat sätt att läsa. 
 

11.3. Tredje delen: Motstånd, mål och mening 

Det citat (elev 26) som är det sista i föregående del visar att romanens parallellspår irriterar. 
Samtidigt finns det elever som hänförs av bokens parallella handlingar. Hänförelsen kan bestå i 
att försöka förstå vilken betydelse exempelvis gestalterna Lacke och Virginia har för Eli och 
Oskar, medan irritationen kan utlösas av exempelvis avsnittet när Oskar träffar sin pappa. 
Eleverna söker i sin läsning parallellhandlingarnas direkta bäring på målet: det stängda slutet. 
Detta beskrivs uttryckligen av elev 26: 

Efter bokens tredje del kan jag bara vidhålla att den är både underhållande och tänkvärd. Däremot 
möter jag ett visst motstånd då boken inte har något tydligt mål. Tempot är högt, karaktärerna är 
många och oftast intressanta, men handlingen har inte någon särskild riktning. Detta kan göra mig 
lite stressad och skapar därför ett motstånd att läsa vidare (Elev 26). 

Ett förhållningssätt till skönlitteraturen som meningsfull endast när den leder till en facitläsning i 
vilken alla pusselbitar faller på plats, kan litteraturdidaktiskt förstås på olika vis. Ett sätt att 
begripa elev 26:s resonemang är att lyfta fram intrigens betydelse i enlighet med Brooks (1984) 
och Öhman (2015); att vi läser för att få veta hur det ska gå och att detta är en djupt mänsklig 
drivkraft. Ett annat sätt att förstå tankegången hos elev 26 är att relatera den till en kunskapssyn 
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är vampyr och mycket om vad det innebär. Inför detta känner jag kunskap men också till viss del 
motstånd. Jag är ett stort fan av vampyrserien The Vampire Diaries där jag har fått veta mycket om 
dessa väsen. På så sätt känner jag kunskap. Jag vet till exempel att de inte kan gå ut i solljus, att de 
är onaturligt starka och att vampyrer dör av eld (som tanten gjorde i slutet av del två efter att Eli 
förvandlat henne). Samtidigt känner jag motstånd av samma anledning eftersom det är många saker 
i boken som inte stämmer överens med serien. När man har följt en absolut favoritserie i åtta 
säsonger blir det svårt att ändra den ”kunskap” man fått ta del av där. Mycket i boken, jämfört med 
serien, är förenklat vilket gör vissa delar nästan löjliga. Som att det räcker med ett bett för att 
förvandla en person till vampyr. Men det är ändå förståeligt, för att få ihop material till en åtta 
säsonger lång serie måste man komplicera vissa händelser. Exempel på saker som inte är 
överensstämmande är förvandlingen som nämnde precis, att vampyrer i boken måste dricka färskt 
blod och att de åldras om de inte får i sig blodet (Elev 15). 

Beskrivningen som elev 15 gör visar hur förkunskap underlättar läsningen, men också förändras 
under läsningen och som konsekvens blir efterkunskapen annorlunda. Elev 15 erfar fenomenet 
vampyrberättelser på ett nytt vis. Transformationen av kunskapen är dock inte helt smärtfri och 
elev 15 berättar därför om motstånd i relation till kunskap. Motstånd framstår således hos elev 15 
som en naturlig del av läsning och lärande, samtidigt som motsättningen mellan efferent och 
estetisk läsning i viss mån löses upp (Jönsson, 2015, 258–259). Elev 15:s inlevelsebaserade 
läsning tillåter å ena sidan inte den kritiskt-analytiska läsningen att bli hämmande. Å andra sidan 
nyanserar den kritiskt-analytiska läsningen elev 15:s annars oreserverat okritiska hållning till 
texten och genren. Även i kritiskt-analytisk läsning finns i botten ett engagemang som bryter med 
idén om efferent och estetisk läsning som varandras motsatser (Felski, 2008, s. 53–54). Rosenblatt 
(1978/1994) skriver om begreppet efferent läsning: 

To designate this type of reading, in which the primary concern of the reader is with what he will 
carry away from the reading, I have chosen the term ”efferent,” /…/. This term seem to be freer of 
misleading implications than ”instrumental,” which would in most instances seem appropriately to 
contrast with ”aesthetic.” Yet instrumental implies a toollike usefulnes that does not fit some of the 
nonaesthetic reading (s. 24). 
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När elev 15 läser för att relatera Låt den rätte komma in till vampyrgenren sker det inte på ett 
instrumentellt vis. Visserligen sker det med avsikten att få ut ett resultat av läsningen, men 
samtidigt är läsningen präglad av inlevelse. Elev 15:s kritiskt-analytiska läsning är inte icke-
estetisk, utan sammanför kunskapsinhämtning med känslor (däribland motstånd) och är således 
efferent. 
 
Motstånd kan uppstå i elevernas läsning när den bryter med etablerade sätt att läsa och erfara 
texter. Vanligt förekommande bland eleverna är en frustration över att berättelsen upplevs tappa 
sitt fokus. Parallellhandlingar kan uppfattas som meningslösa eftersom deras betydelse för 
helheten inte är omedelbar. Berättelsens meningsfullhet ligger för flera elever i att den riktas mot 
ett stängt slut och när de lyckas nå det i sin läsning är den lyckad. Så till vida kan elever vara fast 
i ett specifikt sätt att läsa. Elev 26:s läslogg illustrerar detta: 

Jag är överlag positivt överraskad av romanen, men jag möter ett visst motstånd i hur vi läser den. 
Vanligtvis kan jag bestämma helt över min läsning själv. Om boken är bra läser jag klart den, men 
nu måste jag ibland hålla igen lite för att kunna resonera lite djupare över varje läst del. Antagligen 
är det bättre för totalförståelsen, men ibland vill man bara ryckas med av en spännande historia och 
det kan inte riktigt ske med denna bok. Dessutom skiftas berättarperspektivet ganska ofta, vilket är 
lite irriterande eftersom allt inte är lika intressant (Elev 26). 

Citatet visar att elev 26 har en föreställning om att det finns en avgörande skillnad mellan läsning 
för läsningens och upplevelsens skull och läsning för analysens skull. Det stör eleven att den 
estetiska läsningen avbryts av efferent läsning, samtidigt som avbrotten leder till en 
transformation i vardande: ”Antagligen är det bättre för totalförståelsen” (Elev 26). Insikten 
kommer dock inte utan motstånd: ”men ibland vill man bara ryckas med av en spännande historia 
och det kan inte riktigt ske med denna bok” (Elev 26). Skolans ramar hämmar och utvecklar elev 
26:s läsning på samma gång. Samtidigt som undervisningen i viss mån förhindrar att elev 26 blir 
hänryckt, visar den elev 26 ett annat sätt att läsa. 
 

11.3. Tredje delen: Motstånd, mål och mening 

Det citat (elev 26) som är det sista i föregående del visar att romanens parallellspår irriterar. 
Samtidigt finns det elever som hänförs av bokens parallella handlingar. Hänförelsen kan bestå i 
att försöka förstå vilken betydelse exempelvis gestalterna Lacke och Virginia har för Eli och 
Oskar, medan irritationen kan utlösas av exempelvis avsnittet när Oskar träffar sin pappa. 
Eleverna söker i sin läsning parallellhandlingarnas direkta bäring på målet: det stängda slutet. 
Detta beskrivs uttryckligen av elev 26: 

Efter bokens tredje del kan jag bara vidhålla att den är både underhållande och tänkvärd. Däremot 
möter jag ett visst motstånd då boken inte har något tydligt mål. Tempot är högt, karaktärerna är 
många och oftast intressanta, men handlingen har inte någon särskild riktning. Detta kan göra mig 
lite stressad och skapar därför ett motstånd att läsa vidare (Elev 26). 

Ett förhållningssätt till skönlitteraturen som meningsfull endast när den leder till en facitläsning i 
vilken alla pusselbitar faller på plats, kan litteraturdidaktiskt förstås på olika vis. Ett sätt att 
begripa elev 26:s resonemang är att lyfta fram intrigens betydelse i enlighet med Brooks (1984) 
och Öhman (2015); att vi läser för att få veta hur det ska gå och att detta är en djupt mänsklig 
drivkraft. Ett annat sätt att förstå tankegången hos elev 26 är att relatera den till en kunskapssyn 
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präglad av målstyrning, effektivitet och så kallad alignment-planering av undervisningen. I en 
sådan planering är avsikten att framställa en röd tråd mellan ämnets syfte och 
bedömningen/betygsättningen. Ofta realiseras detta genom att ämnets kunskapskrav, inte dess 
syfte, blir utgångspunkt för undervisningen.25 När det direkta bruksvärdet uppmuntras i utbildning 
och lärararbete sker det på bekostnad av ingående resonemang (Öhman, 2010, s. 3; Liedman, 
2011, s. 268). 
 
Styrning av lärande mot uppställda mål i form av färdig kunskap kan hämma det meningsfulla i 
att läsa för läsningens skull. Motståndet mot parallellspår i handlingen visar en rastlöshet inför 
meningsbyggande läsning. En kunskapssyn som istället betraktar kunskap som föränderlig till sin 
karaktär hjälps framåt av chocken i läsningen. När nya insikter beskrivs som chock av eleverna, 
stärker det idén att motstånd är en inbäddad del av omförhandling av kunskap. Begreppet genre 
kan, som visats, i samband med detta ses som både ett hinder och en möjlighet i elevernas lärande. 
Elevernas tillägnande av icke-statisk kunskap hjälps också framåt av dynamiska gestalter. Elev 
15 för ett resonemang om Oskars utveckling: 

I del tre börjar saker gå lite snett för vår huvudkaraktär Oskar. Till att börja med har hans låga 
självsäkerhet vuxit till ett övermod som fick honom att smälla till en av sina mobbare ordentligt med 
en trästav. Om detta var en bra eller dålig handling är diskuterbart eftersom han är tvungen att få 
stopp på mobbningen, men samtidigt agerar han nu på samma sätt som mobbarna själva. Dessutom 
skapade det oro hos hans mamma. Utveckling mot en alltmer tuff kille kan vara farlig med tanke på 
de grova fantasilekarna Oskar hade med en kniv mot mobbarna i del ett av boken (Elev 15). 

Resonemanget visar hur skönlitteraturen genererar tänkande av moralisk karaktär hos elev 15, 
som dessutom vidgar sitt perspektiv från att bara fokusera på Oskar till att även innefatta hans 
mamma. Gymnasieelever anger utveckling av empati och perspektivtagande som en väsentlig del 
av nyttan med fiktionsläsning (Nordberg, 2017, s. 244). Romanformen med dess utrymme för 
dynamiska karaktärer tillåter att såväl litterära gestalter som läsare ställs inför moraliska 
dilemman (Lagerroth, 2005; Alkestrand 2016, s. 80), utan att för den skull utvecklas så långt att 
de fullt ut begriper sig själva (Felski, 2008, s. 42). Det finns hos elev 15 ett reflekterande omdöme 
som tydligt relaterar händelsen när Oskar hämnas till vad som skedde i bokens inledning. Elev 
29:s läslogg är en tydlig kontrast till det reflekterande omdömet hos elev 15: 

Det var en riktigt go känsla att Oskar från ingenstans bara slog till honom från att tidigare aldrig 
gjort något motstånd (Elev 29). 

Elev 29:s utlåtande visar dock på känslans betydelse även i reflekterande läsning. Först drabbas 
läsaren känslomässigt på ett eller annat vis. Därefter är läsaren redo att formulera sig om sin 
upplevelse eller tolkning. Detta är skäl för att guida elevers läsning mot att i det inledande skedet 
läsa med och inte mot texten (Bradling & Lindberg, 2018, 94–95). På så vis föreskrivs inte 
läsningen av fasta utgångspunkter. Litteraturdidaktik som forskningsfält måste präglas av en 
kunskapssyn som är konstruktivistisk (Blomqvist, 2016, s. 19), vilket i sin tur måste få en 
återverkan på litteraturundervisningen. 
 
Det känslomässiga hänger också samman med chockupplevelser. Dessa hänger i sin tur samman 
med motstånd som bär karaktären av avståndstagande. Genom att avståndstagandet framträder i 

 
25 En visualisering av alignment-planering (Lundahl, Christian) finns på forskarbloggen Skolöverstyrelsen: 
http://www.skoloverstyrelsen.se/wp-content/uploads/2012/04/alignmentmatris.pdf  
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läsningen kan också verklighetens avståndstaganden synliggöras för eleverna. Mobbningen i 
boken är ett exempel och elev 29 skriver: 

Jag kände även lite motstånd när jag läste om Jonny och hans brorsa, Jimmy. Att Jimmy planerar att 
hjälpa Jonny med mobbandet är riktigt hemskt. Jimmy vet bara att Jonny blivit slagen på örat med 
en gren. Han vet ingenting om vad Jonny gjort och vad som har provocerat Oskar till att göra som 
han gjorde. Om Jimmy skulle få veta hela sanningen, skulle han säkert tycka att det var rätt åt Jonny. 
Mobbandet är jobbigt att läsa om, att ingen ser det som sker och att ingen kan hjälpa Oskar (Elev 
29). 

Elev 29 beskriver hur den instinktiva reaktionen på mobbningen i boken är motstånd, särskilt 
inför det överlagda inslaget. På detta följer en tankegång om att Jimmy tar ett felbeslut på grund 
av att han inte har all information klar för sig. Elev 29 har alltså analyserat karaktärens bristande 
reflekterande omdöme och uteblivna transformativa lärande. Karaktären har i elev 29:s läsning 
ännu inte nått tillräcklig fronesisk kunskap för att kunna använda sin praktiska klokhet för att 
avstå från hämndaktionen. Fullständig och opartisk information är en förutsättning för 
möjligheten att kunna se sina antaganden och omvärdera dem samt för att kunna ta väl avvägda 
beslut i konkreta situationer. Elev 29 lyfter fram hur detta inte fungerar i det kommenterade 
romanavsnittet och placerar indirekt sig själv i sammanhanget genom att slå fast sitt motstånd mot 
Oskars ensamhet i situationen och Jimmys förhastade handlande. Att som elev 29 se hur 
karaktären gör fel och reflektera över vad som hade kunnat göras för att förhindra felaktigt 
agerande är att öva sin egen praktiska klokhet. 
 
Ett annat exempel på chock och motstånd från romanen är Virginias självskadebeteende, som 
flera elever vänder sig mot. Så till vida finns läsintressena redan i texten, förberedda att överföras 
på läsaren. Det bör inte betraktas som ett problem att begreppen för elevernas upplevelser smälter 
samman med romanens innehåll, eftersom det snarare är en möjlighet att förstå att texten är 
beständig trots att eleverna försöker inympa sina sätt att läsa på texten. Som en konsekvens av att 
romanen förbereder chock och motstånd, formulerar eleverna egna etiska gränser som gäller även 
för världen utanför texten. Elev 26 skriver: 

Dessutom tyckte jag det var otrevligt när Virginia drack sitt eget blod. Dels eftersom själva 
blodsmaken äcklar mig, men också för att jag avskyr när människor skär sig frivilligt (Elev 26). 

Läsloggen blir för elev 26 här ett forum för analys av texten, men också för analys av självet. Dels 
upplevs texten som obehaglig eftersom den tar upp ett fenomen som läsaren tar avstånd från. Dels 
får läsaren syn på sitt eget avståndstagande kring fenomenet eftersom texten berör det. Värdet av 
chock löper dock risk att skrivas ned desto vanligare det chockerande blir i berättelsen. Unga 
läsare är också vana vid chock från andra medier, vilka också konkurrerar med elevernas läsning. 
Felski (2008) anser att ”to be modern, it seems, is to be addicted to surprise and speed, to jolts of 
adrenaline and temporal rupture: to be a shockaholic” (Felski, 2008, s. 121). Elevernas känslighet 
för uttråkning är källa till motstånd i läsningen. Elev 29 har upptäckt att berättelsens intensitet 
varierar och att motståndet i läsningen därmed kommer och går:  

Jämfört med de andra delarna tycker jag denna del började väldigt tråkigt. Det var mycket 
information och inte så mycket nya händelser, vilket gjorde att jag inte kände mig hänförd. Blev mer 
att jag läste bara för att. Men när det började närma sig slutet av delen blev det lite mer spännande 
(Elev 29). 
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präglad av målstyrning, effektivitet och så kallad alignment-planering av undervisningen. I en 
sådan planering är avsikten att framställa en röd tråd mellan ämnets syfte och 
bedömningen/betygsättningen. Ofta realiseras detta genom att ämnets kunskapskrav, inte dess 
syfte, blir utgångspunkt för undervisningen.25 När det direkta bruksvärdet uppmuntras i utbildning 
och lärararbete sker det på bekostnad av ingående resonemang (Öhman, 2010, s. 3; Liedman, 
2011, s. 268). 
 
Styrning av lärande mot uppställda mål i form av färdig kunskap kan hämma det meningsfulla i 
att läsa för läsningens skull. Motståndet mot parallellspår i handlingen visar en rastlöshet inför 
meningsbyggande läsning. En kunskapssyn som istället betraktar kunskap som föränderlig till sin 
karaktär hjälps framåt av chocken i läsningen. När nya insikter beskrivs som chock av eleverna, 
stärker det idén att motstånd är en inbäddad del av omförhandling av kunskap. Begreppet genre 
kan, som visats, i samband med detta ses som både ett hinder och en möjlighet i elevernas lärande. 
Elevernas tillägnande av icke-statisk kunskap hjälps också framåt av dynamiska gestalter. Elev 
15 för ett resonemang om Oskars utveckling: 

I del tre börjar saker gå lite snett för vår huvudkaraktär Oskar. Till att börja med har hans låga 
självsäkerhet vuxit till ett övermod som fick honom att smälla till en av sina mobbare ordentligt med 
en trästav. Om detta var en bra eller dålig handling är diskuterbart eftersom han är tvungen att få 
stopp på mobbningen, men samtidigt agerar han nu på samma sätt som mobbarna själva. Dessutom 
skapade det oro hos hans mamma. Utveckling mot en alltmer tuff kille kan vara farlig med tanke på 
de grova fantasilekarna Oskar hade med en kniv mot mobbarna i del ett av boken (Elev 15). 

Resonemanget visar hur skönlitteraturen genererar tänkande av moralisk karaktär hos elev 15, 
som dessutom vidgar sitt perspektiv från att bara fokusera på Oskar till att även innefatta hans 
mamma. Gymnasieelever anger utveckling av empati och perspektivtagande som en väsentlig del 
av nyttan med fiktionsläsning (Nordberg, 2017, s. 244). Romanformen med dess utrymme för 
dynamiska karaktärer tillåter att såväl litterära gestalter som läsare ställs inför moraliska 
dilemman (Lagerroth, 2005; Alkestrand 2016, s. 80), utan att för den skull utvecklas så långt att 
de fullt ut begriper sig själva (Felski, 2008, s. 42). Det finns hos elev 15 ett reflekterande omdöme 
som tydligt relaterar händelsen när Oskar hämnas till vad som skedde i bokens inledning. Elev 
29:s läslogg är en tydlig kontrast till det reflekterande omdömet hos elev 15: 

Det var en riktigt go känsla att Oskar från ingenstans bara slog till honom från att tidigare aldrig 
gjort något motstånd (Elev 29). 

Elev 29:s utlåtande visar dock på känslans betydelse även i reflekterande läsning. Först drabbas 
läsaren känslomässigt på ett eller annat vis. Därefter är läsaren redo att formulera sig om sin 
upplevelse eller tolkning. Detta är skäl för att guida elevers läsning mot att i det inledande skedet 
läsa med och inte mot texten (Bradling & Lindberg, 2018, 94–95). På så vis föreskrivs inte 
läsningen av fasta utgångspunkter. Litteraturdidaktik som forskningsfält måste präglas av en 
kunskapssyn som är konstruktivistisk (Blomqvist, 2016, s. 19), vilket i sin tur måste få en 
återverkan på litteraturundervisningen. 
 
Det känslomässiga hänger också samman med chockupplevelser. Dessa hänger i sin tur samman 
med motstånd som bär karaktären av avståndstagande. Genom att avståndstagandet framträder i 

 
25 En visualisering av alignment-planering (Lundahl, Christian) finns på forskarbloggen Skolöverstyrelsen: 
http://www.skoloverstyrelsen.se/wp-content/uploads/2012/04/alignmentmatris.pdf  
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läsningen kan också verklighetens avståndstaganden synliggöras för eleverna. Mobbningen i 
boken är ett exempel och elev 29 skriver: 

Jag kände även lite motstånd när jag läste om Jonny och hans brorsa, Jimmy. Att Jimmy planerar att 
hjälpa Jonny med mobbandet är riktigt hemskt. Jimmy vet bara att Jonny blivit slagen på örat med 
en gren. Han vet ingenting om vad Jonny gjort och vad som har provocerat Oskar till att göra som 
han gjorde. Om Jimmy skulle få veta hela sanningen, skulle han säkert tycka att det var rätt åt Jonny. 
Mobbandet är jobbigt att läsa om, att ingen ser det som sker och att ingen kan hjälpa Oskar (Elev 
29). 

Elev 29 beskriver hur den instinktiva reaktionen på mobbningen i boken är motstånd, särskilt 
inför det överlagda inslaget. På detta följer en tankegång om att Jimmy tar ett felbeslut på grund 
av att han inte har all information klar för sig. Elev 29 har alltså analyserat karaktärens bristande 
reflekterande omdöme och uteblivna transformativa lärande. Karaktären har i elev 29:s läsning 
ännu inte nått tillräcklig fronesisk kunskap för att kunna använda sin praktiska klokhet för att 
avstå från hämndaktionen. Fullständig och opartisk information är en förutsättning för 
möjligheten att kunna se sina antaganden och omvärdera dem samt för att kunna ta väl avvägda 
beslut i konkreta situationer. Elev 29 lyfter fram hur detta inte fungerar i det kommenterade 
romanavsnittet och placerar indirekt sig själv i sammanhanget genom att slå fast sitt motstånd mot 
Oskars ensamhet i situationen och Jimmys förhastade handlande. Att som elev 29 se hur 
karaktären gör fel och reflektera över vad som hade kunnat göras för att förhindra felaktigt 
agerande är att öva sin egen praktiska klokhet. 
 
Ett annat exempel på chock och motstånd från romanen är Virginias självskadebeteende, som 
flera elever vänder sig mot. Så till vida finns läsintressena redan i texten, förberedda att överföras 
på läsaren. Det bör inte betraktas som ett problem att begreppen för elevernas upplevelser smälter 
samman med romanens innehåll, eftersom det snarare är en möjlighet att förstå att texten är 
beständig trots att eleverna försöker inympa sina sätt att läsa på texten. Som en konsekvens av att 
romanen förbereder chock och motstånd, formulerar eleverna egna etiska gränser som gäller även 
för världen utanför texten. Elev 26 skriver: 

Dessutom tyckte jag det var otrevligt när Virginia drack sitt eget blod. Dels eftersom själva 
blodsmaken äcklar mig, men också för att jag avskyr när människor skär sig frivilligt (Elev 26). 

Läsloggen blir för elev 26 här ett forum för analys av texten, men också för analys av självet. Dels 
upplevs texten som obehaglig eftersom den tar upp ett fenomen som läsaren tar avstånd från. Dels 
får läsaren syn på sitt eget avståndstagande kring fenomenet eftersom texten berör det. Värdet av 
chock löper dock risk att skrivas ned desto vanligare det chockerande blir i berättelsen. Unga 
läsare är också vana vid chock från andra medier, vilka också konkurrerar med elevernas läsning. 
Felski (2008) anser att ”to be modern, it seems, is to be addicted to surprise and speed, to jolts of 
adrenaline and temporal rupture: to be a shockaholic” (Felski, 2008, s. 121). Elevernas känslighet 
för uttråkning är källa till motstånd i läsningen. Elev 29 har upptäckt att berättelsens intensitet 
varierar och att motståndet i läsningen därmed kommer och går:  

Jämfört med de andra delarna tycker jag denna del började väldigt tråkigt. Det var mycket 
information och inte så mycket nya händelser, vilket gjorde att jag inte kände mig hänförd. Blev mer 
att jag läste bara för att. Men när det började närma sig slutet av delen blev det lite mer spännande 
(Elev 29). 
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Berättelsens intensitetskurva orsakar pendlingar i elev 29:s läsupplevelse. 
Motståndet/Hänförelsen är alltså inte konstanta, utan kommer och går. Detta är i sin ordning och 
pekar snarast mot motstånd som en inbyggd del av läsupplevelser. Det bekymmer som framträder 
är dock elev 29:s i viss mån bristande förståelse för att hänförelsen inte är konstant, vilket i sin 
tur pekar på behovet av undervisning kring berättelsers struktur och kring dramaturgiska kurvor. 
I förstudiens fokusgruppsamtal lyftes novellformen fram som nyttig i svenskundervisningen, tack 
vare sitt koncentrerade innehåll och att det är en hel berättelse av ringa längd. En möjlig väg att 
gå för att möta känsligheten för uttråkning hos elever är att medvetandegöra hur en berättelses 
stegring möjliggörs av att berättelsekurvan fluktuerar, för vilket analys av berättelsestrukturen i 
noveller kan vara gynnsamt.  
 
Ytterligare ett sätt att göra berättelsen angelägen för elever är att framhålla lärandepotentialen i 
textens helhet och detaljer samt sammanhang. Om läsningens fokus får röra sig mellan lust och 
nytta kan det hjälpa till att överbrygga motstånd. Elev 26 skriver om detaljnivån i bokens 
kunskapsförmedling: 

En kategori som jag alltid finner svår att fylla är kunskapskategorin. Troligtvis kan mycket passa in 
under denna rubrik men jag tror att man tar alla dessa smådetaljer för givet under läsningen. Dock 
vaknade jag till när Håkan pratade om fonem och hur språk är uppbyggt, eftersom det var ett ganska 
omfattande arbetsområde i svenskan. Kanske borde detta istället placeras under ”igenkänning” (Elev 
26). 

Små ting, såväl konkreta som abstrakta, kan i fiktiva framställningar framstå tydligare än vid 
allomfattande beskrivningar och därmed erfaras annorlunda (Felski, 2008, s. 42). Elev 26 berättar 
också hur strävan efter att lägga samman textens pusselbitar ger läslust eftersom det upplevs som 
meningsfullt: 

Däremot kände jag hänförelse utan inblandad chock när Håkans bakgrundshistoria klargjordes. Det 
är alltid intressant att veta varför karaktärerna har blivit som de är (Elev 26). 

Citatet visar hur elev 26:s jakt på förklaringar möjliga att ta med sig ut ur texten, producerar en 
läsning vars inlevelse också är dess meningsfullhet och tvärtom. Rosenblatt (1978/1994) förklarar 
fenomenet på följande vis: 

The mathematician reading his equations, the physicist pondering his formulae, may have no 
practical purpose in mind, yet their attention is focused on the concepts, the solutions, to be ”carried 
away” from their reading. Moreover, I am not sure that all aesthetic reading excludes or is 
diametrically opposed to an awareness of possible later usefulness or application (s. 24). 

Den efferent inriktade läsningen som elev 26 tidigare motsatte sig har alltså övergått till 
hänförelse. Upplevelsen att få klarhet i gestalten Håkans förflutna fungerar hänförande på samma 
vis som en matematisk eller fysisk formel som producerar en förståelseupplevelse. För elev 26, 
som är naturvetenskapligt intresserad och resultatinriktad, är nyttoaspekten av läsning 
lustgivande. Att uppmärksamma bokens detaljer kan hjälpa läsaren till en förståelse för bokens 
helhet. Elev 15 skriver: 

Nu när Elis hjälp Håkan gått förlorad är hon tvungen att utföra sitt ”jobb” själv. Detta är hon ganska 
dålig, oförsiktig och slarvig med. Något som kan bero på att hon bara är tolv år gammal i sinnet. Det 
kanske var därför hon behövde en assistent från första början. All oförsiktighet tror jag kommer leda 
till att hon blir fasttagen. Om inte annat kommer Oskar med sitt intresse för mord förstå att hon är 
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skyldig, Lacke som nu har mycket viktig information och dessutom bevittnat en attack eller Polisen 
som borde se en tydlig koppling mellan morden lösa fallen. Bäst för Eli att passa sig… (Elev 15). 

Placeringen av Lacke i berättelsen har fått betydelse för elev 15. Oskars mordintresse har också 
betydelse för elev 15:s läsning eftersom det pekar framåt i berättelsen. Elev 15 strävar efter att 
komma i mål med läsningen och att textens detaljer ska bli meningsfulla. Detaljer och helhet lyfter 
läsningen i en hermeneutisk spiral och visar att den uppmärksamma läsningen leder till både 
entusiasm inför texten och till ämnesspecifik skicklighet i form av slutsatser kring berättelsens 
struktur. 
 

11.4. Fjärde och femte delen: Läsnytta som motståndsbräcka 

Att kunna lägga intrigpusslet i Låt den rätte komma in är alltså hänförande för eleverna. 
Möjligheterna att klara av det är sammankopplade med elevernas tidigare läsvanor samt 
läserfarenheter. Igenkänning av textens struktur från andra berättelser i olika medier bryter alltså 
läsmotstånd. Hur elevernas referensramar hjälper dem att begripa romanen blir tydligt i elev 15:s 
läslogg: 

Jag har genom hela boken upplevt igenkänning vid vissa tillfällen då författaren använt sig av 
verkliga referenser. Inte minst i slutet av del fyra då två för mig kända sånger vävdes in i texten. 
Först ”Här Och Där” från barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter som spelas i Tommys 
tankar efter övergreppet på Eli i källaren. /…/ Situationen lockade fram barndomsminnen hos honom 
som jag tror var anledningen till att just den sången dök upp i hans huvud. Dessutom beskriver 
textraden ”Här. Är där. Där man inte är.” /…/ Senare i samma stycke börjar han sjunga ”Elefanter 
balanserar”, en räknevisa, även den för barn. Traumat efter händelsen verkar alltså väckt barndomen 
och de känslor han upplevt då till liv. Textraden ”En elefant balanserade på en liten, liten spindeltrå-
ååd!” följs av meningen ”Tråden brast. Elefanten föll igenom”. Detta tolkar jag som en symbol för 
Tommys sinnestillstånd, som /…/ egentligen syftar till att det brast inombords hos Tommy. Att 
allting föll samman. Låten började när han slog Håkan första gången och efter det fick vi veta att 
han slog igen. Och igen. Och att han efter en stund började tycka att det var roligt. Någonting som 
tyder på den mentala kollapsen som måste skett /…/ och att han då fortsatt räkna varje slag med 
hjälp av visan och då var uppe i 277 ”elefanter som balanserade” (Elev 15). 

Att kunna göra intertextuella kopplingar gynnar således elev 15:s läsning. Erfarenheterna från de 
andra texterna gör det enklare att avlägga reflekterande omdömen över den nya texten. Läsningen 
bygger således fronesis-kunskap, i form av dugligheten i att avlägga ett omdöme om och i en 
specifik situation. I det här fallet är den specifika situationen läsningen av Låt den rätte komma 
in, men det kan också vara fråga om mer allmänmänskliga etiskt präglade situationer. Samtidigt 
som texterfarenheter hjälper läsningen, behöver en text som används i litteraturundervisning 
kunna möta den mättnad som kan uppstå hos elever med stor erfarenhet av en specifik 
berättelsetyp. När igenkänning övergår i att uppleva klyschor och klichéer är det ett tecken på att 
progression har inträffat. Mättnaden i texterfarenheter är dock också ett tecken på att läsvanan 
skapar läsmotstånd, istället för att bryta med det.  
 
Det står helt klart att eleverna drivs av att nå den finala läsningen och därmed få klarhet i hur det 
ska gå för de olika gestalterna. Elev 29 skriver: 
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Berättelsens intensitetskurva orsakar pendlingar i elev 29:s läsupplevelse. 
Motståndet/Hänförelsen är alltså inte konstanta, utan kommer och går. Detta är i sin ordning och 
pekar snarast mot motstånd som en inbyggd del av läsupplevelser. Det bekymmer som framträder 
är dock elev 29:s i viss mån bristande förståelse för att hänförelsen inte är konstant, vilket i sin 
tur pekar på behovet av undervisning kring berättelsers struktur och kring dramaturgiska kurvor. 
I förstudiens fokusgruppsamtal lyftes novellformen fram som nyttig i svenskundervisningen, tack 
vare sitt koncentrerade innehåll och att det är en hel berättelse av ringa längd. En möjlig väg att 
gå för att möta känsligheten för uttråkning hos elever är att medvetandegöra hur en berättelses 
stegring möjliggörs av att berättelsekurvan fluktuerar, för vilket analys av berättelsestrukturen i 
noveller kan vara gynnsamt.  
 
Ytterligare ett sätt att göra berättelsen angelägen för elever är att framhålla lärandepotentialen i 
textens helhet och detaljer samt sammanhang. Om läsningens fokus får röra sig mellan lust och 
nytta kan det hjälpa till att överbrygga motstånd. Elev 26 skriver om detaljnivån i bokens 
kunskapsförmedling: 

En kategori som jag alltid finner svår att fylla är kunskapskategorin. Troligtvis kan mycket passa in 
under denna rubrik men jag tror att man tar alla dessa smådetaljer för givet under läsningen. Dock 
vaknade jag till när Håkan pratade om fonem och hur språk är uppbyggt, eftersom det var ett ganska 
omfattande arbetsområde i svenskan. Kanske borde detta istället placeras under ”igenkänning” (Elev 
26). 

Små ting, såväl konkreta som abstrakta, kan i fiktiva framställningar framstå tydligare än vid 
allomfattande beskrivningar och därmed erfaras annorlunda (Felski, 2008, s. 42). Elev 26 berättar 
också hur strävan efter att lägga samman textens pusselbitar ger läslust eftersom det upplevs som 
meningsfullt: 

Däremot kände jag hänförelse utan inblandad chock när Håkans bakgrundshistoria klargjordes. Det 
är alltid intressant att veta varför karaktärerna har blivit som de är (Elev 26). 

Citatet visar hur elev 26:s jakt på förklaringar möjliga att ta med sig ut ur texten, producerar en 
läsning vars inlevelse också är dess meningsfullhet och tvärtom. Rosenblatt (1978/1994) förklarar 
fenomenet på följande vis: 

The mathematician reading his equations, the physicist pondering his formulae, may have no 
practical purpose in mind, yet their attention is focused on the concepts, the solutions, to be ”carried 
away” from their reading. Moreover, I am not sure that all aesthetic reading excludes or is 
diametrically opposed to an awareness of possible later usefulness or application (s. 24). 

Den efferent inriktade läsningen som elev 26 tidigare motsatte sig har alltså övergått till 
hänförelse. Upplevelsen att få klarhet i gestalten Håkans förflutna fungerar hänförande på samma 
vis som en matematisk eller fysisk formel som producerar en förståelseupplevelse. För elev 26, 
som är naturvetenskapligt intresserad och resultatinriktad, är nyttoaspekten av läsning 
lustgivande. Att uppmärksamma bokens detaljer kan hjälpa läsaren till en förståelse för bokens 
helhet. Elev 15 skriver: 

Nu när Elis hjälp Håkan gått förlorad är hon tvungen att utföra sitt ”jobb” själv. Detta är hon ganska 
dålig, oförsiktig och slarvig med. Något som kan bero på att hon bara är tolv år gammal i sinnet. Det 
kanske var därför hon behövde en assistent från första början. All oförsiktighet tror jag kommer leda 
till att hon blir fasttagen. Om inte annat kommer Oskar med sitt intresse för mord förstå att hon är 
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skyldig, Lacke som nu har mycket viktig information och dessutom bevittnat en attack eller Polisen 
som borde se en tydlig koppling mellan morden lösa fallen. Bäst för Eli att passa sig… (Elev 15). 

Placeringen av Lacke i berättelsen har fått betydelse för elev 15. Oskars mordintresse har också 
betydelse för elev 15:s läsning eftersom det pekar framåt i berättelsen. Elev 15 strävar efter att 
komma i mål med läsningen och att textens detaljer ska bli meningsfulla. Detaljer och helhet lyfter 
läsningen i en hermeneutisk spiral och visar att den uppmärksamma läsningen leder till både 
entusiasm inför texten och till ämnesspecifik skicklighet i form av slutsatser kring berättelsens 
struktur. 
 

11.4. Fjärde och femte delen: Läsnytta som motståndsbräcka 

Att kunna lägga intrigpusslet i Låt den rätte komma in är alltså hänförande för eleverna. 
Möjligheterna att klara av det är sammankopplade med elevernas tidigare läsvanor samt 
läserfarenheter. Igenkänning av textens struktur från andra berättelser i olika medier bryter alltså 
läsmotstånd. Hur elevernas referensramar hjälper dem att begripa romanen blir tydligt i elev 15:s 
läslogg: 

Jag har genom hela boken upplevt igenkänning vid vissa tillfällen då författaren använt sig av 
verkliga referenser. Inte minst i slutet av del fyra då två för mig kända sånger vävdes in i texten. 
Först ”Här Och Där” från barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter som spelas i Tommys 
tankar efter övergreppet på Eli i källaren. /…/ Situationen lockade fram barndomsminnen hos honom 
som jag tror var anledningen till att just den sången dök upp i hans huvud. Dessutom beskriver 
textraden ”Här. Är där. Där man inte är.” /…/ Senare i samma stycke börjar han sjunga ”Elefanter 
balanserar”, en räknevisa, även den för barn. Traumat efter händelsen verkar alltså väckt barndomen 
och de känslor han upplevt då till liv. Textraden ”En elefant balanserade på en liten, liten spindeltrå-
ååd!” följs av meningen ”Tråden brast. Elefanten föll igenom”. Detta tolkar jag som en symbol för 
Tommys sinnestillstånd, som /…/ egentligen syftar till att det brast inombords hos Tommy. Att 
allting föll samman. Låten började när han slog Håkan första gången och efter det fick vi veta att 
han slog igen. Och igen. Och att han efter en stund började tycka att det var roligt. Någonting som 
tyder på den mentala kollapsen som måste skett /…/ och att han då fortsatt räkna varje slag med 
hjälp av visan och då var uppe i 277 ”elefanter som balanserade” (Elev 15). 

Att kunna göra intertextuella kopplingar gynnar således elev 15:s läsning. Erfarenheterna från de 
andra texterna gör det enklare att avlägga reflekterande omdömen över den nya texten. Läsningen 
bygger således fronesis-kunskap, i form av dugligheten i att avlägga ett omdöme om och i en 
specifik situation. I det här fallet är den specifika situationen läsningen av Låt den rätte komma 
in, men det kan också vara fråga om mer allmänmänskliga etiskt präglade situationer. Samtidigt 
som texterfarenheter hjälper läsningen, behöver en text som används i litteraturundervisning 
kunna möta den mättnad som kan uppstå hos elever med stor erfarenhet av en specifik 
berättelsetyp. När igenkänning övergår i att uppleva klyschor och klichéer är det ett tecken på att 
progression har inträffat. Mättnaden i texterfarenheter är dock också ett tecken på att läsvanan 
skapar läsmotstånd, istället för att bryta med det.  
 
Det står helt klart att eleverna drivs av att nå den finala läsningen och därmed få klarhet i hur det 
ska gå för de olika gestalterna. Elev 29 skriver: 
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En annan sak som hänför är att man vill veta hur det går för karaktärerna nu när flera av dem är satta 
i nya situationer som de inte är vana vid.  

/…/ 

Jag kände inte så mycket motstånd i del 4 och 5, kanske kan det vara för att man kommit in i boken 
så pass mycket att man är så inne att man bara vill fortsätta läsa för att man vill veta hur boken slutar 
(Elev 29). 

Elev 29 har alltså gått från ett initialt motstånd redan innan läsningens början till att inte vilja sluta 
läsa romanen. Dessutom finns funderingar över hur detta kommer sig i läsloggen: att elev 29 
faktiskt hänfört klivit in i den fiktiva världen och upplevt drivkraften att få komma till slut. Elev 
29:s ”dubbelseende” (Agrell, 2009, s. 23) leder till ett metareflekterande ”aspektskifte” (Agrell, 
2009, s. 22). Den egna läsningen kan betraktas ur ett för elev 29 nytt perspektiv, i och med att 
elev 29 överkommer svårigheten att anlägga metaperspektiv på den egna läsningen (Nordberg, 
2018, s. 151). Detta sker dock inte med automatik för att elev 29 läser fiktionstexten, utan 
eftersom undervisningen har erbjudit verktyg att bearbeta fiktionstexten med. Det är alltså inte 
fråga om någon självverkande överföring av textens potential, utan om att undervisningen 
resulterar i att elev 29 använder fiktionstexten som urkund till ökade insikter om sig själv (som 
läsare). I fenomenologisk mening avbildas inte utan transformeras ett objekt som placeras i 
fiktionen, eftersom dess referensramar upphör att gälla (Iser, 1978, s. 109). När elev 29 placerar 
sig själv i romanen/läsningen upphör elevens bild av sig själv som läsare att gälla. Därmed 
förändras elev 29:s självföreställningar i relation till skönlitteratur/läsning och ett transformativt 
lärande äger rum. För elev 29 är romanens avslut stängt nog och därmed tillfredsställande: 

Bokens avslut gillar jag ändå, det är ett ganska lyckligt slut får man nog ändå säga. När Eli på 
badhuset räddar Oskar från mobbarna hänför mig väldigt mycket. Det är den mest spännande delen 
i boken enligt mig tycker jag. Oskar får sin slutgiltiga hämnd på mobbarna och Eli och Oskar kan 
tillsammans pusta ut och ställa sig inför nya utmaningar som de kommer möta i livet (Elev 29). 

Det viktiga för elev 29 är att Oskar får upprättelse, vilket är ett återkommande inslag i elevens 
läslogg. Även elev 26 upplever ett nytt driv i läsningen när berättelsens avslut närmar sig: 

När slutet närmade sig, tätnade även intrigen. Detta märktes tydligt på antal spännande passager. 
Jag kan inte dra mig till minnes en enda gång då jag kände motstånd under bokens två sista delar. 
Den var faktiskt så pass underhållande att jag sträckläste både del fyra och fem under samma kväll 
(Elev 26). 

Elev 26 har tidigare beskrivit ett motstånd grundat i upplevelsen att berättelsen saknade tydlig 
riktning, men lusten kommer åter till eleven när upplösningen och därmed förklaringen till hur 
parallellhandlingarna relaterar till varandra närmar sig.  
 
Motstånd uppstår dock på grund av att facitläsning inte alltid är helt möjlig. Slutet i Låt den rätte 
komma in blir aldrig helt stängt, även om mycket är manifest i texten. Inre textliga motsättningar 
utgör dock en fiktionstexts didaktiska potential (Alkestrand, 2016, s. 71). Det motstånd som föds 
ur det omöjliga i en idealläsning, kan mötas med kunskap. När eleverna upplever meningsfullhet 
i läsningen försvagas motståndet och behovet av facitläsningen blir inte lika trängande. Elev 15 
skriver: 

Alla trådar knyts ihop och berättelsen fick enligt mig ett bra slut. Lite tomrum lämnas åt läsarens 
fantasi men det mesta får ett avslut. /…/ Detta får man mer eller mindre veta ur texten. Men det finns 
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en del tomrum att fylla. Kommer Oscar bli den nya ”ritualmördaren” för Elis räkning? Vad var det 
egentligen som hände Eli i hennes förflutna? Varför kom Eli tillbaka? Men detta frågor jag är okej 
med att ha obesvarade. När boken var slut kände jag ett välbefinnande, nöjd med min läsupplevelse 
helt enkelt (Elev 15). 

Elev 15:s läslogg är ett exempel på hur bestämda uppfattningar kan förändras genom läsningen. 
Från att ha uttryckt åsikten att vampyrgestaltningen i romanen kändes ”löjlig” (elev 15) i relation 
till andra vampyrberättelser, är eleven nu nöjd med läsningen. Likaledes har elev 15 låtit 
moraliska dilemman ta plats i läsloggen, vilket också har inneburit ett lärande med transformativa 
ansatser. Läsloggen illustrerar att det är viktigt att arbeta explicit med kunskap som fronesis i 
litteraturundervisningen. Om lärandet i läsningen är transformativt, kan eleverna uppleva en nytta 
med skönlitteraturen som gör den relevant. Läsnytta kan generera läslust och vice versa. En 
avslutad bok ger tillfredsställelse och om läsundervisningen lägger vikt vid transformativa 
aspekter kan upplevelsen bli till kunskap som finns kvar hos eleven, eftersom föreställningar 
synliggörs och omformas eller konsolideras. 
 

12. Sammanfattande slutsatser 
Inför läsloggsinterventionen ställde jag den övergripande forskningsfrågan hur transformativt 
lärande kan främjas genom att litteraturvetenskaplig terminologi omsätts för och prövas i 
svenskämnets litteraturundervisning på gymnasiet. Forskningsfrågan gjordes mer specifik genom 
frågeställningar om hur engagerad metareflekterande läsning kan främjas av elevernas 
användning av litteraturvetenskapliga begrepp och synliggörande av elevernas motstånd till 
läsningen och texten. 
 
En första förutsättning för att transformativt lärande ska kunna ske i elevernas 
litteraturundervisning är att lärarens bokval tar hänsyn till texters potential att synliggöra 
elevernas egna föreställningar och att presentera alternativa sätt att föreställa sig. Så till vida är 
den valda fiktionstextens didaktiska potential avgörande för vilket lärande som är möjligt. Det är 
alltså i huvudsak texten och inte klassrumssituationen som styr det möjliga lärandet. Genom att 
välja en text med potential för främmandegöring och med inre motstridigheter kan läraren 
förbereda för transformativt lärande.  
 
Om transformativt lärande ska kunna realiseras i läsningen och litteraturundervisningen räcker 
det dock inte med att texten bär på potential för detta. Undervisningen kan genom att presentera 
och implementera funktionella begrepp från läsforskning och litteraturvetenskap förse eleverna 
med redskap för att kunna få syn på och ta del av didaktisk potential för transformativt lärande. 
Det handlar om att stötta eleverna i att utveckla en medvetenhet om sig själva som läsande- och 
lärandesubjekt. Om en elev lär sig att beskriva vad som sker i läsningen blir det enklare att få syn 
på att läsningen är meningsfull för eleven ifråga. Detta kan leda till inre motivation som främjar 
lust att läsa och som hjälper eleven att hantera motståndskänslor inför läsningen. 
 
Begreppen som används för att eleverna ska kunna reflektera över sin egen läsning kan om de är 
applicerbara både på texten och läsakten hjälpa eleverna att utveckla ett dubbelseende (Agrell, 
2009, s. 23), som alltså betraktar både texten och läsningen samtidigt. Det är viktigt att begreppen 



130 

 

En annan sak som hänför är att man vill veta hur det går för karaktärerna nu när flera av dem är satta 
i nya situationer som de inte är vana vid.  

/…/ 

Jag kände inte så mycket motstånd i del 4 och 5, kanske kan det vara för att man kommit in i boken 
så pass mycket att man är så inne att man bara vill fortsätta läsa för att man vill veta hur boken slutar 
(Elev 29). 

Elev 29 har alltså gått från ett initialt motstånd redan innan läsningens början till att inte vilja sluta 
läsa romanen. Dessutom finns funderingar över hur detta kommer sig i läsloggen: att elev 29 
faktiskt hänfört klivit in i den fiktiva världen och upplevt drivkraften att få komma till slut. Elev 
29:s ”dubbelseende” (Agrell, 2009, s. 23) leder till ett metareflekterande ”aspektskifte” (Agrell, 
2009, s. 22). Den egna läsningen kan betraktas ur ett för elev 29 nytt perspektiv, i och med att 
elev 29 överkommer svårigheten att anlägga metaperspektiv på den egna läsningen (Nordberg, 
2018, s. 151). Detta sker dock inte med automatik för att elev 29 läser fiktionstexten, utan 
eftersom undervisningen har erbjudit verktyg att bearbeta fiktionstexten med. Det är alltså inte 
fråga om någon självverkande överföring av textens potential, utan om att undervisningen 
resulterar i att elev 29 använder fiktionstexten som urkund till ökade insikter om sig själv (som 
läsare). I fenomenologisk mening avbildas inte utan transformeras ett objekt som placeras i 
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en del tomrum att fylla. Kommer Oscar bli den nya ”ritualmördaren” för Elis räkning? Vad var det 
egentligen som hände Eli i hennes förflutna? Varför kom Eli tillbaka? Men detta frågor jag är okej 
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12. Sammanfattande slutsatser 
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det dock inte med att texten bär på potential för detta. Undervisningen kan genom att presentera 
och implementera funktionella begrepp från läsforskning och litteraturvetenskap förse eleverna 
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som används för detta är praktiskt orienterade för att eleverna ska kunna hantera dem på ett sätt 
som är meningsfullt för dem själva. Igenkänning, hänförelse, kunskap, chock och motstånd är 
begrepp som i läsloggsinterventionen visade sig vara funktionella för att bistå eleverna i sina 
metareflektioner. Begreppen får dock en delvis förändrad betydelse när de transponeras från 
forskningsnivån till gymnasieskolans litteraturundervisning i den meningen att elevernas egna 
tolkningar av begreppen tillkommer, vilket bidrar med empiriskt material för större kunskap om 
hur begreppen fungerar i didaktiska situationer. Samtidigt bör det sägas att begreppen faktiskt 
också får en annan relevans när de används för att öva unga människor i att utveckla självinsikt 
och omvärldsförståelse. Begreppen får betydelse för andra kontexter än den 
litteraturvetenskapliga, i det här fallet för gymnasiekursen Svenska 3 samt för dess elever och 
lärare. Det är uppenbart att eleverna har använt sig av begreppen i hög utsträckning, trots att det 
inte förelåg något uttalat krav på att använda dem. Frekvensen av begreppsanvändningen tyder 
på vikten av att förse elever med verktyg för avancerat tänkande och ramar för hur reflektioner 
uttrycks. 
 
Det ska dock sägas att kunskapsbegreppet framstod som mest svårhanterligt för eleverna i 
läsloggarna. Detta kan ha samband med att kunskap ofta betraktas som förenat med 
sakförhållanden av eleverna. Utrymmet för fronesis är i gymnasieskolan begränsat av fokus på 
färdigheter och fakta. En konsekvens av detta är att det blir svårare för eleverna att känna igen 
andra former av kunskap som är integrerade i lärandet. Kunskapsbegreppet används generellt sett 
av eleverna genom loggningen av hela boken, även om det finns elever som utelämnar det 
inledningsvis. Det är möjligt att det är så att kunskapsbegreppet kommer mer till sin rätt efter att 
läsningen har avslutats. Då är läsningen final och det är möjligt för eleverna att kliva ut ur sin 
inlevelse för att distansera sig och objektifiera vad de har lärt sig om samt av texten och läsningen. 
 
De övriga begreppen som kommer från läsforskningen, igenkänning, hänförelse, chock, är av mer 
direkt karaktär. De relaterar till en närmast instinktiv upplevelse av att vara inne i textens 
fiktionsvärld. För att begreppen ska kunna användas metareflekterande behöver eleverna ett 
forum att beskriva och diskutera sina upplevelser i. Det här forumet behöver vara av personlig 
karaktär för att lärandet inte ska hämmas av oro för vad andra ska tycka. Min slutsats är att 
läsloggen är ett utmärkt redskap för detta. Läsloggen kan också vara ett sätt för elever att först 
formulera sina egna tankegångar för att kunna vara bättre förberedda för till exempel diskussioner 
i grupp. 
 
Det begrepp som inkorporerades i läsloggsinterventionen ”underifrån” från förstudien var 
motstånd. Motstånd framstår i elevernas läsloggar som ett mångfacetterat begrepp, vars existens 
i läsningen verkar närmast självskriven. Motstånd förekommer inför läsningen och är då relaterat 
till val av bok och genre samt till situationen att läsa som skoluppgift. Det är frigörande för 
eleverna att få formulera detta initiala motstånd och då tala om vad som utlöser de negativa 
känslorna inför läsningen. Att använda motståndsbegreppet för detta fungerar som ett sätt att göra 
aversionen hanterbar. Till skillnad från om läsaren helt distanserar sig från texten gör 
användningen av motståndsbegreppet att aversionen kan inkluderas i en transformativ 
lärandeprocess. En sådan lärandeprocess gör bruk av en naturlig del av läsupplevelser genom att 
uppmärksamma den, vilket inte är vanligt i de typer av litteraturundervisning som är mest 
förekommande på gymnasiet. 
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Att formulera orsaker till sin inställning är också ett sätt att synliggöra den föreställning som är 
utgångspunkt för läsningen. Med föreställningen klarlagd är det möjligt att perspektivera den 
genom läsningen. För sådan perspektivering fyller de övriga begreppen en stor funktion som 
kontrast till motstånd. Ett begrepp som hänförelse möjliggör för eleverna att också se vad i 
skönlitteraturen som de tycker är spännande. Flera elever får syn på att den skiftande 
fokalisationen fungerar som drivkraft att läsa vidare. Att få syn på hänförelsen även i sin 
skolläsning hjälper elever att omförhandla sin föreställning om läsning i skolan. Elevernas 
hämmande föreställningar om genrer kan också brytas genom att läraren gör bokval som utmanar 
elevernas uppfattningar. 
 
Motstånd finns med i elevernas läsloggar även när de berättar om helt andra upplevelser av 
läsningen. Det existerar som förberedelse för hänförelse och är då utlöst av berättartekniken som 
använder sig av skiftande tempo för att åstadkomma stegringar i intensitet. Hänförelse och 
motstånd samexisterar också i elevernas animositet inför textliga tomrum och vilja att fylla dessa 
i syfte att kunna nå ett stängt slut på berättelsen. Motstånd finns också i själva hänförelsen, 
eftersom elevernas inlevelse ofta är grundad i skräckblandad förtjusning. Sådan hänförelse 
förbereds ofta av texten genom att den ställer läsaren inför tabubelagda motiv. Konsekvenserna i 
läsningen beskrivs av eleverna som chock. Chockbegreppet används av dem för att sätta ord på 
det motstånd de möter i upplevelsen av att ta del av fenomen ur för dem nya perspektiv. Det finns 
flera prov på när detta sker, men Håkans inre medvetandeström är det tydligaste exemplet.  
 
Genom att välja en text som provocerar för litteraturundervisningen är det möjligt att bädda för 
främmandegöring. Begreppsanvändningen gör att skeendet när eleven sätter sig in i gestalternas 
föreställningsvärldar kan bli explicit för dem själva. Det uppstår då en medvetenhet hos eleverna 
om att de håller på att sätta sina etablerade föreställningar på spel och därmed står inför en 
omförhandling av dem. Det tydligaste exemplet är när begreppet igenkänning leder elever till 
insikt om att de har gått in i textens förberedda läsarposition och övertagit Oskars perspektiv på 
Eli och därigenom antagit att Eli är en flicka. När detta sker är eleverna involverade i en 
transformativ lärandeprocess.  
 
Det transformativa lärandet kan i sig självt vara förenat med motstånd från eleverna. Att 
omförhandla en föreställning innebär inte bara nya insikter, utan också att etablerade 
uppfattningar kan behöva lämnas därhän. Ett exempel från läsloggsinterventionen är när 
uppfattningen om vampyrgenrens konstituerande drag utmanas. Eleverna är vana vid att 
vampyrberättelser är konstruerade på ett visst sätt, men möter i Låt den rätte komma in en för dem 
utmanande magisk realism. Det är motvilligt som eleverna tvingas inse att det finns 
vampyrberättelser som drar ifrån, lägger till och ändrar i genrekonventionerna. Även om det inte 
är säkert att redan existerande föreställningar modifieras genom det transformativa lärandet kan 
det vara ovant för eleverna att överhuvudtaget betrakta sina uppfattningar utifrån. Att inse att Eli 
inte är en flicka och att ens uppfattning om dikotomin kille/tjej kommit under omförhandling, 
innebär inte nödvändigtvis att elever förändrar sina föreställningar och fortsätter att hoppas på en 
kärleksrelation mellan Oskar och Eli, men det kan komma att göra det. 
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13. Didaktisk utblick: Låt romanen komma in 
– Transformativt lärande i 
gymnasieskolans litteraturundervisning 

Användningen av den undersökta romanen som läromedel tillsammans med undervisning som 
prioriterar begreppsanvändning för metareflektion i läsningen möjliggör konkretisering av det 
gymnasiala svenskämnets syftestext i lärarens praktik. Resultatet av forskningsprojektets studier 
har implikationer för såväl det litteraturdidaktiska forskningsfältet som för praxis i 
litteraturundervisningen på gymnasiet, även om forskningsprojektet är starkt knutet till en 
gymnasieskolas svensklärare och till en undervisningsgrupp i Svenska 3. Resultatet är visserligen 
att betrakta som lokalt och jag iakttar försiktighet gällande möjligheten att generalisera till andra 
situationer, men forskningsprojektet tar både avstamp i och syntetiseras mot ett mer kvantitativt 
projekt och litteraturdidaktisk forskning. Detta sker för att kunna ställa resultaten mot en större 
kontext. Vinsterna med forskningsprojektets utformning har varit den fördjupade kunskapen och 
möjligheten att följa läsprocesser samt få inblick i utveckling av metareflekterande tänkande. Min 
forskning bidrar till det litteraturdidaktiska fältet genom att addera en praktiskt orienterad 
undersökning av läsning och begreppsanvändning i gymnasieskolan.  
 

13.1. Utblick från ett litteraturdidaktiskt forskningsperspektiv 

En av utgångspunkterna för det här projektet var Blomqvists (2016) tillrop för att 
litteraturdidaktisk forskning bör karaktäriseras av en konstruktivistisk syn på kunskap (s. 19). 
Tillsammans med Lindberg har jag tidigare argumenterat för vikten av att inte föregå läsningar i 
skolan med styrande infallsvinklar och istället låta kritiskheten växa fram ur läsupplevelsen. Detta 
exemplifierades med de begränsningar som en Critical Literature Pedagogy-läsning av Låt den 
rätte komma in skulle innebära (Bradling & Lindberg, 2018, s. 95). Textcentreringen i nämnda 
kapitel nyanseras i det här forskningsprojektet genom jag har utarbetat en praktiknära modell som 
bygger på begrepp från Felskis Uses of Literature (2008). Modellen bygger på både läsupplevelse 
och teoretisk medvetenhet och nyanserar kritiskheten i läsningen av Ajvide Lindqvists roman. En 
konstruktivistisk syn på kunskap och pedagogik stöds i forskningsprojektet av 
litteraturvetenskaplig medvetenhet. Fronesis innebär kunskap som omsätts i reflekterande 
omdömen i saklägen. Tillägnandet av sådan kunskap sker genom lärande som är transformativt, 
alltså lärande som främjar multipelt erfarande av fenomen i syfte att synliggöra och omförhandla 
förståelsen av fenomenet. Berättelser vars struktur desautomatiserar läsningen besitter en särskild 
potential som redskap för att i undervisningen förverkliga lärande av det här slaget. 
 
Den didaktiska potential som finns i en berättelse realiseras i mötet med läsaren i en specifik 
situation (Alkestrand, 2016, s. 71). Definitionen av den didaktiska potentialen i en berättelse kan 
bestämmas utifrån vilket lärande som är tänkt att ske. Det är till och med möjligt att argumentera 
för att det i princip finns didaktisk potential i alla fenomen, till exempel i matematikuppgifter, 
engelskglosor, kartor och symaskiner. Alkestrand (2016) har dock utvecklat begreppet i relation 
till skolans värdegrund och den litterära fantasygenren (s. 72–73) och utforskar genrens uttalade 
och dolda ideologier med hjälp av ett intersektionellt definierat maktbegrepp (s. 97–109). 
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13. Didaktisk utblick: Låt romanen komma in 
– Transformativt lärande i 
gymnasieskolans litteraturundervisning 

Användningen av den undersökta romanen som läromedel tillsammans med undervisning som 
prioriterar begreppsanvändning för metareflektion i läsningen möjliggör konkretisering av det 
gymnasiala svenskämnets syftestext i lärarens praktik. Resultatet av forskningsprojektets studier 
har implikationer för såväl det litteraturdidaktiska forskningsfältet som för praxis i 
litteraturundervisningen på gymnasiet, även om forskningsprojektet är starkt knutet till en 
gymnasieskolas svensklärare och till en undervisningsgrupp i Svenska 3. Resultatet är visserligen 
att betrakta som lokalt och jag iakttar försiktighet gällande möjligheten att generalisera till andra 
situationer, men forskningsprojektet tar både avstamp i och syntetiseras mot ett mer kvantitativt 
projekt och litteraturdidaktisk forskning. Detta sker för att kunna ställa resultaten mot en större 
kontext. Vinsterna med forskningsprojektets utformning har varit den fördjupade kunskapen och 
möjligheten att följa läsprocesser samt få inblick i utveckling av metareflekterande tänkande. Min 
forskning bidrar till det litteraturdidaktiska fältet genom att addera en praktiskt orienterad 
undersökning av läsning och begreppsanvändning i gymnasieskolan.  
 

13.1. Utblick från ett litteraturdidaktiskt forskningsperspektiv 

En av utgångspunkterna för det här projektet var Blomqvists (2016) tillrop för att 
litteraturdidaktisk forskning bör karaktäriseras av en konstruktivistisk syn på kunskap (s. 19). 
Tillsammans med Lindberg har jag tidigare argumenterat för vikten av att inte föregå läsningar i 
skolan med styrande infallsvinklar och istället låta kritiskheten växa fram ur läsupplevelsen. Detta 
exemplifierades med de begränsningar som en Critical Literature Pedagogy-läsning av Låt den 
rätte komma in skulle innebära (Bradling & Lindberg, 2018, s. 95). Textcentreringen i nämnda 
kapitel nyanseras i det här forskningsprojektet genom jag har utarbetat en praktiknära modell som 
bygger på begrepp från Felskis Uses of Literature (2008). Modellen bygger på både läsupplevelse 
och teoretisk medvetenhet och nyanserar kritiskheten i läsningen av Ajvide Lindqvists roman. En 
konstruktivistisk syn på kunskap och pedagogik stöds i forskningsprojektet av 
litteraturvetenskaplig medvetenhet. Fronesis innebär kunskap som omsätts i reflekterande 
omdömen i saklägen. Tillägnandet av sådan kunskap sker genom lärande som är transformativt, 
alltså lärande som främjar multipelt erfarande av fenomen i syfte att synliggöra och omförhandla 
förståelsen av fenomenet. Berättelser vars struktur desautomatiserar läsningen besitter en särskild 
potential som redskap för att i undervisningen förverkliga lärande av det här slaget. 
 
Den didaktiska potential som finns i en berättelse realiseras i mötet med läsaren i en specifik 
situation (Alkestrand, 2016, s. 71). Definitionen av den didaktiska potentialen i en berättelse kan 
bestämmas utifrån vilket lärande som är tänkt att ske. Det är till och med möjligt att argumentera 
för att det i princip finns didaktisk potential i alla fenomen, till exempel i matematikuppgifter, 
engelskglosor, kartor och symaskiner. Alkestrand (2016) har dock utvecklat begreppet i relation 
till skolans värdegrund och den litterära fantasygenren (s. 72–73) och utforskar genrens uttalade 
och dolda ideologier med hjälp av ett intersektionellt definierat maktbegrepp (s. 97–109). 
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Textanalytiskt har detta relevans för litteraturvetenskapen och för svensklärares planeringsarbete 
och bokval. Mina undersökningar framvisar den litteraturdidaktiska betydelsen av att pröva och 
nyttiggöra begrepp i undervisningen, för att den didaktiska potentialen i en berättelse ska kunna 
tas i anspråk i lärandet. Om lärandet är tänkt att vara transformativt, behöver begreppen beakta 
läsarens upplevelse och inte bara vara verktyg för teknisk analys av berättelsens form. Däremot 
utesluter inte receptionsinriktade och textinriktade begrepp varandra, utan förutsätter varandra i 
undervisningssituationen. Exempel på detta är när begreppet cliffhanger hjälper elever i 
läsloggsstudien att formulera sin hänförelse och när elevers användning av chockbegreppet gör 
att textens främmandegörande aspektskiften blir tydliga. Motståndsbegreppet framträder som 
centralt på grund av den utbredda viljan att i läsningen komma till ett stängt slut på berättelsen. 
När berättelser avviker från riktningsbestämmelsen från start till slut, till exempel genom 
prolepser, analepser och parallellberättelser, underlättas läsarens reflekterande dubbla 
uppmärksamhet av begrepp för både vad som sker i och med texten samt för den frustration som 
blir dess konsekvens. 
 
Användningen av begreppen igenkänning, hänförelse, kunskap, chock och motstånd i 
undervisningen har hjälpt eleverna att anlägga det ”dubbelseende” (Agrell, 2009, s. 23) som 
varken prioriterar läsaren eller texten framför den andra. Arbetssättet möjliggör att det 
symbiotiska förhållandet mellan text och engagerad läsare blir explicit och därmed blir 
transformativa aspekter av lärandet i läsningen också synliga. Det framstår som en central 
litteraturdidaktisk uppgift att fortsätta att utveckla en begreppsapparat som underlättar 
transformativt lärande och att göra detta i relation till textanalyser som frilägger berättelsers 
kapacitet som förändringsfaktor. 
 
”Transformativ potential” används av Felski (2008) som beskrivning av en ideologisk 
litteratursyn, vars konsekvens är att texten lämnar förgrunden till förmån för på olika sätt radikala 
infallsvinklar. Om så sker undermineras berättelsens angångsmening och texten förminskas till 
ett kunskapsobjekt som bekräftar färdiga antaganden. Den transformativa potentialen blir då 
förutsägbar eftersom texten lånar sig som verktyg för planerade insikter. Felski (2008) 
argumenterar dock för att skönlitteraturen bär på starkare potential att förändra i sig själv, än vad 
förment progressiva läsare lyckas inskärpa i läsningen. Förtrogenhet och förutsägbarhet med och 
i fiktionstexten är generella fenomen som styr såväl text som textstudier (s. 5–6). Så till vida liknar 
beskrivningen av transformativ potential, beskrivningen av när didaktisk potential används för att 
beskriva hur värden i texten överförs till läsaren utan omförhandling (Alkestrand, 2016, s. 69) och 
”myten om den goda litteraturen” (Persson, 2012, s. 15–48). 
 
Jag vill dock föreslå en annan förståelse av transformativ potential, kopplad till lärande utifrån en 
konstruktivistisk kunskapssyn. Ett verks didaktiska potential styrs av lärandemålet. Exempelvis 
relaterar Alkestrand (2016) fantasygenrens didaktiska potential till skolans värdegrund, men 
böckerna i undersökningen har också potential för till exempel lärande av genrekunskap. 
Alkestrands (2016) syn på didaktisk potential har förtjänsten att den framhåller dissonans i ett 
verk som väsentligt för lärande, vilket tvingar läsaren att själv positionera sig (s. 70–71). När en 
berättelse dessutom behandlar fenomen som läsaren har en färdig, men ofta outtalad, uppfattning 
om, är det möjligt att en omförhandling av fenomenet kommer till stånd. För att detta ska ske 
behöver läsarens reflektion över texten utgå från den egna läsupplevelsen och inte från en bestämd 
kritisk position. För att kunna lära av texten och inte bara om texten, behöver reflektionen också 
innehålla ett läsarens metaperspektiv. I situationen när detta sker framträder också textens 
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potential att synliggöra och omförhandla läsarens föreställningar (om exempelvis sig själv som 
läsare). Det torde då vara möjligt att tala om en transformativ potential, vars konnotation är 
främmandegöring och inte styrning genom ideologi eller lärandemål. 
 
Att utgå från igenkänning, hänförelse, kunskap, chock och motstånd som allmänna drag i 
fiktionsläsning verkar mer eller mindre styrande i reflektionen över läsningen. Just allmänheten i 
dessa drag gör dock att utgångspunkten inte ger läsarens begrundanden någon tydlig riktning, 
annat än till sig själv i relation till boken. Därför är det viktigt, som Persson (2012) skriver, att 
självreflektion som kritisk utgångspunkt resulterar i fortsatt självreflektion (s. 206). Självet 
existerar dock i kraft av andra och det är i grunden fiktionstexten som pekar ut reflektionens 
riktning. Om texten är strukturerad så att den erbjuder olika perspektiv på fenomen som läsaren 
tror sig erfarit färdigt, har berättelsen i situationen potential att fungera transformativt. Om det 
däremot finns en mättnad för perspektiv kring fenomenet hos läsaren, har texten inte möjlighet 
att fungera transformativt. Därför är det viktigt att matchningen mellan text och läsare beaktas i 
litteraturdidaktisk forskning och av lärare samt att transformativ potential används som ett verktyg 
för lärandeanalys, snarare än för textanalys. 
 
Lärandet som kan vara resultatet av ett verks främmandegörande potential är inte styrt på annat 
sätt än att det behandlar för läsaren nya sätt att erfara fenomen, vilket alltså utmanar befintliga 
föreställningar. Det är textens begränsningar som är lärandets begränsningar, men en förutsättning 
för transformativt lärande i Mezirows (2006) mening är frihet från begränsande oro. Därför bör 
reflektionen över läsningen bistås av läsforskningsbegrepp, men fokusera begrepp som beaktar 
upplevelsen. Motstånd framstår som ett centralt begrepp i sammanhanget, eftersom det balanserar 
Felskis (2008) positivt laddade begrepp. Även om det är tydligt hos Felski (2008) att till exempel 
igenkänning och chock kan innebära annat än behagliga läsupplevelser, gör motståndsbegreppet 
detta än mer explicit. Det transformativa lärandet i litteraturundervisningen är beroende av ett 
verks främmandegörande potential. Denna är didaktisk i sin transformativa ansats att låta läsaren 
erfara försanthållanden på andra vis. Därmed bidrar realiserandet av ett verks främmandegörande 
potential till kunskap i form av reflekterande duglighet, som i förlängningen kan praktiseras i 
varierade situationer i yrkes- och vardagsliv. Såsom kugghjulsmodellen (se s. 41) över relationen 
mellan transformativt lärande, didaktisk potential och främmandegöring tydliggör, kan delarna 
endast realiseras när de fungerar tillsammans. Denna gemensamma funktion – när kugghjulen 
snurrar – har om den används över tid potential att generera fronesis. 
 
Relevansen i resonemanget om transformativ potential stärks i och med att litteraturundervisning 
i gymnasieskolan är tänkt att leda till ökad självkännedom och förståelse av andras livssituationer 
(Skolverket, 2011, s. 160). Det visar också hur litteraturdidaktiken ringas in av ”klassrummets 
princip” (Degerman, 2012, s. 253). Skolans styrdokument och praktik fungerar som ram för vad 
som har gjorts inom fältet. Syftestexten är dock så öppet formulerad att undersökningar som 
relaterar till den i lägre utsträckning styrs av begränsningar, än vad som är fallet med 
undersökningar som utgår från värdegrund eller kunskapskrav. Fiktionstextens villkor blir också 
en yttre gräns för vad som kan göras litteraturdidaktiskt. Om ”klassrummets princip” (Degerman, 
2012, s. 253) styr vad som sker i det litteraturdidaktiska forskningsfältet, styrs vad som kan ske i 
litteraturundervisningen av fiktionstexten och av de val som lärarna gör. Detta har implikationer 
för svensklärarnas praktik. 
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Textanalytiskt har detta relevans för litteraturvetenskapen och för svensklärares planeringsarbete 
och bokval. Mina undersökningar framvisar den litteraturdidaktiska betydelsen av att pröva och 
nyttiggöra begrepp i undervisningen, för att den didaktiska potentialen i en berättelse ska kunna 
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utesluter inte receptionsinriktade och textinriktade begrepp varandra, utan förutsätter varandra i 
undervisningssituationen. Exempel på detta är när begreppet cliffhanger hjälper elever i 
läsloggsstudien att formulera sin hänförelse och när elevers användning av chockbegreppet gör 
att textens främmandegörande aspektskiften blir tydliga. Motståndsbegreppet framträder som 
centralt på grund av den utbredda viljan att i läsningen komma till ett stängt slut på berättelsen. 
När berättelser avviker från riktningsbestämmelsen från start till slut, till exempel genom 
prolepser, analepser och parallellberättelser, underlättas läsarens reflekterande dubbla 
uppmärksamhet av begrepp för både vad som sker i och med texten samt för den frustration som 
blir dess konsekvens. 
 
Användningen av begreppen igenkänning, hänförelse, kunskap, chock och motstånd i 
undervisningen har hjälpt eleverna att anlägga det ”dubbelseende” (Agrell, 2009, s. 23) som 
varken prioriterar läsaren eller texten framför den andra. Arbetssättet möjliggör att det 
symbiotiska förhållandet mellan text och engagerad läsare blir explicit och därmed blir 
transformativa aspekter av lärandet i läsningen också synliga. Det framstår som en central 
litteraturdidaktisk uppgift att fortsätta att utveckla en begreppsapparat som underlättar 
transformativt lärande och att göra detta i relation till textanalyser som frilägger berättelsers 
kapacitet som förändringsfaktor. 
 
”Transformativ potential” används av Felski (2008) som beskrivning av en ideologisk 
litteratursyn, vars konsekvens är att texten lämnar förgrunden till förmån för på olika sätt radikala 
infallsvinklar. Om så sker undermineras berättelsens angångsmening och texten förminskas till 
ett kunskapsobjekt som bekräftar färdiga antaganden. Den transformativa potentialen blir då 
förutsägbar eftersom texten lånar sig som verktyg för planerade insikter. Felski (2008) 
argumenterar dock för att skönlitteraturen bär på starkare potential att förändra i sig själv, än vad 
förment progressiva läsare lyckas inskärpa i läsningen. Förtrogenhet och förutsägbarhet med och 
i fiktionstexten är generella fenomen som styr såväl text som textstudier (s. 5–6). Så till vida liknar 
beskrivningen av transformativ potential, beskrivningen av när didaktisk potential används för att 
beskriva hur värden i texten överförs till läsaren utan omförhandling (Alkestrand, 2016, s. 69) och 
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Jag vill dock föreslå en annan förståelse av transformativ potential, kopplad till lärande utifrån en 
konstruktivistisk kunskapssyn. Ett verks didaktiska potential styrs av lärandemålet. Exempelvis 
relaterar Alkestrand (2016) fantasygenrens didaktiska potential till skolans värdegrund, men 
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berättelse dessutom behandlar fenomen som läsaren har en färdig, men ofta outtalad, uppfattning 
om, är det möjligt att en omförhandling av fenomenet kommer till stånd. För att detta ska ske 
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potential att synliggöra och omförhandla läsarens föreställningar (om exempelvis sig själv som 
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existerar dock i kraft av andra och det är i grunden fiktionstexten som pekar ut reflektionens 
riktning. Om texten är strukturerad så att den erbjuder olika perspektiv på fenomen som läsaren 
tror sig erfarit färdigt, har berättelsen i situationen potential att fungera transformativt. Om det 
däremot finns en mättnad för perspektiv kring fenomenet hos läsaren, har texten inte möjlighet 
att fungera transformativt. Därför är det viktigt att matchningen mellan text och läsare beaktas i 
litteraturdidaktisk forskning och av lärare samt att transformativ potential används som ett verktyg 
för lärandeanalys, snarare än för textanalys. 
 
Lärandet som kan vara resultatet av ett verks främmandegörande potential är inte styrt på annat 
sätt än att det behandlar för läsaren nya sätt att erfara fenomen, vilket alltså utmanar befintliga 
föreställningar. Det är textens begränsningar som är lärandets begränsningar, men en förutsättning 
för transformativt lärande i Mezirows (2006) mening är frihet från begränsande oro. Därför bör 
reflektionen över läsningen bistås av läsforskningsbegrepp, men fokusera begrepp som beaktar 
upplevelsen. Motstånd framstår som ett centralt begrepp i sammanhanget, eftersom det balanserar 
Felskis (2008) positivt laddade begrepp. Även om det är tydligt hos Felski (2008) att till exempel 
igenkänning och chock kan innebära annat än behagliga läsupplevelser, gör motståndsbegreppet 
detta än mer explicit. Det transformativa lärandet i litteraturundervisningen är beroende av ett 
verks främmandegörande potential. Denna är didaktisk i sin transformativa ansats att låta läsaren 
erfara försanthållanden på andra vis. Därmed bidrar realiserandet av ett verks främmandegörande 
potential till kunskap i form av reflekterande duglighet, som i förlängningen kan praktiseras i 
varierade situationer i yrkes- och vardagsliv. Såsom kugghjulsmodellen (se s. 41) över relationen 
mellan transformativt lärande, didaktisk potential och främmandegöring tydliggör, kan delarna 
endast realiseras när de fungerar tillsammans. Denna gemensamma funktion – när kugghjulen 
snurrar – har om den används över tid potential att generera fronesis. 
 
Relevansen i resonemanget om transformativ potential stärks i och med att litteraturundervisning 
i gymnasieskolan är tänkt att leda till ökad självkännedom och förståelse av andras livssituationer 
(Skolverket, 2011, s. 160). Det visar också hur litteraturdidaktiken ringas in av ”klassrummets 
princip” (Degerman, 2012, s. 253). Skolans styrdokument och praktik fungerar som ram för vad 
som har gjorts inom fältet. Syftestexten är dock så öppet formulerad att undersökningar som 
relaterar till den i lägre utsträckning styrs av begränsningar, än vad som är fallet med 
undersökningar som utgår från värdegrund eller kunskapskrav. Fiktionstextens villkor blir också 
en yttre gräns för vad som kan göras litteraturdidaktiskt. Om ”klassrummets princip” (Degerman, 
2012, s. 253) styr vad som sker i det litteraturdidaktiska forskningsfältet, styrs vad som kan ske i 
litteraturundervisningen av fiktionstexten och av de val som lärarna gör. Detta har implikationer 
för svensklärarnas praktik. 
 



138 

 

13.2. Implikationer för svensklärares praktik 

Fiktionstextens intrig framstår i läsloggsstudien som central för elevernas hänförelse. Viljan att 
komma till slut och få veta hur det ska gå har framhållits som en förutsättning för att som läsare 
kunna ta steget in i berättelsen, vilket i sin tur är en förutsättning för att sedan kunna distansera 
sig och kritiskt analysera texten på flera nivåer. Det är först när eleverna lämnat läsningen som de 
kan använda igenkänning, hänförelse, kunskap, chock och motstånd som reflektionsverktyg, även 
om upplevelsen sker redan i läsakten. Att läsa till slut är också en förutsättning för att kunna 
betrakta berättelsen som ett fullbordat yttrande, som därmed kan diskuteras på dess egna villkor 
(Öhman, 2015, s. 65; 86–90). Det är just dessa villkor som styr vad som kan bli föremål för 
diskussion i undervisningen. Lärande med utgångspunkt i en berättelse bygger på att eleverna 
förhåller sig till vad som faktiskt finns i berättelsen. Handlingsreferatet framstår som en 
framkomlig väg för att nå fram till en sorts överenskommelse över vad en läst berättelse handlar 
om (Öhman, 2015, s. 88). Handlingsreferatet var också ett viktigt inslag i undervisningen som 
utmynnade i läsloggar. Även själva läsloggarna är präglade av handlingsreferat, eftersom de i hög 
utsträckning återberättar romanens skeenden.  
 
Att använda sig av handlingsreferatet som ett konkret inslag i undervisningen i litteratur har flera 
fördelar. Trots att det kan uppfattas som en enkel uppgift att detaljerat sammanfatta det lästa, gör 
aktiviteten att händelseförloppet de- och rekonstrueras. När eleverna plockar isär vad de har läst 
utgår de från helheten, men lyfter per automatik också textliga detaljer. Detaljerna används för att 
bygga upp berättelsen på nytt i själva handlingsreferatet. Den lästa texten tillåts lyfta i 
undervisningssituationen, tack vare att den behandlas i en hermeneutisk spiralrörelse där helhet 
och detalj förutsätter varandra. Dessutom uppstår i en sådan aktivitet frågor kring textens 
otydligheter och dubbeltydigheter, vilket gör att funderingarna blir elevernas egna men också 
styrda av bokens innehåll och form. Handlingsreferatet ger också utmärkt möjlighet för läraren 
att få syn på vad eleverna uppfattar som berättelsens tema (förstått som det drivande problemet i 
berättelsen). Berättelsens rörelse mot upplösning av intrigen är starkt sammankopplad med dess 
rörelse mot upplösningen av det drivande problemet (Öhman, 2015, s. 88). Berättelsens 
upplösning präglas i läsningen ofta av upplevelsen att det är spännande. Således ger 
handlingsreferatet utrymme för elevernas beskrivningar av såväl sin textliga förståelse som av sin 
upplevda hänförelse och kan fungera som ett verktyg för att elever ska se både texten och 
läsningen. 
 
Läsloggarna skrevs dock efter att eleverna hade läst de olika delarna av Låt den rätte komma in. 
Det är förstås möjligt att betrakta varje del av romanen som ett fullbordat yttrande i sig, men då 
är yttrandet inte Ajvide Lindqvists utan lärarens valda yttrande. Tillsammans utgör delarna i 
läsloggarna däremot reflektioner över hela romanen och den kontinuerliga 
reaktionsbeskrivningen har fördelen att läsupplevelsen beskrivs av eleverna när de är mitt i den. 
Ett sådant arbetssätt hjälper eleverna till uppmärksam läsning. Exempelvis kan arbetssättet föra 
med sig att detaljer vars funktion ännu inte framträtt i berättelsen, ändå kan bli föremål för 
reflektion. Vad ska till exempel Oskar med alla tidningsurklipp om mord till och varför har Håkan 
med sig en behållare med en genomskinlig vätska? Läsloggen blir också ett forum för att fundera 
över sammanflätningen av parallellhistorier under läsningen. Parallellhistorier visade sig i 
interventionen vara en katalysator för läsmotstånd och arbetssättet för med sig en möjlighet att 
sätta ord på och hantera motstånd medan chansen finns kvar. 
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Det är tydligt att motstånd och de övriga begreppen är praktiska redskap för eleverna att använda 
i arbetet med att anlägga en syn på både texten och sig själva som läsare. Begreppen är dock också 
redskap som kan underlätta lärares arbete med läsande elever. Om de används i exempelvis 
läsloggsarbete tydliggörs elevernas faktiska läsning. Att det mesta finns på internet framfördes i 
förstudien som ett problem, eftersom det händer att elever försöker komma undan läsningen 
genom att leta efter färdiga sammanfattningar och analyser online. Beskrivningar av texten i 
relation till den egna upplevelsen måste emellertid komma inifrån. Att låta eleverna beskriva 
läsningen med hjälp av de föreslagna begreppen är följaktligen både ett sätt att stimulera till 
läsning och att kontrollera att läsning faktiskt sker. Motståndsbegreppet framstår i läsloggsstudien 
som en ingång till att bryta med negativa konnotationer kring läsning i allmänhet och skolläsning 
i synnerhet. Motståndströsklar i och utanför texten blir synliga för elever och lärare och mer 
överkomliga för elever när de formuleras i läsloggarna. Kunskapsbegreppet fungerar som 
katalysator för reflektion över vad lärande kan vara. Att beskriva sitt kunskapande i läsningen var 
för många elever det som upplevdes svårast i interventionen. Trots detta har reflektionerna kring 
kunskapsbegreppet genererat insikter hos eleverna om bland annat egna förutfattade 
föreställningar, textlig struktur och samhällsproblematik. Att använda kunskapsbegreppet 
framstår alltså som en möjlighet att nyttiggöra fiktionsläsningen i relation till självet, ämnet och 
omvärlden. Typiskt för transformativt lärande är just synliggörandet av egna föreställningar och 
en blick som delas mellan både det ämnesspecifika och den egna individen i en samhällskontext 
(Wilhelmsson, 2005, s. 59–71). Kunskapsbegreppet kan sålunda när det används för 
metareflektion underlätta för lärare att styra undervisningen i riktning mot den vilja som uttrycktes 
i förstudien – att det ska hända något med eleverna när de läser – och som är central i syftestexten 
för det gymnasiala svenskämnet (Skolverket, 2011, s. 160). 
 
Igenkännings- och chockbegreppen framträder i interventionen som användbara instrument för 
att kunna ta berättelsens främmandegöring i anspråk i undervisningen. Det bekanta är en 
förutsättning för att det obekanta ska framstå som främmande. Ett exempel är en läsare ovan vid 
magisk realism som i Låt den rätte komma in möter en vampyr i det socialrealistiskt skildrade 
Blackeberg. Poängen med chocken är att den bryter med det vanemässiga och därmed ansätter 
läsaren, som måste förhålla sig till överträdelser av det invandas gränser. Ett sådant skeende kan 
vara påfrestande för elever och i förstudien fanns uttryck för att även om det är viktigt att elever 
engageras känslomässigt i läsningen, kan det också vara besvärande för läraren som kan behöva 
hjälpa elever att hantera sin upplevelse. Begreppen igenkänning och chock kan fungera som 
metaspråkliga uttryck för läsupplevelsers starka intryck på elever. Uttrycken hjälper elever att 
formulera sig om upplevelser utanför litteraturen (men fortfarande med litteraturen som 
möjliggörare) och bistår dessutom lärare i deras hantering av elevers känslomässiga reaktioner. 
Igenkänning och chock är begrepp vars användning tillåter att läraren låter fokus vara på elevers 
reaktioner, men också att läraren med stöd av begreppen flyttar tillbaka fokus till texten. 
 
När terminologi från litteraturvetenskap och receptionsteori nyttiggörs på det här sättet i 
svenskämnet, ökar relevansen för att undervisa om begrepp i litteraturundervisningen. I förstudien 
framkom synpunkten att inlärningen av litterära begrepp i svenska kan uppfattas av elever som 
utantillkunskap avsedd för sin egen skull. Interventionen visar dock att begrepp i 
litteraturundervisningen har en väsentlig funktion för att kunna beskriva upplevelser. De 
receptionsfokuserade begreppen igenkänning, hänförelse, kunskap, chock och motstånd utesluter 
i sig inte textens betydelse, men hjälps framåt av litteraturvetenskaplig terminologi som förklarar 
hur fiktionen framställer händelseförlopp och gestalter vilka i sin tur utlöser reaktioner hos 
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13.2. Implikationer för svensklärares praktik 
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läsaren. När begrepp som tillsammans fokuserar både text och läsare kombineras, framstår bruket 
av litteraturvetenskaplig terminologi som betydelse- och meningsfull för undervisningen i 
svenska. Dessutom aktiveras i litterära analyser ett språkbruk och ordförråd som är relevant för 
arbetsliv och eftergymnasiala studier. Melin (2016-07-17) har visserligen argumenterat för att 
skönlitteratur ger elever ett för yrkesliv och högskoleprov irrelevant ordförråd, men Jerrim och 
Moss (2019) har visat betydelsen av fiktionsläsning för att lyckas akademiskt. Agrell (2009) 
argumenterar för att om läsning är viktigt, är litteraturvetenskapande ännu viktigare. Melins 
exempel från TV-soffan på ord som elever inte lär sig av fiktionsläsning är ”statisk/dynamisk” 
(Haimi, 2016-07-22). Förstudien visar visserligen att läsning av skönlitteratur ger ord för 
känslolivet, men gestalterna i Ajvide Lindqvists roman kan absolut beskrivas med hjälp av just 
de litterära begreppen statisk och dynamisk. Den skönlitterära läsningen tillsammans med 
undervisning om litterär terminologi ger ett lärande som är metareflekterande och ger ett högt 
språkligt bruksvärde. 
 
Bruksvärdet är dock sådant att det kommer sig av undervisning som tar ämnets syfte och den 
skönlitterära texten som utgångspunkt. Detta är en kontrast till den pedagogik som tar sin 
utgångspunkt i idéer präglade av New Public Management och därför betraktar sambandet mellan 
undervisningens innehåll och elevernas lärande i relation till kunskapskrav som linjärt. 
Användningen av begrepp i litteraturundervisningen på det vis som skett i interventionen har en 
ansats som inte är kompatibel med så kallad ”alignment-planering.” Därmed är det inte sagt att 
läsloggar av sorten som i interventionen inte skulle kunna ha något värde för en svensklärares 
bedömning och betygsättning. Rakt motsatt skulle det kunna vara en väg bort från den 
problembeskrivning i förstudien, vars essens var att litteraturval och -undervisning anpassas av 
lärare efter den upplevt hämmande nödvändigheten att läsningen ska producera en utkomst i form 
av en skriftlig eller muntlig redovisning styrd av kunskapskrav. Kunskapskravet för det högsta 
betyget i den sista svenskkursen (Svenska 3) omfattar för litterär analys följande: 

Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett 
tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet 
litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg 
från texterna (Skolverket, 2011, s. 178). 

Det i fetstil skrivna indikerar vad som skiljer kraven för A-nivån från kraven för E- och C-nivåerna 
i kursens kunskapskrav. I elevernas läsloggar från interventionen finns många exempel på 
beskrivningar som är både utförliga och textnära. Detta trots att uppgiften att läslogga inte 
betygsattes och trots att den i hög utsträckning utgick från elevernas egna upplevelser. I förstudien 
framkom att svenskämnets kursböcker är i hög grad styrande för vilka litteraturvetenskapliga 
begrepp som behandlas i undervisningen. Kunskapskravet specificerar dock inte några 
litteraturvetenskapliga begrepp. Med tanke på att syftesbeskrivningen för skönlitteratur i 
svenskundervisningen däremot har en uttalad ambition om att verka insiktsgivande och 
utmanande om den egna personen och världen, är det rimligt att också begreppsundervisningen 
fokuserar detta. När elevernas litterära analyser ska vara nyanserade och ur flera perspektiv bör 
även detta knytas till själva syftet med litteraturundervisningen. Interventionen visar flera elever 
som inte aspirerade på A-betyget i svenska, men som däremot i sina läsloggar gör mångsidiga 
tolkningar av sig själva, andra människor och samhällsförhållanden i relation till den lästa 
romanen. Det förekommer också elever som aspirerade på A-betyget, vars läsloggar visar tydliga 
svårigheter med att beskriva annat lärande än det av epistemisk karaktär. En fråga som inställer 
sig och som skulle behöva utforskas är huruvida det ska vara möjligt för en elev att nå högsta 
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betyg i svenska, utan att kunna uppvisa lärande av transformativ karaktär i fiktionsläsningen. 
Läsloggen samt begreppen igenkänning, hänförelse, kunskap, chock och motstånd är ett anpassat 
forum samt funktionella verktyg för att få syn på lärande som utvecklar kunskap som fronesis. 
Särskilt relevant är frågan om vilken form av kunskap som ska premieras i 
litteraturundervisningen, i samband med diskussionen kring gymnasiets kursbetygs vara eller 
försvinna till förmån för ämnesbetyg.26 Om svenskämnets innehåll blir mindre uppdelat i kurser, 
är det också enklare att arbeta för elevers transformativa lärande i litteraturundervisningen över 
längre tid. 
 
En konsekvens av en uppvärdering av metaperspektivet och kunskap som fronesis i 
litteraturundervisningen skulle vara en automatisk uppvärdering av skolans demokratiuppdrag 
och värdegrundsarbete. Om analyser liknande elevernas i läsloggsinterventionen uppvärderas i 
relation till kunskapskraven, skulle det vara ett sätt att på allvar lyfta in upplevelsen av 
fiktionsläsning – inte bara skriftliga och muntliga redovisningar av det lästa – bland det som i 
slutändan spelar roll för eleverna: betygen. Med automatik skulle detta ge tyngd även åt 
värdegrundsarbete, eftersom det är tydligt integrerat i litteraturundervisning som ställer eleverna 
inför dilemman av etiskt slag. En sådan utveckling skulle dock medföra ytterligare krav på 
matchningen mellan text och elevläsare. En dylik kravbild kräver, vilket också poängterades i 
förstudien, i första hand mer tid för förberedelsearbete för svensklärare. Svensklärarna behöver 
också stöd i form av fler analyser av fiktionstexter med utgångspunkt i undervisningssituationer, 
styrdokument samt didaktisk och transformativ potential.  
 

13.3. Förslag för fortbildning 

Ett praktiskt förslag för litteraturdidaktisk fortbildning är studiecirklar, inte olika 
fokusgruppsamtalen i förstudien, där lärare och skolbibliotekarier (och forskare i 
litteraturvetenskap och -didaktik) analyserar främmandegöringen och dess potential som stoff för 
litteraturundervisningen i olika undervisningsgrupper. En tänkbar utkomst av detta skulle kunna 
vara listor på och kortare lärarhandledningar till ett antal titlar som skulle kunna fungera som bas 
för transformativt lärande i litteraturundervisningen. Absolut nödvändigt är dock att ett sådant 
kollegialt arbete på skolnivå förblir kontinuerligt så att resultatet inte stelnar till ett slags 
transformationens kanon. I ett längre perspektiv vore ett fortbildningsarbete av det slaget en 
möjlighet att utveckla även skolpersonalens fronesis, i syfte att skapa än mer omdömesgilla lärare 
som agerar genomtänkt inför och i litteraturundervisningen. Det kan också vara ett sätt att möta 
de utmaningar som (språk)läraryrket står inför i form av ”etisk stress” (Bornemark, 2018, s. 76). 
Stärks lärarnas subjektspositioner frigörs också utrymme för att agera utifrån reflekterande, 
professionella omdömen. Om fort- och vidareutbildning dessutom sker kollegialt och i samarbete 
med högskolor/universitet kan den resultera i att fler lärare delar på den självständighet som 
utmärks av subjektskap i den egna yrkesrollen. Förhoppningsvis leder det också till minskade 
upplevelser av otillräcklighet och osäkerhet inför att handla utifrån reflekterande omdömen, inom 
ramen för ett styrsystem som i grunden inte är anpassat för reflektion utan för mätbarhet. 

 
26 Se utbildningsdepartementets pressmeddelande (2018-04-26): 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/amnesbetyg-kan-ersatta-kursbetyg-i-
gymnasieskolan/ 
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svenska. Dessutom aktiveras i litterära analyser ett språkbruk och ordförråd som är relevant för 
arbetsliv och eftergymnasiala studier. Melin (2016-07-17) har visserligen argumenterat för att 
skönlitteratur ger elever ett för yrkesliv och högskoleprov irrelevant ordförråd, men Jerrim och 
Moss (2019) har visat betydelsen av fiktionsläsning för att lyckas akademiskt. Agrell (2009) 
argumenterar för att om läsning är viktigt, är litteraturvetenskapande ännu viktigare. Melins 
exempel från TV-soffan på ord som elever inte lär sig av fiktionsläsning är ”statisk/dynamisk” 
(Haimi, 2016-07-22). Förstudien visar visserligen att läsning av skönlitteratur ger ord för 
känslolivet, men gestalterna i Ajvide Lindqvists roman kan absolut beskrivas med hjälp av just 
de litterära begreppen statisk och dynamisk. Den skönlitterära läsningen tillsammans med 
undervisning om litterär terminologi ger ett lärande som är metareflekterande och ger ett högt 
språkligt bruksvärde. 
 
Bruksvärdet är dock sådant att det kommer sig av undervisning som tar ämnets syfte och den 
skönlitterära texten som utgångspunkt. Detta är en kontrast till den pedagogik som tar sin 
utgångspunkt i idéer präglade av New Public Management och därför betraktar sambandet mellan 
undervisningens innehåll och elevernas lärande i relation till kunskapskrav som linjärt. 
Användningen av begrepp i litteraturundervisningen på det vis som skett i interventionen har en 
ansats som inte är kompatibel med så kallad ”alignment-planering.” Därmed är det inte sagt att 
läsloggar av sorten som i interventionen inte skulle kunna ha något värde för en svensklärares 
bedömning och betygsättning. Rakt motsatt skulle det kunna vara en väg bort från den 
problembeskrivning i förstudien, vars essens var att litteraturval och -undervisning anpassas av 
lärare efter den upplevt hämmande nödvändigheten att läsningen ska producera en utkomst i form 
av en skriftlig eller muntlig redovisning styrd av kunskapskrav. Kunskapskravet för det högsta 
betyget i den sista svenskkursen (Svenska 3) omfattar för litterär analys följande: 

Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett 
tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet 
litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg 
från texterna (Skolverket, 2011, s. 178). 
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litteraturvetenskapliga begrepp. Med tanke på att syftesbeskrivningen för skönlitteratur i 
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sig och som skulle behöva utforskas är huruvida det ska vara möjligt för en elev att nå högsta 
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betyg i svenska, utan att kunna uppvisa lärande av transformativ karaktär i fiktionsläsningen. 
Läsloggen samt begreppen igenkänning, hänförelse, kunskap, chock och motstånd är ett anpassat 
forum samt funktionella verktyg för att få syn på lärande som utvecklar kunskap som fronesis. 
Särskilt relevant är frågan om vilken form av kunskap som ska premieras i 
litteraturundervisningen, i samband med diskussionen kring gymnasiets kursbetygs vara eller 
försvinna till förmån för ämnesbetyg.26 Om svenskämnets innehåll blir mindre uppdelat i kurser, 
är det också enklare att arbeta för elevers transformativa lärande i litteraturundervisningen över 
längre tid. 
 
En konsekvens av en uppvärdering av metaperspektivet och kunskap som fronesis i 
litteraturundervisningen skulle vara en automatisk uppvärdering av skolans demokratiuppdrag 
och värdegrundsarbete. Om analyser liknande elevernas i läsloggsinterventionen uppvärderas i 
relation till kunskapskraven, skulle det vara ett sätt att på allvar lyfta in upplevelsen av 
fiktionsläsning – inte bara skriftliga och muntliga redovisningar av det lästa – bland det som i 
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matchningen mellan text och elevläsare. En dylik kravbild kräver, vilket också poängterades i 
förstudien, i första hand mer tid för förberedelsearbete för svensklärare. Svensklärarna behöver 
också stöd i form av fler analyser av fiktionstexter med utgångspunkt i undervisningssituationer, 
styrdokument samt didaktisk och transformativ potential.  
 

13.3. Förslag för fortbildning 

Ett praktiskt förslag för litteraturdidaktisk fortbildning är studiecirklar, inte olika 
fokusgruppsamtalen i förstudien, där lärare och skolbibliotekarier (och forskare i 
litteraturvetenskap och -didaktik) analyserar främmandegöringen och dess potential som stoff för 
litteraturundervisningen i olika undervisningsgrupper. En tänkbar utkomst av detta skulle kunna 
vara listor på och kortare lärarhandledningar till ett antal titlar som skulle kunna fungera som bas 
för transformativt lärande i litteraturundervisningen. Absolut nödvändigt är dock att ett sådant 
kollegialt arbete på skolnivå förblir kontinuerligt så att resultatet inte stelnar till ett slags 
transformationens kanon. I ett längre perspektiv vore ett fortbildningsarbete av det slaget en 
möjlighet att utveckla även skolpersonalens fronesis, i syfte att skapa än mer omdömesgilla lärare 
som agerar genomtänkt inför och i litteraturundervisningen. Det kan också vara ett sätt att möta 
de utmaningar som (språk)läraryrket står inför i form av ”etisk stress” (Bornemark, 2018, s. 76). 
Stärks lärarnas subjektspositioner frigörs också utrymme för att agera utifrån reflekterande, 
professionella omdömen. Om fort- och vidareutbildning dessutom sker kollegialt och i samarbete 
med högskolor/universitet kan den resultera i att fler lärare delar på den självständighet som 
utmärks av subjektskap i den egna yrkesrollen. Förhoppningsvis leder det också till minskade 
upplevelser av otillräcklighet och osäkerhet inför att handla utifrån reflekterande omdömen, inom 
ramen för ett styrsystem som i grunden inte är anpassat för reflektion utan för mätbarhet. 

 
26 Se utbildningsdepartementets pressmeddelande (2018-04-26): 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/amnesbetyg-kan-ersatta-kursbetyg-i-
gymnasieskolan/ 
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Förstudien pekade ut novellgenren som användbar i undervisningen, tack vare dess koncentrerade 
innehåll och form. Det finns klara poänger med att använda noveller i litteraturundervisningen, 
särskilt som genren lämpar sig för gemensam läsning inom en kort och avgränsad tid (exempelvis 
en lektion). Romanformen erbjuder däremot gestalter som på ett annat sätt utvecklas under 
händelseförloppets gång. En poäng skulle kunna vara att styra bruket av den litterära begreppet 
karaktär i undervisningen mot att börja använda begreppet gestalt istället, för att signalera att 
dynamiska figurer är mångfacetterade och inte schablonmässiga. En sådan mångfacetterad gestalt 
är Låt den rätte komma ins Håkan, vars komplexitet fascinerar eleverna i läsloggsinterventionen. 
Romanens berättelsestruktur tillåter insyn i hans samvetskval och elevernas etablerade 
uppfattningar om pedofiler som monstruösa, tvingas därmed till nyansering. Eleverna får syn på 
sin föreställning utifrån och erbjuds därmed möjlighet att revidera den. Dikotomin offer/förövare 
problematiseras i Håkan, precis som i Eli. Främmandegöringen i romanen möjliggör att det 
tabubelagda blir synligt och den litterära terminologin erbjuder verktyg för att tala om det. 
 
Att som i läsprojektet ”Berättelser som förändrar” gärna se en central kvinnlig och en central 
manlig karaktär i böcker som väljs för litteraturundervisning är lovvärt (Nordberg, 2018, s. 24), 
men riskerar att cementera könsroller snarare än att utmana dem. Skolbibliotekarien talar i 
förstudiens fokusgruppsamtal om vikten av medvetenhet i bokrekommendationer för att inte 
förstärka fasta föreställningar hos eleverna. Främmandegöringen i Låt den rätte komma in gör att 
elevernas föreställningar om Elis könstillhörighet omkullkastas. Eleverna tvingas tack vare att 
bokens struktur desautomatiserar läsningen, att försätta sig själva i Oskars situation och ta 
ställning till en ny situation. Det är inte säkert att elevernas uppfattningar ändras på grund av detta, 
men deras egna outtalade föreställningar blir explicita. För att elevernas läsningar ska kunna bli 
transformativa på det här sättet krävs att böcker vars gestalter är dynamiska och gärna 
gränsöverskridande används i litteraturundervisningen.  
 
I det följande föreslår jag fiktionstexter, vars didaktiska potential inte är behandlad i den här 
licentiatavhandlingen, för litteraturundervisningen. Min ambition är att vara kunskapsmässigt 
konstruktiv och praktiknära, men det blir upp till den eller de lärare som inspireras att också 
värdera de transformativa möjligheterna av att använda de föreslagna texterna i specifika 
lärandekontexter. Några exempel på fiktiva karaktärer som skulle kunna användas i transformativt 
syfte i på gymnasiet är Tintomara i Drottningens juvelsmycke (1834/2016), ”Monstret” i 
Frankenstein; eller den moderne Prometeus (1818/2008), Loke i den nordiska mytologin och Nan 
i Kyssa sammet (1998/2004). Att medvetet låta litteraturen i skolan behandla det tabubelagda ger 
en specifik styrning av de vagare urvalskriterier som användes i läsprojektet ”Berättelser som 
förändrar”: angeläget tema och motiv (Nordberg, 2018, s. 24). Annan skönlitteratur som genom 
sin behandling av det tabubelagda främmandegör föreställningar och därmed skulle kunna ha hög 
potential för transformativt lärande i gymnasiets litteraturundervisning är kvinnoskildringarna hos 
Bukowski,  Forsbergs novell Nazisten (2001) som ifrågasätter dikotomin ond/god, Korneliussens 
Homo sapienne (2014/2018) om queerbefolkningen på Grönland och en grönlännings kritik av 
det egna landet, ultravåldet i Burgess A Clockwork Orange (1962/2019), beskrivningen av 1700-
talets slut i Natt och Dags historiska romaner samt Houellebecqs Underkastelse (2015/2016) om 
ett Frankrike i en nära framtid som styrs av en koalition mellan socialistpartiet och det patriarkala 
Muslimska brödraskapet. 
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13.4. Förslag för fortsatt forskning 

Jag har föreslagit att ytterligare textanalyser i relation till skolsituationer och dess förutsättningar 
är av vikt för både det litteraturdidaktiska forskningsfältet och för svensklärares praktik. 
Dessutom framstår ett behov av att fortsätta utveckla en begreppsapparat som är funktionell för 
lärare och elever i litteraturundervisningen på gymnasiet. Ytterligare undersökningar krävs dock 
för att kunna säga mer om vilka fler litteraturvetenskapliga begrepp än de använda, som är 
lämpliga att didaktisera för gymnasieskolans litteraturundervisning. Litteraturdidaktisk forskning 
bör inte heller ignorera hur undervisningen ska förhålla sig till svenskämnets kunskapskrav. Hur 
ska frågan om mätbarhet behandlas i relation till själva syftet med läsning av skönlitteratur i 
gymnasieskolan? I licentiatavhandlingen har ett argumentationsled strukits från avsnittet som 
handlar om critical literacy som närliggandes transformativt lärande i det teoretiska ramverket. 
Argumentationsledet berörde lösenordskyddat bedömningsstöd (Skolverket: 
Bedömningsportalen)  i litterär analys för lärare som undervisar i gymnasiekursen Svenska 2 och 
ströks av mig efter kontakt med provkonstruktörerna, som i sin tur samrått med Skolverket. 
Provkonstruktörernas och skolverkets bevekelsegrund för en restriktiv hållning var 
upphovsrättsliga skäl (elevtexterna i bedömningsanvisningarna) och risken för spridning av 
uppgifter (trots att de inte omfattas av samma sekretess som nationella prov) avsedda att 
återanvändas. Begränsningarna föranledde mig att stryka passagen ur min text, där 
bedömningsstödet skulle ha ställts i relation till inledningen av Molloys Svenskämnets roll Om 
didaktik, demokrati och critical literacy (2017). Konsekvensen för mitt forskningsprojekt blev att 
synen på fiktionsläsning som etiskt personlighetsutvecklande inte ställdes mot synen på hur 
litterär analys i dagsläget materialiseras i bedömningssituationer. Den fortsatta litteraturdidaktiska 
forskningen har att hitta andra sätt att knyta kunskapsmätning till litteraturundervisning som 
fokuserar kunskapsformen fronesis och transformativt lärande. Detta bör som jag ser det innefatta 
nyansering av vad ett sådant kunskapsbegrepp innefattar och utesluter. Dels i 
litteraturvetenskaplig mening, dels i litteraturdidaktisk mening, dels i gymnasiets 
litteraturundervisning. 
 
Till sist ser jag också ett behov av att undersöka läsmotståndet ytterligare. Förstudien visar en 
lärarfrustration över elevernas läsmotstånd och läsloggsinterventionen visar motstånd som en 
närmast naturlig del av elevernas läsupplevelser. Att göra fler studier av hur elevers läs- och 
textmotstånd förändras och vid behov förebyggs är en litteraturdidaktisk uppgift. Det finns i 
läsloggsinterventionen gott om exempel på vad i eller ibland utanför texten som utlöser motstånd 
i läsningen. Olika typer av motstånd finns också beskrivna. Däremot är det svårare att utläsa ur 
läsloggarna hur eleverna faktiskt gör för att övervinna motståndet. Den slutsats som går att dra är 
att eleverna med hjälp av begreppet motstånd kan beskriva hur läsmotståndet ter sig och vad som 
utlöser det. Därmed fungerar begreppet som ett sätt att konkretisera hindren i läsningen. De 
trösklar som finns i texten blir medvetandegjorda i och med läsloggandet och därmed enklare att 
överkomma. Stöd för denna slutsats finns också hos Molloy (1996) som skriver att ”genom att 
diskutera skälen till avvisandet kan, lustigt nog, eleven få en ökad förståelse för sig själv som 
läsare” (s. 149). I ett flerstämmigt undervisningssammanhang är det viktigt att såväl elever som 
lärare (sam)talar om vari svårigheter består (Molloy, 1996, s. 227). Att som läsare använda ett 
”dubbelseende” som delar uppmärksamheten på texten och läsningen är en strategi för att möta 
gapet mellan text- och läsarrepertoar (Agrell, s. 23). Kvar att göras är dock en undersökning som 
– likt Hallessons (2016) artikel om lässtrategier hos elever som är bra på att läsa sakprosa – 
fokuserar hur eleverna konkret agerar när de stöter på motstånd i sin fiktionsläsning. Vilka 
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lässtrategier för fiktionstext använder sig elever av för att lyckas? En sådan studie behöver dock 
föregås av en litteraturdidaktisk diskussion kring kunskapssyn i relation till vad skolan vill med 
litteraturundervisningen. 
 

14. Summary: Let the Novel In – 
Transformative Learning and the 
Teaching of Literature at Upper 
Secondary School 

It has been shown that reading fictional texts is more important than reading non-fictional texts 
in order for young people to succeed academically (Jerrim & Moss, 2019). In contrast, the reading 
of fictional texts has increasingly become an activity associated with leisure-time and the escape 
from everyday life, but less associated with knowledge and learning (Nordberg, 2017). The 
Swedish National Agency of Education (2011), however, clearly states that the aim of teaching 
literature in the subject of Swedish at upper secondary school is to make possible for the pupils 
to gain insight into other people’s life-experiences and conceptual worlds. Also, the teaching of 
literature is to be aimed at improving the self-awareness of the pupils. Finally, the aim of teaching 
literature is to introduce new perspectives into the pupils’ different outlooks on life and the world 
(Swedish National Agency of Education, 2011). In short, teaching literature at upper secondary 
level is supposed to induce learning that is transformative. In turn, transformative learning strives 
towards the development of pupils’ reflective judgement. Such reflective judgement – phronesis 
– comes into play in specific situations in professional and everyday life. 
 
The aim of this licentiate thesis is to theoretically frame the policy documents’ view on literature 
teaching and to make concrete how the formulated aims of literature instruction can be transmitted 
to an actual learning situation. This is done by transposing scientific concepts predominantly used 
in comparative literature and reception theory, into the upper secondary classroom to provide a 
disciplinary foundation to literature teaching and learning. Moreover, experiences of using such 
concepts as tools for literature teaching at upper secondary school level supports nuanced and 
elaborated language use as well as specific terminology, among learners and in the research field 
of literature teaching and learning. The overall research question posed is: 

- How can applied literary terminology be used in upper secondary literary studies to 
develop pupils’ transformative learning processes? 
 

In order to make this overarching question more specific, two research sub-questions are 
addressed in a case study with 31 pupils in a Swedish 3 course at upper secondary school level: 

- How do the pupils’ use of literary concepts adapted for teaching and learning support 
their engaged meta-reflexive reading? 

- How can the visualization of the pupils’ reluctance towards reading and text support their 
transformative learning? 

 
The methodological approach of this thesis is that of participatory research. Its predominant 
characteristic is the idea of regarding the studies’ participants as subjects rather than objects of 
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knowledge (Bergold & Thomas, 2012). Also important for participatory research is to affirm 
diversity of voices, which means that the analysis of the results does not strive for conclusive 
consensus. Critique towards participatory research points to the close relationship between 
researcher and participants as potentially damaging the neutrality of the research. However, for 
participatory research, neutrality as such is not an aim in its own right and should be replaced by 
reflective subjectivity (Bergold & Thomas, 2012). My argument is that a fair outside view on a 
text or a learning process presupposes an inside view, much like the interdependent relationship 
between closeness and distance in other qualitative research. 
 
The licentiate project comprises a pilot study and a study of reading journals. In order to ground 
the project in experiences of literature teaching, three focus group sessions with the teachers of 
Swedish and the librarian at an upper secondary school were conducted. These sessions were 
characterized by enthusiastic participants whose conversations were open and not restrained. The 
approach of the moderator was open, and the sessions were decidedly un- or semi-structured. 
Except for the moderator, each session had, in accordance with methodological recommendations, 
four participants; either four teachers of Swedish, or three teachers of Swedish and one librarian.  
 
The data collection in the case study is based on reading journals written by pupils as part of their 
Swedish 3 course. The novel read in the class was Ajvide Lindqvist’s Låt den rätte komma in 
(2004) [Let the Right One In, 2008], and the 31 pupils made use of four ‘modes of textual 
engagement’: recognition, enchantment, knowledge, and shock, adapted from Rita Felskis Uses 
of Literature (2008). Recognition is to be understood as the possibility to mirror oneself in the 
text, either as an individual, or as part of a collective. Enchantment is a description of being sucked 
into the storyworld to the extent that one forgets real-life issues. Knowledge is used to delineate 
what you learn from reading fictional texts. The learning outcome can be very specific or more 
notional. Shock is a concept used often, but not always, to describe sudden feelings of unrest. It 
makes the reader see things in unexpected ways (Felski, 2008). A fifth concept was added to these 
‘modes’ – reluctance, derived from the pilot study and understood in this case as resistance 
towards the text and the reading. 
 
Results from the pilot study include several tensions involved in the teaching of literature at upper 
secondary school level. Among them are the following challenges explicated in the pilot study: i) 
whether reading fictional texts should mainly be challenging or affirmative, ii) whether to favour 
class readers or individual selections of books, iii) whether to read excerpts or complete works, 
and iv) how to deal with reading of fictional texts in a learning environment that heavily 
emphasizes writing non-fictional texts for assessment purposes. Most importantly, however, is 
the obvious ambition among the staff participants to use the reading of fictional texts as a way for 
the pupils to think and feel. To be consumed by emotions of happiness and grief, to become angry, 
to meet and understand other people or to mirror oneself in the text stand out as the main reasons 
for reading fictional texts in school. In short, the teachers and the librarian want something to 
happen emotionally to the pupils when they read. Reading fictional texts can trigger learning of a 
transformative kind. However, the teachers and the librarian speak of experiences of pupils’ 
reading fictional texts as overwhelmingly negative. They claim that reading fictional texts in 
school is associated with dullness, useless knowledge, and inevitable mandatory tasks one has to 
do in order to pass the course. Such a negative pupil-approach to literary studies leads to an 
unwillingness to ‘step into’ storyworlds and to experience the effects that the staff participants 
expressed that they strived to achieve. 
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The main study focuses on how this reluctance towards reading of fictional texts could be 
addressed through the use of comparative literature and reception theory concepts introduced in 
the upper secondary setting. The choice of book was based on the idea of ‘didactic potential’ as 
developed and explained by Alkestrand (2016, p. 300).27 This idea highlights the tensions of a 
narrative, that is the balance of opposing elements maintained throughout the plot, as a way of 
challenging the reader to respond to dilemmas posed in the fictional text. These tensions create a 
space in which the reader must relate to the text and to herself or himself (pp. 67-76). If the text 
by using the estrangement effect – the Verfremdungeffekt – induces new (to the reader) 
perspectives on established phenomena and opinions, its ‘didactic potential’ to make visible to 
the reader what she or he takes for granted offers the potential to revise her or his conceptions of 
this. 
 
None of the 31 pupils had read the novel Låt den rätte komma in or seen any of the films based 
on the plot beforehand. Ajvide Lindqvist’s horror novel is set in 1981 in the Stockholm suburb of 
Blackeberg and follows parallel strands of plot. The bullied twelve-year-old Oskar meets his new 
neighbour Eli, who turns out to be a vampire. Eli feeds on blood and uses Håkan, a child molester, 
to acquire it. Håkan blends in with the local alcoholics, who become Eli’s victims but 
simultaneously start to realize the whereabouts of Håkan and Eli. The novel makes use of the 
estrangement effect as it addresses taboo subjects such as bullying, paedophilia, alcoholism, and 
homosexuality, and offers alternative points of view to them. For instance, the child molester 
Håkan is tormented by pangs of conscience. Also, the narrative structure of the novel adds to the 
estrangement effect by giving different passages different focalization. Consequently, this 
implants in the reader’s consciousness Oskar’s inaccurate impression that Eli is a girl. Potentially, 
this opens the reader to a questioning of her or his preconceptions of what is (a)typical of a certain 
gender. 
 
Using the above mentioned ‘modes of textual engagement’ (Felski, 2008) and reluctance, the 
pupils set out to write reading journals. The journals were partly written in school, partly at home, 
and followed the structure of the book; one post for each of the five chapters. The analysis of the 
results shows that reluctance is present from the beginning of the reading process. Some pupils 
claim that the fact that the book is part of a school assignment makes their attitudes negative. In 
addition, preconceptions of the book genre negatively affect some pupils’ attitudes towards the 
reading activity. However, in those instances that the text triggers reluctance in reading, it also 
sparks enchantment. The reluctance caused by the novel’s way of dealing with bullying, 
paedophilia, and socioeconomic shortcomings, for example, also generates a will to find out what 
is next in the plot. This driving force is also stoked by the parallel stories of the plot and Ajvide 
Lindqvist’s use of cliff-hangers. Seemingly, reluctance is closely related to suspense, as the pupils 
distance themselves from such topics as paedophilia and bullying brought up in the novel. As far 
as these hesitating and distancing aspects of the reading activity do not lead up to a rejection of 
the entire book and thereby put an early end to the reading process, the adverse stance helps the 

 

27 The signification of the word ‘didactic’ [Swe: didaktisk] in Swedish research on literature teaching and 
learning is broad. ‘Didactic potential’ must not be considered a synonym of didactic message or intention. 
Instead of connotations to morality, ‘didactic potential’ is a concept used for describing those possibilities 
of problematizing questions of common values offered by a work of fiction (Alkestrand, 2016, pp. 69-70). 
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pupils phrase their own ethical boundaries. What is more, reluctance appears to be an inherent 
part of a reading process and, in order not to become a prohibitive obstacle, this reluctance needs 
to be made visible to the pupils. One of the main points that can be derived from these findings is 
that when the pupils formulate in words what breeds their resistance towards the text and the 
reading activity, this reluctance is easier to overcome. 
 
For many of the pupils it is difficult to express what they learn from reading the novel. Some 
claim that they do not learn anything, and then immediately explain that they have gained 
thorough insight into the world of bullying. It seems as if the pupils’ conceptions of the words 
‘knowledge’ and ‘learning’ carry strong connotations of factual and positivistic knowledge. 
Nevertheless, the estrangement effect of the novel makes the pupils aware of their own notions 
of different phenomena (recognition is very important for this to happen), by showing them other 
ways of experiencing the same things. This kind of experiential knowledge is beneficial in 
transformative learning as it prepares the pupils for a potential revision of conceptions and 
representations, which is in line with the aim of literature teaching at upper secondary school level 
(Swedish National Agency of Education, 2011). The results indicate that such knowledge that 
involves the persona is connected to reluctance, as it is distressing to reconsider one’s established 
general idea of a character, a genre, a real-life matter, or the image of the self (as a reader). 
Moreover, this kind of knowledge that highlights reflective judgement, is not particularly 
prioritized in New Public Management teaching and assessment methods. Consequently, it is 
difficult for teachers and pupils to foreground and promote such knowledge in teaching and 
learning dictated by knowledge requirements in the educational policy documents. In contrast, 
the results elucidate how reading journals and comparative literature/reception theory 
terminology as tools for a meta-perspective through literature teaching, can be used to unpack the 
utility-value of literary studies and make it apparent to pupils and teachers alike. These findings 
are paralleled with experiences from a large-scale reading project (Nordberg, 2018), in order to 
relate the qualitative results in the current project to results on a quantitative level. 
 
The main study elucidates several aspects which are of significance for literature teaching and 
learning in theory and in practice. To begin with, the ‘didactic potential’ of Låt den rätte komma 
in is first and foremost its estrangement effect on taboo subjects and genre characteristics. This 
research-project offers tools for teaching upper secondary reading, based on both emotional 
impact and theoretical awareness, and supporting young readers’ nuanced criticality. Utilizing 
literary theory in teaching and learning is a way of making the ‘didactic potential’ of a work of 
fiction visible in learning situations. In addition, the project calls for further construction of a solid 
conceptual apparatus that facilitates transformative learning in literature teaching. The task as 
such should be a prioritized matter within research on literature teaching and learning, but also 
involve teachers and librarians from upper secondary school. 
 
I suggest transformative potential as a possible part of this conceptual apparatus. It is more of a 
situational concept than ‘didactic potential’ and includes the readers’ meta-perspectives which 
point towards transformative learning. Transformative potential is a suggested tool for learning 
analysis rather than for text analysis. Upper secondary school policy documents (Swedish 
National Agency of Education, 2011) do not specify which comparative literature concepts are to 
be applied in teaching. However, since the aim of teaching literature in the subject of Swedish is 
for the pupils to gain insights into one’s own self and the world at large, and to be challenged by 
new perspectives and approaches, it is reasonable that the concepts brought up relate to this aim. 
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Moreover, teachers of literature need more text analyses aimed at ‘didactic potential’ for 
transformative learning. Such analyses should take into account both policy documents and 
hands-on teaching experiences. Also, this licentiate thesis establishes reluctance as an inherent 
part of reading and that expressing this reluctance towards the fictional text, in this case in a 
reading journal, makes it easier to overcome. However, more research is needed in order to know 
how the pupils work to overcome obstacles in the reading of fictional texts. 
 
A possible outcome of highlighting meta-perspectives and knowledge as phronesis in literature 
teaching and learning is an enhancement of the schools’ work with common values and 
democracy. Given the fact that what matters the most to many pupils is assessment and grades, 
finding ways of incorporating the reading of fictional texts into learning that is visible and 
meaningful to the pupils is important. In order for this to happen, research on literature teaching 
and learning needs to engage with a constructionist epistemological approach and focus on 
knowledge as reflective judgement. To be relevant, future research should not avoid the question 
of subject specific knowledge requirements, which is not necessarily in contradiction with issues 
regarding how transformative learning and phronesis can be involved in learning processes. This 
question is especially important with regard to the ongoing discussions of a possible reform of 
the Swedish upper secondary school course system, to merge three Swedish courses into one. 
Such an amendment should be preceded by an in-depth analysis of the role of literature teaching 
for pupils’ transformative learning over a three-year period and how this category of knowledge 
can become part of assessment and grading. 
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Moreover, teachers of literature need more text analyses aimed at ‘didactic potential’ for 
transformative learning. Such analyses should take into account both policy documents and 
hands-on teaching experiences. Also, this licentiate thesis establishes reluctance as an inherent 
part of reading and that expressing this reluctance towards the fictional text, in this case in a 
reading journal, makes it easier to overcome. However, more research is needed in order to know 
how the pupils work to overcome obstacles in the reading of fictional texts. 
 
A possible outcome of highlighting meta-perspectives and knowledge as phronesis in literature 
teaching and learning is an enhancement of the schools’ work with common values and 
democracy. Given the fact that what matters the most to many pupils is assessment and grades, 
finding ways of incorporating the reading of fictional texts into learning that is visible and 
meaningful to the pupils is important. In order for this to happen, research on literature teaching 
and learning needs to engage with a constructionist epistemological approach and focus on 
knowledge as reflective judgement. To be relevant, future research should not avoid the question 
of subject specific knowledge requirements, which is not necessarily in contradiction with issues 
regarding how transformative learning and phronesis can be involved in learning processes. This 
question is especially important with regard to the ongoing discussions of a possible reform of 
the Swedish upper secondary school course system, to merge three Swedish courses into one. 
Such an amendment should be preceded by an in-depth analysis of the role of literature teaching 
for pupils’ transformative learning over a three-year period and how this category of knowledge 
can become part of assessment and grading. 
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Bilaga 1 
Information om deltagande i forskningsstudie i pedagogik och didaktik med 
inriktning mot gymnasieskolans litteraturundervisning 

 

Inom ramen för din utbildning i svenska kommer en forskningsstudie bedrivas. Studien 
syftar till att kartlägga hur gymnasister ser på sin fiktionsläsning. Ditt bidrag är 
sammanflätat med den ordinarie undervisningen i svenska, eftersom målet är att 
minimera extra arbetsuppgifter för dig som deltar i studien. Läsloggen som du skriver 
har du nytta av i undervisningen eftersom den parallellt med att utgöra 
forskningsunderlag också är en förberedelse för samtal och skrivuppgift, vilka i sin tur 
är del av bedömningen i ämnet svenska. Läsloggen i sig bedöms inte. 

 

Insamlad information förvaras i enlighet med vetenskapsrådets rekommendationer. I 
händelse av forskningspublicering där information du har lämnat ingår anonymiseras 
denna. Om du önskar att ditt arbete med läslogg utgår som forskningsunderlag meddelar 
du mig detta, varpå detta sker. 

 

 

Hälsningar  

 

 

Björn Bradling, doktorand vid Jönköping University, 19/1-2018 
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Bilaga 3 
Inför läsningen av Låt den rätte komma in  Namn: 

Fundera över de fem kategorierna (Felskis fyra samt motståndskategorin) och hur din 
fiktionsläsning stämmer överens med dem. Kan du placera några av dina 
fiktionsupplevelser inom de olika kategorierna? 

Igenkänning Hänförelse Kunskap Chock Motstånd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Ev. 
kommentar 
 
 
 
 
 
 

Ev. 
kommentar 
 

Ev. 
kommentar 
 

Ev. 
kommentar 
 

Ev. 
kommentar 
 

 

Har du läst John Ajvide Lindqvists roman Låt den rätte komma in?  

Ja 

Nej  

Har du sett Tomas Alfredssons film Låt den rätte komma in? 

Ja 

Nej  

Har du sett Matt Reeves film Let Me In? 

Ja 

Nej  

165 

 

Bilaga 4 
Läslogg: Låt den rätte komma in  Namn: 

Läs den första delen av romanen (sidorna 7-75) till 29/1-2018. Fundera över hur din 

läsning korresponderar med de fem kategorierna (Felskis fyra samt 

motståndskategorin). Formulera därefter fem samtalsfrågor med utgångspunkt i det 

lästa. Frågorna kan rikta samtalet tillbaka in i texten (t. ex. detaljer, tomrum, 

framåtblickar) och/eller bort från texten (t. ex. upplevelse, samtid, intertextualitet). Era 

läsloggar i allmänhet samt era samtalsfrågor i synnerhet utgör därefter underlag för 

gruppdiskussioner på lektionstid. 

Gruppdiskussionerna är tänkta att följa mönstret: 

1. Rekonstruera den fiktiva världen i ett utvidgat händelsereferat (återberätta det ni 

har läst tillsammans och kommentera vad i läsningen som ni har fastnat för och 

vad som förbryllar er). 

2. De medtagna samtalsfrågorna presenteras och diskuteras. 

Tänk över din läsning av romanens första del och beskriv hur den har sett ut. Vilka av 

kategorierna har aktiverats för dig i samband med läsningen? Beskriv hur, när och 

varför du tror att det har skett. Tänk på att det egentligen inte måste ”bli rätt” utan att 

kategorierna ska fungera som stöd för din läsreflektion. Om du upplever delar av 

läsningen som något som inte passar in i de olika kategorierna är det bra om du försöker 

att beskriva även detta. Ett riktmärke för textens omfång är 300-400 ord. Ladda ner det 

här dokumentet och skriv direkt i det. 

Mina samtalsfrågor: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Bilaga 3 
Inför läsningen av Låt den rätte komma in  Namn: 

Fundera över de fem kategorierna (Felskis fyra samt motståndskategorin) och hur din 
fiktionsläsning stämmer överens med dem. Kan du placera några av dina 
fiktionsupplevelser inom de olika kategorierna? 

Igenkänning Hänförelse Kunskap Chock Motstånd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Ev. 
kommentar 
 
 
 
 
 
 

Ev. 
kommentar 
 

Ev. 
kommentar 
 

Ev. 
kommentar 
 

Ev. 
kommentar 
 

 

Har du läst John Ajvide Lindqvists roman Låt den rätte komma in?  

Ja 

Nej  

Har du sett Tomas Alfredssons film Låt den rätte komma in? 

Ja 

Nej  

Har du sett Matt Reeves film Let Me In? 

Ja 

Nej  
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Bilaga 4 
Läslogg: Låt den rätte komma in  Namn: 

Läs den första delen av romanen (sidorna 7-75) till 29/1-2018. Fundera över hur din 

läsning korresponderar med de fem kategorierna (Felskis fyra samt 

motståndskategorin). Formulera därefter fem samtalsfrågor med utgångspunkt i det 

lästa. Frågorna kan rikta samtalet tillbaka in i texten (t. ex. detaljer, tomrum, 

framåtblickar) och/eller bort från texten (t. ex. upplevelse, samtid, intertextualitet). Era 

läsloggar i allmänhet samt era samtalsfrågor i synnerhet utgör därefter underlag för 

gruppdiskussioner på lektionstid. 

Gruppdiskussionerna är tänkta att följa mönstret: 

1. Rekonstruera den fiktiva världen i ett utvidgat händelsereferat (återberätta det ni 

har läst tillsammans och kommentera vad i läsningen som ni har fastnat för och 

vad som förbryllar er). 

2. De medtagna samtalsfrågorna presenteras och diskuteras. 

Tänk över din läsning av romanens första del och beskriv hur den har sett ut. Vilka av 

kategorierna har aktiverats för dig i samband med läsningen? Beskriv hur, när och 

varför du tror att det har skett. Tänk på att det egentligen inte måste ”bli rätt” utan att 

kategorierna ska fungera som stöd för din läsreflektion. Om du upplever delar av 

läsningen som något som inte passar in i de olika kategorierna är det bra om du försöker 

att beskriva även detta. Ett riktmärke för textens omfång är 300-400 ord. Ladda ner det 

här dokumentet och skriv direkt i det. 

Mina samtalsfrågor: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Läslogg, Låt den rätte komma in, första delen 

  

167 

 

Läslogg: Låt den rätte komma in  Namn: 

Läs den andra delen av romanen (sidorna 77-164) till 9/2-2018. Fundera över hur din 

läsning korresponderar med de fem kategorierna (Felskis fyra samt 

motståndskategorin). Formulera därefter fem samtalsfrågor med utgångspunkt i det 

lästa. Frågorna kan rikta samtalet tillbaka in i texten (t. ex. detaljer, tomrum, 

framåtblickar) och/eller bort från texten (t. ex. upplevelse, samtid, intertextualitet). Era 

läsloggar i allmänhet samt era samtalsfrågor i synnerhet utgör därefter underlag för 

gruppdiskussioner på lektionstid. 

Gruppdiskussionerna är tänkta att följa mönstret: 

1. Rekonstruera den fiktiva världen i ett utvidgat händelsereferat (återberätta det ni 

har läst tillsammans och kommentera vad i läsningen som ni har fastnat för och 

vad som förbryllar er). 

2. De medtagna samtalsfrågorna presenteras och diskuteras. 

Tänk över din läsning av romanens första del och beskriv hur den har sett ut. Vilka av 

kategorierna har aktiverats för dig i samband med läsningen? Beskriv hur, när och 

varför du tror att det har skett. Tänk på att det egentligen inte måste ”bli rätt” utan att 

kategorierna ska fungera som stöd för din läsreflektion. Om du upplever delar av 

läsningen som något som inte passar in i de olika kategorierna är det bra om du försöker 

att beskriva även detta. Ett riktmärke för textens omfång är 300-400 ord. Ladda ner det 

här dokumentet och skriv direkt i det. 

Mina samtalsfrågor: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



166 

 

Läslogg, Låt den rätte komma in, första delen 

  

167 

 

Läslogg: Låt den rätte komma in  Namn: 

Läs den andra delen av romanen (sidorna 77-164) till 9/2-2018. Fundera över hur din 

läsning korresponderar med de fem kategorierna (Felskis fyra samt 

motståndskategorin). Formulera därefter fem samtalsfrågor med utgångspunkt i det 

lästa. Frågorna kan rikta samtalet tillbaka in i texten (t. ex. detaljer, tomrum, 

framåtblickar) och/eller bort från texten (t. ex. upplevelse, samtid, intertextualitet). Era 

läsloggar i allmänhet samt era samtalsfrågor i synnerhet utgör därefter underlag för 

gruppdiskussioner på lektionstid. 

Gruppdiskussionerna är tänkta att följa mönstret: 

1. Rekonstruera den fiktiva världen i ett utvidgat händelsereferat (återberätta det ni 

har läst tillsammans och kommentera vad i läsningen som ni har fastnat för och 

vad som förbryllar er). 

2. De medtagna samtalsfrågorna presenteras och diskuteras. 

Tänk över din läsning av romanens första del och beskriv hur den har sett ut. Vilka av 

kategorierna har aktiverats för dig i samband med läsningen? Beskriv hur, när och 

varför du tror att det har skett. Tänk på att det egentligen inte måste ”bli rätt” utan att 

kategorierna ska fungera som stöd för din läsreflektion. Om du upplever delar av 

läsningen som något som inte passar in i de olika kategorierna är det bra om du försöker 

att beskriva även detta. Ett riktmärke för textens omfång är 300-400 ord. Ladda ner det 

här dokumentet och skriv direkt i det. 

Mina samtalsfrågor: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Läslogg, Låt den rätte komma in, andra delen 

  

169 

 

Läslogg: Låt den rätte komma in  Namn: 

Läs den tredje delen av romanen (sidorna 165-256) till 19/2-2018. Fundera över hur din 

läsning korresponderar med de fem kategorierna (Felskis fyra samt 

motståndskategorin). Formulera därefter fem samtalsfrågor med utgångspunkt i det 

lästa. Frågorna kan rikta samtalet tillbaka in i texten (t. ex. detaljer, tomrum, 

framåtblickar) och/eller bort från texten (t. ex. upplevelse, samtid, intertextualitet). Era 

läsloggar i allmänhet samt era samtalsfrågor i synnerhet utgör därefter underlag för 

gruppdiskussioner på lektionstid. 

Gruppdiskussionerna är tänkta att följa mönstret: 

1. Rekonstruera den fiktiva världen i ett utvidgat händelsereferat (återberätta det ni 

har läst tillsammans och kommentera vad i läsningen som ni har fastnat för och 

vad som förbryllar er). 

2. De medtagna samtalsfrågorna presenteras och diskuteras. 

Tänk över din läsning av romanens första del och beskriv hur den har sett ut. Vilka av 

kategorierna har aktiverats för dig i samband med läsningen? Beskriv hur, när och 

varför du tror att det har skett. Tänk på att det egentligen inte måste ”bli rätt” utan att 

kategorierna ska fungera som stöd för din läsreflektion. Om du upplever delar av 

läsningen som något som inte passar in i de olika kategorierna är det bra om du försöker 

att beskriva även detta. Ett riktmärke för textens omfång är 300-400 ord. Ladda ner det 

här dokumentet och skriv direkt i det. 

Mina samtalsfrågor: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Läslogg, Låt den rätte komma in, andra delen 

  

169 

 

Läslogg: Låt den rätte komma in  Namn: 

Läs den tredje delen av romanen (sidorna 165-256) till 19/2-2018. Fundera över hur din 

läsning korresponderar med de fem kategorierna (Felskis fyra samt 

motståndskategorin). Formulera därefter fem samtalsfrågor med utgångspunkt i det 

lästa. Frågorna kan rikta samtalet tillbaka in i texten (t. ex. detaljer, tomrum, 

framåtblickar) och/eller bort från texten (t. ex. upplevelse, samtid, intertextualitet). Era 

läsloggar i allmänhet samt era samtalsfrågor i synnerhet utgör därefter underlag för 

gruppdiskussioner på lektionstid. 

Gruppdiskussionerna är tänkta att följa mönstret: 

1. Rekonstruera den fiktiva världen i ett utvidgat händelsereferat (återberätta det ni 

har läst tillsammans och kommentera vad i läsningen som ni har fastnat för och 

vad som förbryllar er). 

2. De medtagna samtalsfrågorna presenteras och diskuteras. 

Tänk över din läsning av romanens första del och beskriv hur den har sett ut. Vilka av 

kategorierna har aktiverats för dig i samband med läsningen? Beskriv hur, när och 

varför du tror att det har skett. Tänk på att det egentligen inte måste ”bli rätt” utan att 

kategorierna ska fungera som stöd för din läsreflektion. Om du upplever delar av 

läsningen som något som inte passar in i de olika kategorierna är det bra om du försöker 

att beskriva även detta. Ett riktmärke för textens omfång är 300-400 ord. Ladda ner det 

här dokumentet och skriv direkt i det. 

Mina samtalsfrågor: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Läslogg, Låt den rätte komma in, tredje delen 

  

171 

 

Läslogg: Låt den rätte komma in  Namn: 

Läs den fjärde delen av romanen (sidorna 257-385) till 2/3-2018. Fundera över hur din 

läsning korresponderar med de fem kategorierna (Felskis fyra samt 

motståndskategorin). Formulera därefter fem samtalsfrågor med utgångspunkt i det 

lästa. Frågorna kan rikta samtalet tillbaka in i texten (t. ex. detaljer, tomrum, 

framåtblickar) och/eller bort från texten (t. ex. upplevelse, samtid, intertextualitet). Era 

läsloggar i allmänhet samt era samtalsfrågor i synnerhet utgör därefter underlag för 

gruppdiskussioner på lektionstid. 

Gruppdiskussionerna är tänkta att följa mönstret: 

1. Rekonstruera den fiktiva världen i ett utvidgat händelsereferat (återberätta det ni 

har läst tillsammans och kommentera vad i läsningen som ni har fastnat för och 

vad som förbryllar er). 

2. De medtagna samtalsfrågorna presenteras och diskuteras. 

Tänk över din läsning av romanens första del och beskriv hur den har sett ut. Vilka av 

kategorierna har aktiverats för dig i samband med läsningen? Beskriv hur, när och 

varför du tror att det har skett. Tänk på att det egentligen inte måste ”bli rätt” utan att 

kategorierna ska fungera som stöd för din läsreflektion. Om du upplever delar av 

läsningen som något som inte passar in i de olika kategorierna är det bra om du försöker 

att beskriva även detta. Ett riktmärke för textens omfång är 300-400 ord. Ladda ner det 

här dokumentet och skriv direkt i det. 

Mina samtalsfrågor: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Läslogg, Låt den rätte komma in, tredje delen 

  

171 

 

Läslogg: Låt den rätte komma in  Namn: 

Läs den fjärde delen av romanen (sidorna 257-385) till 2/3-2018. Fundera över hur din 

läsning korresponderar med de fem kategorierna (Felskis fyra samt 

motståndskategorin). Formulera därefter fem samtalsfrågor med utgångspunkt i det 

lästa. Frågorna kan rikta samtalet tillbaka in i texten (t. ex. detaljer, tomrum, 

framåtblickar) och/eller bort från texten (t. ex. upplevelse, samtid, intertextualitet). Era 

läsloggar i allmänhet samt era samtalsfrågor i synnerhet utgör därefter underlag för 

gruppdiskussioner på lektionstid. 

Gruppdiskussionerna är tänkta att följa mönstret: 

1. Rekonstruera den fiktiva världen i ett utvidgat händelsereferat (återberätta det ni 

har läst tillsammans och kommentera vad i läsningen som ni har fastnat för och 

vad som förbryllar er). 

2. De medtagna samtalsfrågorna presenteras och diskuteras. 

Tänk över din läsning av romanens första del och beskriv hur den har sett ut. Vilka av 

kategorierna har aktiverats för dig i samband med läsningen? Beskriv hur, när och 

varför du tror att det har skett. Tänk på att det egentligen inte måste ”bli rätt” utan att 

kategorierna ska fungera som stöd för din läsreflektion. Om du upplever delar av 

läsningen som något som inte passar in i de olika kategorierna är det bra om du försöker 

att beskriva även detta. Ett riktmärke för textens omfång är 300-400 ord. Ladda ner det 

här dokumentet och skriv direkt i det. 

Mina samtalsfrågor: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Läslogg, Låt den rätte komma in, fjärde delen 

  

173 

 

Läslogg: Låt den rätte komma in  Namn: 

Läs den femte delen av romanen och epilogen (sidorna 387-415) till 5/3-2018. Fundera 

över hur din läsning korresponderar med de fem kategorierna (Felskis fyra samt 

motståndskategorin). Formulera därefter fem samtalsfrågor med utgångspunkt i det 

lästa. Frågorna kan rikta samtalet tillbaka in i texten (t. ex. detaljer, tomrum, 

framåtblickar) och/eller bort från texten (t. ex. upplevelse, samtid, intertextualitet). Era 

läsloggar i allmänhet samt era samtalsfrågor i synnerhet utgör därefter underlag för 

gruppdiskussioner på lektionstid. 

 

Gruppdiskussionerna är tänkta att följa mönstret: 

1. Rekonstruera den fiktiva världen i ett utvidgat händelsereferat (återberätta det ni 

har läst tillsammans och kommentera vad i läsningen som ni har fastnat för och 

vad som förbryllar er). 

2. De medtagna samtalsfrågorna presenteras och diskuteras. 

Tänk över din läsning av romanens första del och beskriv hur den har sett ut. Vilka av 

kategorierna har aktiverats för dig i samband med läsningen? Beskriv hur, när och 

varför du tror att det har skett. Tänk på att det egentligen inte måste ”bli rätt” utan att 

kategorierna ska fungera som stöd för din läsreflektion. Om du upplever delar av 

läsningen som något som inte passar in i de olika kategorierna är det bra om du försöker 

att beskriva även detta. Ett riktmärke för textens omfång är 300-400 ord. Ladda ner det 

här dokumentet och skriv direkt i det. 

Mina samtalsfrågor: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Läslogg, Låt den rätte komma in, fjärde delen 

  

173 

 

Läslogg: Låt den rätte komma in  Namn: 

Läs den femte delen av romanen och epilogen (sidorna 387-415) till 5/3-2018. Fundera 

över hur din läsning korresponderar med de fem kategorierna (Felskis fyra samt 

motståndskategorin). Formulera därefter fem samtalsfrågor med utgångspunkt i det 

lästa. Frågorna kan rikta samtalet tillbaka in i texten (t. ex. detaljer, tomrum, 

framåtblickar) och/eller bort från texten (t. ex. upplevelse, samtid, intertextualitet). Era 

läsloggar i allmänhet samt era samtalsfrågor i synnerhet utgör därefter underlag för 

gruppdiskussioner på lektionstid. 

 

Gruppdiskussionerna är tänkta att följa mönstret: 

1. Rekonstruera den fiktiva världen i ett utvidgat händelsereferat (återberätta det ni 

har läst tillsammans och kommentera vad i läsningen som ni har fastnat för och 

vad som förbryllar er). 

2. De medtagna samtalsfrågorna presenteras och diskuteras. 

Tänk över din läsning av romanens första del och beskriv hur den har sett ut. Vilka av 

kategorierna har aktiverats för dig i samband med läsningen? Beskriv hur, när och 

varför du tror att det har skett. Tänk på att det egentligen inte måste ”bli rätt” utan att 

kategorierna ska fungera som stöd för din läsreflektion. Om du upplever delar av 

läsningen som något som inte passar in i de olika kategorierna är det bra om du försöker 

att beskriva även detta. Ett riktmärke för textens omfång är 300-400 ord. Ladda ner det 

här dokumentet och skriv direkt i det. 

Mina samtalsfrågor: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Läslogg, Låt den rätte komma in, femte delen och epilogen 

 

 

 

 

Research Reports, Jönköping University, School of Education and Communication 

 

1. Carlsson, Anette (2010). Sveriges radio och television – eller Stockholms? Krafterna 
bakom centralisering och decentralisering av radio och television I Sverige 1970-2000. 
Licentiatuppsats. 

 

2. Thorsten, Anja (2014). Perspektiv och problemlösning i berättelseskrivande. Vad elever 
behöver lära sig och hur det kan synliggöras i undervisningen. Licentiatuppsats. 

 

3. Nersäter, Anders (2014). Att konstruera historiska förklaringar. Vad elever kan behöva 
lära för att kunna resonera om orsak samt tolka och använda källor inom gymnasieämnet 
historia. Licentiatuppsats. 

 

4. Lövström, Anna (2015). Från naturliga tal till hela tal (från N till Z). Vad kan göra skillnad 
för elevers möjligheter att bli bekanta med de negativa talen? Licentiatuppsats. 

 

5. Lindström, Clare (2015). Making a Difference. Exploring the Teaching and Learning of 
the English Progressive Aspect among Swedish 6th Grade Students. Licentiatuppsats. 

 

6. Schäfer, Mike; Berglez, Peter; Wessler, Hartmut; Eide, Elisabeth; Nerlich, Birgitte; 
O’Neill, Safron (2016). Investigating Mediated Climate Change Communication. A Best-
Practice Guide. Forskningsrapport. 

 

7. Öberg, Joakim (2016). Samhällskunskapens dimensioner. Tio lärare ramar in sitt ämne. 
Licentiatuppsats. 

 

8. Magnusson, Andreas (2017). Från ett perspektiv på ekologiska processer till ett verktyg 
för att diskutera hållbarhetsfrågor: Hur ekosystemtjänster – ett nytt ämnesinnehåll, kan ta 
form i undervisningspraktiken. Licentiatuppsats. 

 

9. Rosenbaum, Cecilia (2019). Med inferenskunnande i fokus. En studie om vad 
mellanstadieelever behöver lära sig och hur undervisning kan bidra till att utveckla 
förmågan att dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag. Licentiatuppsats. 

 
10. Abalo, Ernesto (2019). Konstgräs som miljöfråga i svenska nyhetsmedier: En kvantitativ 

innehållsanalys. Forskningsrapport. 
 

11. Bagga-Gupta, Sangeeta; Weckström, Petra (2020). On 3rd positions in democratic 
contexts. An education-for-all, culture-for-all and a society-for-all. Om 3:e positioner i 
demokratiska kontexter. En-utbildning-för-alla, kultur-för-alla och ett samhälle-för-alla. 
Forskningsrapport. 

 

12. Håkansson, Per (2020). Rate as the relation of changes in two quantities. A variation 
theory perspective of learning rate of change. Licentiatuppsats. 

 



174 

 

Läslogg, Låt den rätte komma in, femte delen och epilogen 

 

 

 

 

Research Reports, Jönköping University, School of Education and Communication 

 

1. Carlsson, Anette (2010). Sveriges radio och television – eller Stockholms? Krafterna 
bakom centralisering och decentralisering av radio och television I Sverige 1970-2000. 
Licentiatuppsats. 

 

2. Thorsten, Anja (2014). Perspektiv och problemlösning i berättelseskrivande. Vad elever 
behöver lära sig och hur det kan synliggöras i undervisningen. Licentiatuppsats. 

 

3. Nersäter, Anders (2014). Att konstruera historiska förklaringar. Vad elever kan behöva 
lära för att kunna resonera om orsak samt tolka och använda källor inom gymnasieämnet 
historia. Licentiatuppsats. 

 

4. Lövström, Anna (2015). Från naturliga tal till hela tal (från N till Z). Vad kan göra skillnad 
för elevers möjligheter att bli bekanta med de negativa talen? Licentiatuppsats. 

 

5. Lindström, Clare (2015). Making a Difference. Exploring the Teaching and Learning of 
the English Progressive Aspect among Swedish 6th Grade Students. Licentiatuppsats. 

 

6. Schäfer, Mike; Berglez, Peter; Wessler, Hartmut; Eide, Elisabeth; Nerlich, Birgitte; 
O’Neill, Safron (2016). Investigating Mediated Climate Change Communication. A Best-
Practice Guide. Forskningsrapport. 

 

7. Öberg, Joakim (2016). Samhällskunskapens dimensioner. Tio lärare ramar in sitt ämne. 
Licentiatuppsats. 

 

8. Magnusson, Andreas (2017). Från ett perspektiv på ekologiska processer till ett verktyg 
för att diskutera hållbarhetsfrågor: Hur ekosystemtjänster – ett nytt ämnesinnehåll, kan ta 
form i undervisningspraktiken. Licentiatuppsats. 

 

9. Rosenbaum, Cecilia (2019). Med inferenskunnande i fokus. En studie om vad 
mellanstadieelever behöver lära sig och hur undervisning kan bidra till att utveckla 
förmågan att dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag. Licentiatuppsats. 

 
10. Abalo, Ernesto (2019). Konstgräs som miljöfråga i svenska nyhetsmedier: En kvantitativ 

innehållsanalys. Forskningsrapport. 
 

11. Bagga-Gupta, Sangeeta; Weckström, Petra (2020). On 3rd positions in democratic 
contexts. An education-for-all, culture-for-all and a society-for-all. Om 3:e positioner i 
demokratiska kontexter. En-utbildning-för-alla, kultur-för-alla och ett samhälle-för-alla. 
Forskningsrapport. 

 

12. Håkansson, Per (2020). Rate as the relation of changes in two quantities. A variation 
theory perspective of learning rate of change. Licentiatuppsats. 

 



 

 

13. Möllås, Gunvie; Malmqvist, Johan (2019). Intensivstöd, en intervention i Jönköpings 
kommun med syfte att öka fyra skolors måluppfyllelse samt att uppfylla skollagens 
kompensatoriska uppdrag. Forskningsrapport. 

 

14. Abalo, Ernesto (2019). Fotbollsplanen kan vara en tickande miljöbomb”: Om 
konstruktionen av risk och expertis i svenska nyhetsmediers rapportering om konstgräs 
som miljöfråga. Forskningsrapport. 

 

15. Larsson Lindberg, Britta (2020). Discerning the receiver. A learning study with 
inexperienced writers aged 14-16. Licentiatuppsats. 

 

16. Bradling, Björn (2020). Låt romanen komma in – Transformativt lärande i 
gymnasieskolans litteraturundervisning. Licentiatuppsats. 

 
 

 

 
 





ISBN printed version 978-91-88339-33-1
ISBN online version 978-91-88339-34-8

BJÖRN BRADLING arbetar som gymnasielärare i svenska 
och engelska. Under åren 2016 till 2020 har han genomgått 
forskningsutbildning med stöd av professionsprogrammet, som är 
Jönköpings kommuns och Jönköping Universitys gemensamma 
fortbildningssatsning för företrädesvis lärare. På forskningsnivå 
har Bradling (tillsammans med Ylva Lindberg) tidigare publicerat 
kapitlet “Critical Perspectives as Advanced Reading Strategies: 
An Intersectional Approach to John Ajvide Lindqvist’s Let the 
Right One In and Handling the Undead” (2018). På avancerad nivå 
har en magisteruppsats (2014) och en masteruppsats (2016) i 
litteraturvetenskap utkommit vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Låt romanen komma in

– Transformativt lärande i gymnasieskolans litteraturundervisning

“Låt romanen komma in – Transformativt lärande i gymnasieskolans litteraturundervisning“ 
är en litteraturdidaktisk studie i forskningsämnet pedagogik som tar syftestexten för 
litteraturundervisningen i det gymnasiala svenskämnet som utgångspunkt. Genom en  
förstudie där elva svensklärare och en skolbibliotekarie samtalar i fokusgrupper riktas 
projektet mot sitt huvudfokus som är en läsloggsintervention där 31 elever i gymnasiekursen 
Svenska 3 läser John Ajvide Lindqvists “Låt den rätte komma in” (Ordfront, 2004/2015). 
Med hjälp av begrepp från läsforskning (Rita Felski, “Uses of Literature”, Blackwell 
Publishing, 2008) och erfarenheter från förstudien för eleverna logg över sin läsning. 
Resultatet av läsloggsinterventionen visar att elevernas metareflektion hjälps framåt 
av begreppsanvändningen och att eleverna därmed tar steget in i en transformativ 
lärandeprocess. Licentiatavhandlingen innehåller en analys av den didaktiska potentialen för 
transformativt lärande med fokus på fokalisation och främmandegöring i Ajvide Lindqvists 
roman samt en praktisk modell för hur begreppsorienterad litteraturundervisning med 
läslogg på gymnasiet kan utformas.


