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Att förstå verkligheten genom litteraturen - en undersökning 
av unga vuxnas fiktionsläsning utifrån deras skattningar och 
kommentarer   
 

Inledning 

Sverige är en liten nation med sina 9,5 miljoner invånare. Det innebär att 
svenska språket och litteraturen har en ytterst begränsad ställning i det globala 
samhälle, som i västvärlden domineras av engelskan. Den senaste PISA-
rapporten (2009) pekar på en markant nedåtgående trend beträffande 
läsförmåga bland pojkar i 15-årsåldern.  Även Litteraturutredningens 
slutbetänkande, Läsandets kultur, (SOU 2012:65) betonar allvaret i den 
situation, som uppstått med fokus inriktat på de konsekvenser, som i framtiden 
kan betyda en inskränkning i medborgarskapet. Oron handlar inte bara om 
läsförståelse i begränsad mening utan om läsförmåga i ett vidare perspektiv, 
såsom förmåga att skilja mellan olika typer av texter, genrer, mellan fakta och 
fiktion och därmed förmåga att kunna ta del av den litterära traditionen. Även 
internationellt har farhågor riktats mot att ungdom av idag inte uppfattar 
litteraturläsning som central i sina liv (Fialho, Zyngier & Miall 2011).  

Vetenskapsrådet har genom sin nya programsatsning uppmärksammat 
fiktionens betydelse i den mänskliga livssfären. Programmet ”Människans 
behov och bruk av fiktion” har tilldelat forskningsmedel till sju projekt att 
utveckla under tre år. Projektet ”Fiktionsläsningen i internetsamhället. 
Litteraturläsningens betydelse för unga vuxnas personlighetsutveckling och 
omvärldsorientering” bedrivs tvärvetenskapligt med litteraturvetenskap, 
biblioteks- och informationsvetenskap samt utbildningsvetenskap som 
utgångspunkter. Beröringspunkter med bildningstraditionen föreligger implicit. 
Till förförståelsen hör synen på litteraturens möjligheter att ge emotionella och 
estetiska upplevelser och erfarenheter. Den har även förutsättningar att bidra 
till etisk och kritisk förståelse för personlig utveckling och stärkande av 
demokratiska synsätt på individ och samhälle.  I projektet integreras metoder 
från humaniora och samhällsvetenskap. En enkätundersökning bland unga 
vuxna i åldern 16-25 år har genomförts. Fokusgruppintervjuer pågår. Enskilda 
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djupintervjuer kommer också att genomföras. Nedan följer en sammanfattning 
av ett av delprojekten.  

 

Syfte, innehåll och uppläggning  

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning och på vilka sätt 
unga vuxna i åldern 16-25 år i värderingar och kommentarer visar sin förståelse 
för innehåll och mening i en berättelse från en annan politisk tradition och 
miljö.  Vidare om förståelse och värderingar kan knytas till läsförståelse, 
förmåga att skilja mellan fakta och fiktion och förmåga att skapa analogier till 
egen erfarenhet av politiska och sociala situationer. Slutligen är syftet att 
undersöka vilken eller vilka läsarter som tillämpas vid fiktionsläsning. 

Undersökningen, som genomförts i klassrumsmiljö, består av två delar. Första 
delen: högläsning av en kort novell medan eleverna följer texten i egen kopia. 
Därefter uppmanas eleverna att skriva ner de känslor, tankar, associationer och 
reflexioner, som novellen skapat. Detta kan betraktas som en enklare form av 
intervention. Den andra delen består av en enkät omfattande 43 frågor i tre 
sektioner utformade i Likert-skala och i flervalsfrågor. Sektionerna är följande: 

a/ Reaktioner på berättelsen i form av frågor. Denna del består av 22 frågor.   

b/ Skattning av vanor och preferenser av fiktionsläsning och andra 
fiktionsmedier. Delen omfattar 13 frågor.  

c/ Skattning av medievanor med särskilt fokus på TV och internet. Delen                     

omfattar 8 frågor. 

Två av de 43 frågorna är kvalitativa.    

 

Fiktion som omvärldsorientering 

Novellen ”Skor”, är hämtad ur en samling korta prosaberättelser, Goda 
intentioner, av den israeliske författaren Etgar Keret (f. 1967). Den handlar om 
en israelisk pojkes konfrontation med Förintelsen i samband med ett 
klassbesök på ett museum och hans inre uppgörelse med sitt personliga och 
kollektiva förflutna under en fotbollsmatch. Pojken, vars morfar dog i 
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koncentrationsläger, får stränga förmaningar av den gamle museiguiden, som 
överlevde Förintelsen, att aldrig glömma vad tyskarna gjorde mot det judiska 
folket. När pojkens föräldrar ger honom ett par Adidasskor gjorda i Tyskland i 
present, hamnar han i en lojalitetskonflikt. Denna övervinner han under en 
fotbollsmatch, då han beslutar sig för att använda skorna och samtidigt förstår 
att hans morfar uppskattar hans val genom att ”hjälpa” honom skjuta 
matchens avgörande mål. Novellen vänds från sorg och skuld till försoning. 
Skorna kan alltså uppfattas som symbol för Tyskland, men genom att använda 
dem genomgår pojkens inre en metamorfos, som innebär att han kan bära det 
förflutna in i framtiden utan att glömma eller förneka det. Häri ligger synen på 
världsmedborgarskapet underförstådd (Kemp 2005, s. 227). 

Novellen valdes på grund av bakgrunden i historisk och politisk verklighet med 
krigstillstånd och aggressioner, som överförs från generation till generation, 
men också om erfarenheten av att bryta mönster.  Novellen rymmer olika 
läsarter i gränsområdet mellan fakta och fiktion, där metaforiken representerar 
en form av högre sanning och humorn en befrielsens väg från mörker till ljus.    

 

Tidigare forskning 

Som tidigare nämnts vilar projektet på tvärvetenskaplig grund. Antagandet att 
litteraturläsning kan stödja och utveckla kreativa och kognitiva förmågor, 
såsom empati och etiska överväganden samt självreflexivitet och expressivitet, 
har belagts av tidigare internationell forskning, exempelvis av filosofen Martha 
C. Nussbaum (1990, 1995, 1997), av psykologiskt och filosofiskt inriktade 
litteraturvetare (Keene 2007; Atkins 2008; Felski 2008), av det 
tvärvetenskapliga nätverket International Society for Emprical Media Studies 
(IGEL) (Hakemulder 2000; Kuiken, Miall & Sikora 2004; Kuiken 2008; Oatley 
2011) samt av läsarinriktad biblioteksforskning (Ross 1999; Nilsson 2012). Frank 
Hakemulder menar att ”Reading narratives is a thought-experiment. Readers 
try out to certain roles and reflect on the consequences of these roles.” (2000, 
s. 26). Rita Felski betonar relationen mellan fiktionsläsning och det moderna 
samhällets syn på identitet: ”As selfhood becomes self-reflexive, literature 
comes to assume a crucial role in exploring what it means to be a person.” 
(2008, s. 27) Idag uppmärksammas identitetsbegreppet av sociologer som 
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Anthony Giddens och Zygmunt Baumann. Globaliseringen, den digitala 
tekniken och marknadsekonomin har bidragit till ökad individualism inom 
västvärlden. Giddens ser detta ur ett emancipatoriskt perspektiv: individen 
åtnjuter rätten till personlighet och individualitet (1999).  Baumann, däremot, 
menar att identitetsbegreppet kan relateras till dagens konsumism. Detta 
betyder, menar han, att individuell frihet innebär att göra sig av med oönskade 
ting hellre än att söka uppnå något eftersträvansvärt. Konsumismens kultur 
offrar sociala band liksom förmågan att etablera och behålla dem (2007, s. 
121).  Från psykologiskt perspektiv förklaras litteraturens funktion som social 
kunskap snarare än generell kunskap om världen (Mar & Oatley, 2008). Även 
litteraturvetaren Suzanne Keene konstaterar att social och politisk empati 
”occurs within an in-group, stemming from experiences of mutuality, and 
leading to feeling with familiar others.” (2006, s. 224).  

Gränsen mellan fakta och fiktion är oskarp. Psykologen Keith Oatley framhåller 
att fiktion inte betyder något som är ’osant’.  Etymologiskt betyder fiktion 
liksom poesi ‘någonting skapat’. Litterär fiktion kan beskrivas som ’litterär 
simulering’ eller ’möten mellan själar’ (minds) (1999). Lisa Zunshine finner 
anknytningsmöjligheter mellan det neurovetenskapliga begreppet Theory of 
Mind, dvs. förmågan att uppfatta andra människors tankar, känslor, tro och 
önskemål utifrån deras beteende med fiktion. Hon framhåller att ”fiction 
engages, teases, and pushes to its tentative limits our mind-reading capacity.” 
(2006, s. 4) 

 

Resultat av undersökningen  

Respondentgruppen består av unga vuxna 16-25 år. Urvalet har gjorts med 
hjälp av lärare i svenska på teoretiska och praktiska gymnasieprogram samt på 
folkhögskolor. Fördelningen är 50 respondenter från teoretiska program, 50 
från praktiska program och 30 från folkhögskolor, varav 59% män och 41 % 
kvinnor. Kvinnor är i majoritet i teoretiska program (58%). Manliga i praktiska 
program (88%) och på folkhögskolor (60%).  Utbildningarna består av Globala 
studier (25 = 19,2% ); Naturvetenskap problemlösning (25= 19,2%); Fordons- 
och transportprogrammet (33 män= 25,4%); Hantverksprogrammet 
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(17=13,1%); Folkhögskola, fritidsledarutbildning (7= 5,4%); Folkhögskola, 
årskurs 1 (14=10,8%); Folkhögskola, basår (9=9,2%).  Cirka 60% är 17-18 år.                       

Kvalitativa svar betraktas här som talakter eller yttringar med hänvisning till 
Michail Bachtin: ”Varje yttrande – muntligt och skriftligt – är individuellt och 
kan därför återspegla den talandes (eller skrivandes) individualitet…”(1997, s. 
206) Den första frågan ”Vilka är dina tydligaste emotionella reaktioner, tankar, 
associationer och reflexioner i förhållande till den här berättelsen?” besvarades 
av 93%. Den andra frågan om författare och böcker, som haft en särskild 
betydelse i livet, besvarades av betydligt färre. De mest frekvent omnämnda 
författarna var Astrid Lindgren och JK Rowling. Endast undantagsvis nämndes 
klassiska författare som Fjodor Dostojevskij, Charles Dickens, HG Wells, Jane 
Austen och George Orwell.  

Kommentarerna till den första frågan visar att eleverna på teoretiska program 
är medvetna om teman och motiv som skuld och försoning, minne och 
glömska. Även etiska reaktioner som ”dagens tyskar ska inte fördömas” och 
”vuxnas okunnighet och bristande respekt mot barn” förekommer. Majoriteten 
antecknar dock enstaka ord som ’ilska’, ’hat’, ’ledsen’, ’sorg’, ’lycka’, vilka 
således inte skrivs in i ett sammanhang till ett tydligt yttrande.  Enligt Bakhtin 
innehåller enstaka ord, även de som betecknar känslor och värderingar, ingen 
verklig mening. De är helt enkelt neutrala. Integrerade i yttranden får de 
däremot liv och färg (1997, s. 227).  

Den första frågan har kommenterats av 39 elever (78 %) från praktiska 
program, varav 32 % är antingen uttryckligen negativa till novellen och/eller 
konstaterar att varken känslor eller tankar har väckts av den. Fyra manliga 
respondenter uppfattar att berättaren är en flicka. Etiska kommentarer 
förekommer endast undantagsvis. En kommentar lyder: ”Jag tycker att det är 
onödigt att gräva i gammalt damm. Vad som har hänt har hänt.” Respondenter 
i folkhögskolan uttrycker samma enstavighet som elever i teoretiska program. 
Några yttranden visar frustration över texten eftersom den läses bokstavligt: 
”Det här är en typiskt sjuk jävla historia med luddiga förklaringar… ” eller ”Jag 
tycker den är helt sjuk. Inte ett dugg verklig. Dum.” Kommentarer som dessa 
tyder på oförmåga att byta lässtrategi från bokstavstrogen till metaforisk nivå. 
Endast en respondent uppmärksammar skorna som symbol.  
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Nedan följer ett urval av resultaten i den kvantitativa delen i sektion A och B, 
som bearbetats med hjälp av SPSS.  Svarsalternativen i den femgradiga Likert-
skalan redovisas i tre grupper: positionerna 1och 2, position 3, positionerna 4 
och 5. Benämningarna avser ytterpositionerna.  N=130. 

Fråga A2: Hur upplever Du novellen? Är den som helhet lätt eller svår att 
förstå? Resultat: mycket svår= 5,4 %; 3=25%; mycket lätt=69,6%. 

Fråga A19: Hur upplever Du novellens språk och sättet att berätta?  
Resultat: mycket negativt= 19,6%; 3= 37,5%; mycket positivt= 43,0%.  

Fråga A4: Väcker novellen Ditt intresse? Resultat: nej, inte alls=33,1%; 3=24,6%; 
ja, väldigt tydligt=42,3%.   

Fråga A3: Tycker Du att novellen har en grundidé eller en huvudpoäng? (Endast 
Ja eller Nej.) Resultat: Nej= 38,1%; Ja= 61,1%.  

Fråga A5:2: Vilka reaktioner väcker novellen hos Dig? Tankar om rätt och fel? 
Resultat: inga alls=40,3%; 3=26,4%; väldigt många=33,3%. 

Fråga A6: Känner Du igen Dig i pojken, som är novellens berättare? Resultat: 
nej, inte alls= 69,2%; 3=16,9%; ja, absolut=13,9%. 

Fråga A13: Tycker Du att novellen har lärt Dig något om hur det kan vara att 
växa upp i skuggan av katastrofer? Resultat: nej, inte alls= 50,0%; 3=24,6%; ja, 
absolut= 25,4%.  

Fråga A9: Kan Du förstå den gamle museiguiden på Förintelsemuséet? Resultat: 
nej, inte alls= 21,5%; 3=15,5%; ja, absolut=62,8%. 

Fråga A10: Tycker Du att pojken skulle ha vägrat använda de tysktillverkade 
Adidasskorna? Resultat: nej, inte alls=77,4%; 3=12,5%; ja, absolut= 10,2%.  

Fråga A11: Tror Du att pojken glömmer Förintelsen genom att använda skorna? 
Resultat: nej, inte alls= 71,5%; 3=13,8%; ja, absolut=14,6%.  

Fråga A14: Upplever Du att den här novellen handlar om något, som har hänt i 
verkligheten? Resultat: nej=16,2%; 3= 18,5%; ja= 65,34%.  

Fråga A15: Upplever Du att den här novellen är påhittad? Resultat: nej, inte 
alls= 64,9%; 2=24,2%; ja, absolut=10,9%.  
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Fråga A17: Har det någon betydelse för Dig om den novellen Du läser, lyssnar 
på eller ser på film eller TV bygger på verkliga händelser eller är påhittade? 
Resultat: nej, inte alls= 31,0%; 3=25,6%; ja, absolut= 42,4 %.  

Fråga A18: Har novellen förmedlat något som Du kan ha nytta av i Ditt eget liv? 
Resultat: nej, inte alls= 69,2%;3=22,3%; ja, absolut= 8,5 %.  

Fråga B1: Vilken betydelse har fiktionsläsning för Dig? Resultat: mycket 
stor=28,9%; 3=40,6%; ingen alls= 29,7%.  

Fråga B5: Har Du svårt eller lätt för att leva Dig in i skönlitteratur? Resultat: 
mycket svårt= 23,3%; 3=30,2%; mycket lätt= 46,5%.  

Fråga B6: Läser Du hellre faktalitteratur än skönlitteratur? Resultat: nej, inte 
alls= 49,2%; 3=29,7%; ja, absolut= 21,1%.  

Fråga B8: Tycker Du att novellen påverkas av medietypen? Resultat: nej, inte 
alls= 29,9%; neutrala=23,6%; ja, absolut= 45,7%.  

Sammanfattningsvis anser en majoritet att novellen är lätt att förstå, intressant 
och har grundläggande idé och tema. En minoritet kan uppfatta en etisk 
dimension, identifiera sig med berättaren och förstå att novellen handlar om 
hur det kan vara att växa upp i skuggan av ett krig. En majoritet anser att 
novellen handlar om något som har hänt i verkligheten. En minoritet anser att 
novellen handlar om något som de kan ha nytta av i sina egna liv.  Detta tyder 
på att den lässtrategi som används är linjär och handlingsinriktad (story-driven) 
och att endast en mindre del är reflekterande och expressiv.  

Korstabuleringar med kön och utbildningsprogram som oberoende variabler 
har genomförts med stöd av SPSS. Nedan presenteras ett urval av frågorna i 
sektion A, där differensen inom variablerna överstiger mer än 10 %. 
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Fråga A4: Väcker novellen Ditt intresse? 

% within Kön 

 
Kön 

Total Man Kvinna 

Väcker novellen ditt intresse? 1 28,9% 7,5% 20,2% 

2 15,8% 9,4% 13,2% 

3 25,0% 22,6% 24,0% 

4 19,7% 37,7% 27,1% 

5 10,5% 22,6% 15,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

    

 

 

 
Utbildningsprogram 

Total BÄ/GF BÄ/NA FH/FRI FH/ÅK1 VI/FO VI/HA 

Väcker novellen ditt intresse? 1 4,0% 12,0%  26,1% 33,3% 29,4% 20,0% 

2 4,0% 8,0% 14,3% 17,4% 21,2% 11,8% 13,1% 

3 12,0% 28,0% 42,9% 17,4% 33,3% 23,5% 24,6% 

4 56,0% 32,0% 28,6% 30,4% 3,0% 17,6% 26,9% 

5 24,0% 20,0% 14,3% 8,7% 9,1% 17,6% 15,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 60,3% av kvinnorna och 30,2% av männen är positiva till novellen, vilket 
innebär en skillnad mellan könen på 30,1%. Även mellan utbildnings-
programmen är skillnaden stor. Teoretiska program: 66,0% och praktiska: 
23,9%, dvs.  42,5%.   

Fråga A5:2: Vilka reaktioner väcker novellen hos Dig? Tankar om rätt och fel? 

 

 
Kön 

Total Man Kvinna 

Tankar om rätt och fel 1 34,7% 11,3% 25,0% 

2 20,0% 7,5% 14,8% 

3 22,7% 32,1% 26,6% 

4 16,0% 37,7% 25,0% 

5 6,7% 11,3% 8,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

% within Utbildning 
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Utbildningsprogram 

Total BÄ/GF BÄ/NA FH/FRI FH/ÅK1 VI/FO VI/HA 

Tankar om rätt och fel 1 8,0% 12,5%  39,1% 39,4% 35,3% 25,6% 

2 16,0% 8,3% 14,3% 13,0% 18,2% 17,6% 14,7% 

3 28,0% 12,5% 28,6% 26,1% 30,3% 35,3% 26,4% 

4 44,0% 45,8% 42,9% 21,7% 6,1%  24,8% 

5 4,0% 20,8% 14,3%  6,1% 11,8% 8,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

49,0% av kvinnorna och 22,7% av männen anser att novellen väcker tankar om 
etiska frågor, vilket innebär en skillnad mellan könen på 26,3%.  Skillnaden 
mellan utbildningsprogrammen är ännu större, 45,3%. 57,3% av eleverna i 
teoretiska program anser att novellen väcker tankar om etiska frågor, medan 
motsvarande siffra för elever i praktiska program är 12%.   

Fråga A6: Känner Du igen Dig i pojken, som är novellens berättare? 

 

 
Kön 

Total Man Kvinna 

Känner Du igen Dig i pojken 

som är novellens berättare? 

1 57,9% 37,7% 49,6% 

2 15,8% 24,5% 19,4% 

3 13,2% 22,6% 17,1% 

4 7,9% 9,4% 8,5% 

5 5,3% 5,7% 5,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 
Utbildningsprogram 

Total BÄ/GF BÄ/NA FH/FRI FH/ÅK1 VI/FO VI/HA 

Känner Du igen Dig i pojken 

som är novellens berättare? 

1 44,0% 32,0% 57,1% 39,1% 66,7% 64,7% 50,0% 

2 40,0% 16,0% 28,6% 13,0% 12,1% 11,8% 19,2% 

3 12,0% 16,0% 14,3% 26,1% 15,2% 17,6% 16,9% 

4 4,0% 24,0%  8,7% 6,1%  8,5% 

5  12,0%  13,0%  5,9% 5,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



10 
 

Fråga A14: Upplever Du att den här novellen handlar om något som har hänt i 
verkligheten? 

 

Majoriteten anser att novellen handlar om något som har hänt i verkligheten.  
Av de negativa svaren kommer från 7,6 % kvinnor och 21,0% män. Skillnaden 
mellan könen är 13,4%.  Av elever i praktiska program anser 34,1% att novellen 
handlar om något som har hänt i verkligheten, medan motsvarande uppgift för 
elever i teoretiska program är 4,0 %. Skillnaden är alltså 30,1%.  

 

Endast en minoritet, 37,8% kvinnor och 26,3% män känner igen sig i pojken. 
Majoriteten känner inte igen sig i pojken. Män: 73,7%, kvinnor: 62,2%. 
Skillnaden mellan könen är 11,5%.  Beträffande utbildningsprogram framgår 
att 20,0% av elever i teoretiska program och 6,0%  i praktiska känner igen sig i 
pojken, vilket innebär en skillnad på 14,0 %.  
 

 

 
Kön 

Total Man Kvinna 

Upplever Du att den här 

berättelsen handlar om något 

som har hänt i verkligheten? 

0  1,9% ,8% 

1 10,5% 3,8% 7,8% 

2 10,5% 3,8% 7,8% 

3 17,1% 20,8% 18,6% 

4 25,0% 30,2% 27,1% 

5 36,8% 39,6% 38,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 Utbildningsprogram 

Total BÄ/GF BÄ/NA FH/FRI FH/ÅK1 VI/FO VI/HA 

Upplever Du att den här 

berättelsen handlar om 

något som har hänt i 

verkligheten? 

0    4,3%   ,8% 

1  4,0%  4,3% 9,1% 29,4% 7,7% 

2   14,3% 8,7% 12,1% 17,6% 7,7% 

3 24,0% 20,0%  17,4% 24,2% 5,9% 18,5% 

4 48,0% 24,0% 42,9% 26,1% 15,2% 17,6% 26,9% 

5 28,0% 52,0% 42,9% 39,1% 39,4% 29,4% 38,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Fråga A18: Har novellen förmedlat något som Du kan använda i Ditt eget liv? 

 

 
Kön 

Total Man Kvinna 

Har novellen förmedalt något 

som Du kan använda i Ditt eget 

liv? 

1 56,6% 37,7% 48,8% 

2 21,1% 18,9% 20,2% 

3 17,1% 30,2% 22,5% 

4 1,3% 11,3% 5,4% 

5 3,9% 1,9% 3,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 
Utbildningsprogram 

Total BÄ/GF BÄ/NA FH/FRI FH/ÅK1 VI/FO VI/HA 

Har novellen förmedlat något 

som Du kan använda i Ditt eget 

liv? 

1 52,0% 40,0% 14,3% 65,2% 51,5% 47,1% 49,2% 

2 20,0% 24,0% 28,6% 13,0% 24,2% 11,8% 20,0% 

3 24,0% 16,0% 42,9% 17,4% 15,2% 41,2% 22,3% 

4 4,0% 16,0% 14,3% 4,3%   5,4% 

5  4,0%   9,1%  3,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Majoriteten, oavsett kön och utbildningsprogram, anser inte att novellen 
förmedlat något som de kan använda i sitt eget liv. Störst är skillnaden mellan 
könen, där kvinnor i större utsträckning än män anser att novellen förmedlat 
något som de kan använda i sina liv. Skillnaden mellan könen är 21,1%.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att kvinnor i högre utsträckning än män 
finner novellen intressant och reagerar på etiska frågor som väcks av den. 
Kvinnor är också mer benägna att identifiera sig med pojken och upplever att 
novellen handlar om verkliga händelser. Vidare anser kvinnor i högre 
utsträckning än män att det är viktigt att berättelser oavsett medium bygger på 
verkliga händelser. Män upplever i högre grad novellen som fiktiv och är också 
mer neutrala i frågan om betydelsen av verklighetsbaserade berättelser. 
Slutligen kan konstateras att empati och analogier till egen erfarenhet inte i 
någon nämnvärd utsträckning har framkallats av novellen. 
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Diskussion och slutsatser 

Novellen uppfattas överlag som lätt att förstå. Skillnaderna mellan kvinnor och 
män och mellan utbildningsprogram är tydliga.  Reproduktion av kulturella 
vanor och preferenser är, som Bourdieu visat (1993), socialt betingade.  
Kvinnor ägnar mer tid åt litteraturläsning liksom åt att reflektera kring innehåll 
och upplevelser av läsningen än vad män gör, vilket tidigare bekräftats av van 
Schooten, de Glooper & Stoel (2004). Av den här studien framkommer även att 
kvinnor i större utsträckning än män reflekterar kring teman, motiv och etiska 
inslag i texten. Novellens bildspråk förstås endast i undantagsfall. Av 
kommentarerna framgår att bristande förståelse för bildspråket leder till 
missuppfattningar av novellen.   

Oavsett kön och utbildningsprogram känner man sig i liten utsträckning igen sig 
i pojken. Kvinnor dock i något högre utsträckning än män. Forskning som 
hävdar att kvinnliga läsare har lättare att identifiera sig med kvinnliga 
huvudpersoner, liksom att manliga läsare har lättare att identifiera sig med 
manliga huvudpersoner, s.k. ’gender-match-effect’, har dementerats av 
Bortolussi, Dixon & Sopčák: ”… identification is a function not so much of 
similarities between character and reader as the ability to construct an analogy 
between the experiences of the reader and those of the narrative character.” 
(2010). Detta överensstämmer även med denna studie.  Identifikation med jag-
berättande är dock, enligt Keene, inte samma sak som ’narrative empathy’ 
(2006, s. 216). Resultatet av frågorna om man känner igen sig i pojken, om 
upplevelsen av verklighetsanknytning i novellen och om novellen lärt ut något 
om hur det är att växa upp i skuggan av katastrofer understryker hennes 
slutsats att: ”bounded strategic empathy occurs within an in-group, stemming 
from experiences of mutuality, and leading to familiar others.” (2006, s. 224). 

Som tidigare nämnts består respondentgruppen till 59 % av manliga elever. I de 
praktiska programmen överväger männen, 88 %, varav 66 % i Fordons- och 
transportprogrammet. Stig-Börje Asplund visar i sin doktorsavhandling om 
läsning och identitet bland manliga elever, som utbildar sig till bilmekaniker, att 
dessa skapar barriärer för skydda sig från form och innehåll i de texter som 
ingår i undersökningen.  De utvecklar vad Bachtin kallar en ’auktoritativ 
diskurs’, som syftar till att hålla samman dem i en gemenskap och att hålla den 
intakt. Deras samtal beskrivs av Asplund som självreproducerande processer 
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(2010, s. 195f). Dessa mäns läsart är inriktad mot den ytliga berättelsen och de 
undviker att nämna känsliga teman och detaljer.  Detta bekräftas även i denna 
studie.  För att ett möte med texten ska kunna uppstå, tycks det psykologiska 
perspektiv, som Keith Oatley företräder, vara adekvat: ”to derive insights from 
a story one should ideally both experience and emotion and reflect on in 
thoughtfully. Here the meeting can be productive. To be avoidant means that 
one has habitually distanced oneself from involvement in personal meetings 
and tended to avoid emotions.” (1999)   

Studien visar att merparten av respondenterna inte känner igen sig i pojken 
och att de inte tycker att novellen har förmedlat något som de kan använda i 
sina liv. Detta leder till följande slutsatser: Frånvaron av analogier till personliga 
eller till allmängiltiga politiska erfarenheter visar generellt på en distanserad 
och ytlig läsning. Förintelsen betraktas som hörande till historien och därmed 
ett passerat stadium. Detta bekräftar Giddens syn på den globaliserade 
individens vilja att forma sin egen livsstil befriad från det förflutnas bojor, 
liksom Baumanns kritik av dagens konsumtionsinriktade värld. Någon 
anknytning till föreställningen om världsmedborgarskapet i dagens 
globaliserade värld framkommer inte. Slutsatsen är att den läsart som tillämpas 
huvudsakligen är linjär och handlingsinriktad (story-driven).             
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