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Abstract 

This study examines the way Swedish students in Upper Secondary School respond to two 

excerpts from a classic Swedish novel. The paper’s aim is both to give an overview over some 

of the theoretical concepts concerning the field of reader-response criticism, and to describe 

and analyse what the students experience in their first meeting with an older text. The 

background to my interest is the many studies showing that young readers regard reading of 

fiction in school as boring. By using the method of written reading responses I want to 

contribute to a deeper understanding of how an older text can be received, understood and 

engage its readers. The readers’ responses have been analysed using an analysis tool that 

categorises the responses under different aspects. The result shows that the older texts actually 

often do engage its readers in various ways, and indicates that it is the teaching method, rather 

than the classic text, that is viewed as “boring”. Another finding was that the specific reading 

response method used in this study and my own method of analysis could function as a 

pedagogical tool in order to understand the students’ reading act, with both its obstacles and 

possibilities. 
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1. Inledning och bakgrund

Att elever tycker det är tråkigt att läsa skönlitteratur i skolan är en allmänt vedertagen bild av  

skolans litteraturundervisning. Om man ser till grundskolans kursplan i svenska, som 

uttrycker att det är språket och litteraturen som är svenskämnets centrala innehåll såväl som 

en källa till kunskap om världen runt omkring oss, så är förstås detta extra tråkigt. 

Skönlitteraturen ”öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och upplevelser av spänning, 

humor, tragik och glädje”. Skönlitteratur sägs också vara av stor vikt då den ”hjälper 

människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma identiteten”.1

En av många studier som visar på diskrepansen mellan litteraturundervisningens avsikt och 

elevernas mottagande är Christina Olin-Schellers avhandling Mellan Dante och Big Brother 

från 2006. Det var denna studie som fick mig intresserad av att försöka se närmare på hur 

läsare uppfattar sitt första möte med en text, detta  första möte som är så betydelsefullt för 

meningsskapandet och som kanske kan förklara varför läsning av skönlitteratur upplevs som 

så ”tråkig”.  

Olin-Schellers studie visar på att det i undervisningen är vanligt med kollisioner mellan 

lärares och elevers litterära repertoarer.2 Den skönlitteratur som ingår i undervisningen 

matchar till exempel inte pojkarnas förväntningar på känslomässigt engagemang eller 

flickornas önskan efter kvinnliga perspektiv, och lyckas därför inte tillräckligt stötta eleverna 

i deras bygge av litterära föreställningsvärldar.3 Pojkarnas dominerande läsarroll var den av 

”läsaren som hjälte”4, och det tillsammans med deras egna val av multimedier som främsta 

textvärld på fritiden påverkade deras reception vid läsningen i skolan. Flickorna som saknade 

det kvinnliga perspektivet i skolans läsning fann i stället detta i texterna de läste på fritiden. 

Studiens slutsats är att undervisningen i högre grad måste möta elevernas litterära repertoarer 

och stötta dem i byggandet av nya litterära föreställningsvärldar, vidga deras repertoarer och 

hjälpa dem erövra nya läsarroller. För att litteraturundervisningen ska bli meningsfull måste 

den bland annat erbjuda eleverna textanalytiska verktyg, och också låta eleverna få möjlighet 

att få uppleva ett känslomässigt engagemang, till exempel genom en dialogisk undervisning 

som utmanar till både efferent och estetisk läsning.5

Olin-Schellers studie bekräftar bilden av hur tråkigt många elever tycker det är att läsa i 

skolan. Skolans (lärarens) och elevernas litterära repertoarer krockar, och det är sättet att 

                                               
1 Skolverket, Grundskolans kursplan i svenska, inrättad 2007-07.
2 Avser bl.a. tidigare läserfarenheter, uppfattningar och föreställningar om litteratur, och lässtrategier.
3 Förenklat uttryckt de föreställningar/fantasier läsaren skapar i sitt möte med textens värld .
4 En läsarroll där läsaren söker identifikation med en handlingskraftig hjälte i en berättelse där det goda 
övervinner det onda. En text med dialog, action och tydlig struktur. Olin-Scheller, 2006.
5 En mer bokstavlig opersonlig läsning, respektive en mer känslomässigt involverad läsning.
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undervisa och/eller valet av texter som skapar problemet. ”Samma texter som många av 

eleverna avvisar som ’meningslösa’ och ’tråkiga’, framställs av lärarna som ’betydelsefulla’ 

och ’bildande’”6. Gymnasiekillarna i Olin-Schellers studie identifierade sig gärna med en 

texttyp, de var ”filmmänniska”, ”datanörd” eller ”fantasyfantast” och föreföll ovilliga att 

pröva på andra textvärldar. Flickorna hade däremot en bredare textrepertoar, men saknade det 

kvinnliga berättarjaget i texterna som lästes i Svenska B. Olin-Scheller utgår i sin studie från 

teorier som betraktar läsning som en transaktion mellan text och läsare i en social och 

kulturell kontext. Begreppet är L. M Rosenblatts7, som menar att läsandet är att betrakta som 

ett dynamiskt möte, en transaktion mellan läsare och text, då det litterära verket blir till först 

under själva läsningen.8

Det är denna transaktion jag är intresserad av att försöka fånga i min studie. Läsning i 

skolan upplevs alltså ofta som tråkig. Att eleverna är negativa till läsning i skolan är som sagt 

väl dokumenterat, och det finns ett flertal teoretiska modeller och begrepp som beskriver och 

förklarar läsprocessen och dess hinder och möjligheter. Men hur elevernas läsupplevelse ser 

ut; hur deras reception av texten i läsögonblicket kan se ut, undrar jag ännu över. 

Med bakgrund av den kanondebatt som fördes i Dagens Nyheter under hösten 20069 är jag 

särskilt intresserad av att undersöka vad som sker i mötet mellan en äldre text, en klassiker, 

och eleven/läsaren. Jag vill försöka att konkret få syn på hur elever kan respondera på en äldre 

text, jag är intresserad av vilka aspekter i texten de uppehåller sig vid eller vad som möjligen 

går dem förbi. Jag vill se mer än teoretikernas modeller förklarar, och veta mer om hur 

elevernas faktiska textmöte kan se ut.

1.1 Studiens intention 

Receptionsforskningen har visat på olika sätt att förstå läsakten, och många studier har visat 

vad elever tycker om läsningen i skolan. Medan dessa studier ofta handlat om att intervjua 

lärare eller elever om elevernas läsning, avser jag att försöka fånga vad som händer i 

läsögonblicket. I min studie läses också äldre texter, till skillnad från ovan nämnda svenska 

studier där man främst fokuserat på elevernas läsning av yngre texter. 

Eleverna i min studie ska enbart skriva en läslogg som fångar vad de tänker i samma stund 

som de läser. Responserna är på så sätt tänkta att vara mer fria, än de läsloggar där eleverna 

                                               
6 Olin-Scheller, 2006, Mellan Dante och Big Brother, s. 215.
7 Rosenblatt, L.M., 2002 Litteraturläsning som forskning och upptäcksresa.
8 Svensson, Birgitta, 2008, Gör klassikern till dig egen,  s. 13.
9 Se t.ex. Olvmyr och Svensson, 2007, Läsning av skönlitteratur i skolan - vad ska eleverna läsa och varför? En 
kritisk närläsning av debatten och en studie med slutsatsen att ”kanonmotståndarnas och svensklärarnas 
argument ligger i linje med moderna teorier inom litteraturvetenskap, litteraturpedagogik och kunskapsteori, 
medan detta inte kan sägas om kanonförespråkarnas resonemang”.
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till exempel ska lyfta ut väl valda citat som de ska kommentera, eller där de reflekterar utifrån 

några till texten specifikt ställda frågor. Man skulle kunna säga att jag försöker få en bild av 

vad som ”händer i skallen” på eleven som läser en äldre skönlitterär text i klassrummet. 

Jag ämnar också göra en översikt över de teoretiska modeller och begrepp inom 

receptionsforskningen som behandlar den skönlitterära läsningens möjligheter och hinder, och 

som kan fördjupa pedagogers förståelse av läsakten. Genom elevernas läsresponser hoppas 

jag få ökad kunskap om hur en äldre text kan tas emot, förstås och engagera. Min förhoppning 

är att jag genom studien ska kunna bidra till att belysa den upplevelse som läsning av en 

klassiker i en gymnasieklass kan ge elever, både med dess hinder och dess positiva sidor.

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att beskriva och analysera vad eleven/läsaren upplever i sitt möte med en 

klassisk skönlitterär text. Detta ska ske genom en receptionsstudie, det vill säga en studie av 

vad och hur läsaren spontant tänker om och reagerar på texten. I samband med läsningen av 

den valda texten ska eleverna i skrift försöka fånga vad de tänker, känner och reagerar på i sin 

läsning.  

De frågeställningar som ligger till grund för min studie är: 

 Vad händer i det första mötet mellan gymnasieleven och en äldre text;  

hur responderar läsarna på texten? 

 Kan dessa responser förklara vad som krävs för att en text ska förstås 

eller engagera läsaren, och vilka hinder kan jag urskilja?

Med mig in i min studie tar jag också antagandet att äldre texters ålderdomliga språk och 

läsarnas okunnighet om äldre världsbilder och referensramar utgör ett hinder för den unge, 

moderne läsarens engagemang och förståelse.

1.3 Studiens disposition

Studien inleds med en bakgrund till vad som föranlett min studie, och därpå följer studiens 

intention, syfte och frågeställningar. I nästa kapitel, Tidigare forskning, följer en redogörelse 

för tidigare forskning inom fältet. I det tredje kapitlet, Teoriöversikt, presenteras en översikt 

över skilda teoretiska modeller och begrepp från receptionsforskningsfältet, som berör 

läsaktens möjligheter och hinder. I kapitel 4, Metod och Material, ges en beskrivning av de 

texter eleverna läsloggade om, vilka eleverna var och en reflektion över läsloggsmetoden, 

inkluderade gjorda avgränsningar. I det femte kapitlet, Resultatredovisning, redovisas först 

det analysverktyg jag skapat och använt följt av en avgränsning, och därefter ges en 
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deskriptiv redogörelse för de olika aspekterna av läsarresponser jag urskiljt. I det sjätte och 

sammanfattande kapitlet reflekterar jag över begreppet förståelse (av en text) och över 

resultaten, samt gör en didaktisk reflektion. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt 

forskning. 
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2. Tidigare forskning  

Den receptionsestetiska forskningen (reader-response critisism) handlar om vad som händer i 

mötet mellan texten och läsaren, och hur läsaren skapar mening. Litteraturpedagogikens 

forskningsfokus är här läsaren och dennes upplevelse, till skillnad från tidigare då först 

författaren och sedan innehållet och formen var föremålet för både forskningen och skolans 

litteraturundervisning. 

   Banbrytande på området den amerikanske litteraturforskaren Louise M. Rosenblatt som 

redan 1938 utkom med boken Literature as exploration (på svenska 2002, Litteraturläsning 

som forskning och upptäcksresa) som inneburit mycket för den litteraturpedagogiska 

forskningen kring hur läsare skapar mening i texten. 

I Sverige får den receptionsestetiska forskningen sitt genombrott på 80-talet. Pedagogiska 

gruppen i Lund ger 1976 ut Svenskämnets kris10 som banar vägen för erfarenhetspedagogiken, 

det vill säga en undervisning som utgår från elevernas egna erfarenheter.11 För 

litteraturundervisningens del innebär detta att receptionsforskningens teorier om mötet mellan 

läsaren och texten ställs i fokus. I denna forskning har två teoretiker, Judith Langer och 

Kathleen McCormick varit mycket betydelsefulla. Deras teorier om hur den lyckade litterära 

läsprocessen ser ut respektive hur dess hinder kan förklaras återkommer jag till längre fram i 

teoridelen. En viktig roll för spridningen av dessa teorier har Gunilla Molloys skrifter om hur 

att arbeta med skönlitteraturen i undervisningen haft. 12

De svenska studier som gjorts av litteraturläsningen i skolan är många, och jag kommer 

därför i huvudsak att redogöra för några senare studier, nära min egen. För en mer detaljerad 

översikt om receptionsteorins olika inriktningar hänvisas till Ingrid Mossberg Schüllerqvist 

avhandling Läsa texten eller ’verkligheten’: Tolkningsgemenskaper på en litteraturdidaktisk 

bro. 13 För en översikt över det svenska och nordiska litteraturdidaktiska forskningsfältet som 

omfattar både ett historiskt perspektiv (läromedels- och kursplaneanalyser) och ett perspektiv 

på litteraturdidaktiken hänvisas till Birgitta Bommarcos studie Texter i dialog. En studie i 

gymnasielevers litteraturläsning.14

I Staffan Thorssons avhandling, Den dubbla responsen. Om litteratursamtal mellan elever 

och deras svensklärare (2005) 15, studeras en lärares litteratursamtal med en mindre grupp 

elever i årskurs 7. Undersökningens syfte var att klargöra relationerna mellan samtalets parter 

                                               
10 Brodow m fl, 1976, Svenskämnets kris, Lund:Liber Läromedel
11 Brodow, Bengt, 1996, Perspektiv på svenska. Del I Helheten. 
12 se bl.a. Molloy 2002, 2003 
13 Mossberg-Schüllerqvist, 2008, Läsa texten eller ’verkligheten’: Tolkningsgemenskaper på en 
litteraturdidaktisk bro. s. 26 ff
14 Bommarco, Birgitta, 2006,Texter i dialog. En studie i gymnasieelevers litteraturläsning, s. 20ff.
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utifrån ett lärar-, elev- och textperspektiv, och de skilda perspektivens förhållande till 

varandra. Resultatet visade att lärarens tolkningar och förklaringar såväl hjälpte eleverna in i 

textvärlden,  som styrde dem att läsa texten så  som läraren själv gjorde. Thorsson fann också 

att det historiska samtidsperspektivet i den äldre texten16 aldrig berördes, och att 

undervisningen därför lämnade eleverna utan förståelse för varför texten såg ut som den 

gjorde. Thorsson menar därför att "berättelsens syfte knappast [kommer] att ha någon 

inverkan på elevernas liv utanför klassrummet". 17 Som jag förstår det betyder det att arbetet 

med texten endast blir en isolerad aktivitet inom klassrummets väggar, utan relevans för 

elevernas liv. 

Birgitta Bommarco har i sin ovan nämnda avhandling och receptionsstudie från 200618

studerat vilken mening och förståelse eleverna i en klass på gymnasieskolans skapar i 

läsningen av skönlitterära texter, och hon behandlar vad som händer i elevers läsprocess i ett 

didaktiskt sammanhang. Det empiriska materialet har hämtats från den egna undervisningen 

under tre års tid, och omfattar elevtexter, litteratursamtal, utvärderingar och intervjuer. 

Hennes forskning berör frågor som vilken förståelse bygger eleverna upp,  vilka reflektioner 

uttrycks i de skriftliga texterna och i samtalen, vad som berör deras egna liv och hur 

klassrummet kan bli en trygg plats för erfarenhets- och kunskapsutbyte. I avhandlingen 

analyseras elevernas läsning av tre romaner19, och några av elevernas läsning och uppfattning 

om litteraturundervisningen beskrivs och diskuteras. Resultatet visar att eleverna har ett starkt 

behov att få göra skriftliga erfarenhetsanknytningar mellan sina egna sociala världar och 

texternas världar, och att litteraturen spelar olika roll för olika elever beroende på bakgrund, 

socialisation och behov. Avhandlingen diskuterar skrivandets, samtalandets, textens och 

kontextens betydelse för läsningen, och hur en läsning som innefattar mötet mellan texternas 

och elevernas sociala världar kan ingå i en undersökningsbaserad litteraturundervisning där 

eleverna även får producera nya artefakter i det utvidgade klassrummet.20

Anna-Lena Anderssons C-uppsats21  från 2006 är en studie i hur man kan främja den 

estetiska läsningen av skönlitteratur i gymnasieskolan. Intervjuer med lärare om deras tankar 

och mål med litteraturundervisningen, och läsning av elevernas läsloggar för att se hur 

                                                                                                                                                  
15 Skolverket, 2007, Vad händer med läsningen? En kunskapsöversikt om läsundervisningen i Sverige 1995-2007
16 Den barmhärtige samariern (Bibel 2000).
17 Skolverket, 2007, s. 104.
18 Bommarco,Birgitta, 2006, Texter i dialog. En studie i gymnasielevers litteraturläsning.
19  Varav den äldsta texten/ romanen var A. Camus ”Främlingen” från 1946. 
20 Med det utvidgade klassrummet menas en undervisning som bjuder in eleverna att relatera litteraturläsningen 
till sina egna liv, som uppmuntrar till kritiskt tänkande och produktivt skapande kring livet i och utanför texter, 
och som kan ingå i en ämnesövergripande undervisning. Bommarco, 2002, s. 226.
21 Andersson, 2006, En berättelse är som vinden: om att erbjuda miljöer för en reflekterande litteraturläsning på 
tre olika program I gymnasieskolan.
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efferent/estetiskt de läser, gav resultat som visade på att elevens sociokulturella miljö såväl 

som lärarens attityd och agerande kan påverka elevens läsning, och att läraren bör erbjuda 

reflekterande miljöer för eleven att möta skönlitteraturen. 

En metastudie gjord av Anna Norrström22 utgick från ett urval av svenska receptionsstudier 

mellan 1990-2006 vilka visat på att barn och ungdomar har olika inställning till skönlitterära 

texter utifrån kön hos läsaren, författaren och de litterära karaktärerna. Norrström 

problematiserar i sin C-uppsats studiernas vetenskapliga förhållningssätt utifrån ett 

genusperspektiv, och menar att studierna utgår ifrån olikhet och förutsätter skillnader.

I Ljunggrens och Löwenmos C-uppsats från 200723 visade resultatet på att det förelåg 

skillnader i elevernas reception och litteraturval vilka kunde förklaras utifrån genus och 

sociokulturella aspekter. De unga männen läste utan att lägga någon större emotionell aspekt 

vid läsningen, i stället läste de med fokus på detaljer och handlingsdrivande scener. De unga 

kvinnorna däremot läste med en emotionell handlingsram, med empati för karaktärerna och 

med överskådlighet över texten.

I Bäcklunds och Erikssons C-uppsats från 2008 24 var syftet att studera elevers läsning av 

klassisk litteratur i årskurs 9; deras inställning och hur skilda didaktiska val påverkade deras 

läsning. Undersökningen baserades på enkäter och intervjuer, och förhoppningen var att 

kunna påvisa att elevernas förståelse för vikten av att läsa klassisk litteratur ökar om de får ta 

del av den litterära kontexten. Slutsatsen som drogs var att den litterära kontexten tyvärr inte 

hade någon större betydelse för elevernas inställning och motivation för läsningen av 

klassiker. Eleverna tyckte att klassiker var tråkiga, svårlästa och föga inspirerande att läsa.

                                               
22 Norrström, 2006, Elever – lika inför forskaren. En metastudie i receptionsforskning ur ett genusperspektiv.
23 Ljunggren och Löwenmo, 2007, Om unga mäns och kvinnors reception vid läsning av samma skönlitterära 
text, samt deras val av litteratur.
24 Bäcklund och Eriksson, 2008, Nåja, vad är en klassiker att läsa, dem kan ju vara alldeles tråkig och dötrist, 
eller alldeles, alldeles underbar.
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3. Teoriöversikt

Under denna rubrik ges en översikt över skilda teoretiska modeller och begrepp från 

receptionsforskningsfältet som berör läsaktens möjligheter och hinder. Dessa olika teoretiska 

utgångspunkter är av vikt för att förstå den komplexa läsakten.

3.1 Efferent och estetisk läsning  - Rosenblatt

Louise M. Rosenblatt25 menar att texten skapas i läsaktens samspel, i transaktionen mellan 

läsaren och det lästa. Varje läsning är unik och situerad, och det finns ingen rätt läsning, 

däremot bättre eller sämre läsningar. Texten har en meningspotential och dess ord, motiv, 

symboler och allusioner möter läsarens livserfarenheter, språkliga repertoar och tidigare 

läserfarenheter och förväntningar på läsningen. Läsandet är att betrakta som ett dynamiskt 

möte mellan läsare och text, en transaktion26 mellan läsaren och texten där texten blir till först 

i läsningen. Varje läsning är unik, såväl som varje läsare är unik, och ingen läsning kan hållas 

fram som den enda rätta. I denna transaktion har både texten och läsaren en aktiv roll, och 

”varje tolkning är en händelse som inträffar vid en särskild tidpunkt i ett särskilt socialt eller

kulturellt sammanhang”.27

Rosenblatt skiljer på estetisk och efferent läsning, och menar att först när det litterära 

verket väl har frammanats estetiskt, först då kan det bli föremål för reflektion och analys.28

Den estetiska läsningen har en emotionell dimension, den låter läsaren reflektera över idéer 

och åsikter och låter denne komma till insikt om andra människors situation. Den efferenta

läsningen är mer av en ytlig läsning, ett letande efter fakta. Estetisk och efferent läsning står 

dock inte i motsatsförhållande till varandra utan utgör snarare ”olika hållningar i det flöde av 

transaktioner med texten som sker i läsningen”.29 Utan den estetiska läsningen förblir dock en 

dikt endast ett prosaiskt uttalande, inte en upplevelse som läsaren ”genomlevt”.30

                                               
25 Rosenblatt, 2002, Litteraturläsning som forskning och upptäcksresa.
26 Ursprungligen John Deweys term, för att visa på förhållandet mellan ting som ömsesidigt betingar varandra, i    
st f  interaktion som anger att separata enheter inverkar på varandra. Rosenblatt , 2002, s. 234.
27 Rosenblatt, 2002, s. 237.
28 Ibid. 
29 Gun Malmgren i Rosenblatt, 2002, s. 11.
30 Rosenblatt, 2002, s. 41.
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Efferent Estetisk

Läsa i praktiskt syfte Affekt

Välja ut och analytiskt abstrahera Personligt, intuitivt, känslomässigt

Det opersonliga, allmänna Kreativt och tolkande förhållningssätt 

Informationssökande Kräver ökad uppmärksamhet på det personliga och känslomässiga

Bokstavligt inriktad, opersonlig och allmän läsart Upplevelser av stämningar, scener, situationer (inlevelse) 

Bild 1 (Källa: Rosenblatt,  2002 )

3.2 Litterära föreställningsvärldar  - Langer 

I Envisioning Literature: Literary Understanding and Literature Instruction från 1995 (som 

utkom på svenska 2005 med titeln Litterära föreställningsvärldar. Litteraturundervisning och 

litterär förståelse) utvecklar litteraturpedagogen och professorn Judith Langers en teoretisk 

modell som beskriver den litterära läsprocessen och förklarar vad den positiva litterära 

upplevelsen består i; hur läsaren i mötet med texten skapar sammanhang och mening.

Langer menar att läsaren under sin läsning bygger olika föreställningsvärldar, medvetet 

eller omedvetet, och i syfte att skapa mening. Misslyckas läsaren med att bygga, eller att röra 

sig mellan de olika faserna i de skilda föreställningsvärldarna, förloras meningen, helt eller 

delvis. 

Med föreställningsvärld menar Langer ”den värld av förståelse som en person besitter vid 

en given tidpunkt”.31 Föreställningsvärlden är individuell och en yttring av personliga och 

kulturella erfarenheter.

Föreställningsvärldar är dynamiska uppsättningar av sammanlänkande 
idéer, bilder, frågor, förväntningar, argument och föraningar som fyller 
våra tankar när vi läser, skriver, talar eller tar del av andra upplevelser 
där man uttrycker och delar med sig av tankar och tolkningar.32

Dessa föreställningsvärldar inbegriper allt det läsaren förstår såväl som det den inte förstår, 

tillsammans med de antaganden läsaren gör under sin läsning, och befinner sig alltid i 

förändring. Med sig in i sin läsning har läsaren sina personliga och kulturella erfarenheter, sitt 

känsloläge och sina avsikter. Under läsningen bygger läsaren sedan föreställningsvärldar av 

                                               
31 Langer 2005, s. 23.
32 Ibid.
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alla de idéer, bilder, frågor, förväntningar, argument och föraningar som fyller tankarna under 

läsningen.33

L i t t e r ä r a   f ö r e s t ä l l n i n g s v ä r l d a r 
   är en funktion av:   innehåller: 

   Erfarenheter   Idéer

   Relation till den pågående upplevelsen   Bilder 

   Vad man vet   Frågor 

   Hur man känner sig   Förväntningar 

   Vad man är ute efter   Argument 

  Föraningar 
Bild 2. (Källa: Langer, 2005)

Läsprocessens byggande av föreställningsvärldar beskriver Langer i en modell av fyra olika 

läsarhållningar, fyra faser. När vi läser börjar vi i en föreställningsvärld (”den värld av 

förståelse som en person besitter vid en given tidpunkt”), och medan vi läser utvecklar vi 

sedan nya idéer, eller frångår gamla. Vi skapar (nya) sammanhang och (ny) mening, ”där 

betydelser ändras, byts ut och växer medan vi bygger upp vår förståelse av verket”.34 De fyra 

faserna i byggandet av föreställningsvärldarna är detsamma som de valmöjligheter läsaren har 

i sin tolkning av det lästa. Faserna är inte linjära, läsaren kan under läsningen växla mellan 

dem, men varje fas har sitt specifika mönster och innehåll som baseras på ”en viss läsares 

erfarenhet och förväntningar i transaktionen med en viss text”.35  De fyra olika faserna i 

byggandet av föreställningsvärldar benämner Langer orienteringsfas, förståelsefas, 

återkopplingsfas och överblicksfas.  

Fas 1 Orienteringsfasen –  att vara utanför och kliva in 

Här kliver läsaren in i textvärlden och försöker samla på sig tillräckligt med ledtrådar för 

att orientera sig, skapa ordning och mening. Samlandet handlar här mer om bredd än djup, 

betydelserna vi söker och finner är vanligtvis ytliga. 36

                                               
33 Ibid.  
34 Langer, 2005, s. 29.
35 Langer, 2005, s. 31.
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Fas 2 Förståelsefasen - att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld

I nästa fas fördjupar sig läsaren i textvärlden. Läsarens frågor till texten blir, i och med att 

läsaren blivit engagerad, fler än i den första fasen. Här använder läsaren sig av både den 

kunskap som texten ger som den egna kunskapen läsaren har med sig.

Fas 3 Återkopplingsfasen - att stiga ut och tänka över det man vet 

Den tredje fasen används inte lika ofta som de två första faserna. Här  använder sig läsaren 

av textvärlden för att utveckla sin egen kunskap och erfarenhet. Läsaren ställer textens 

tankar och idéer mot sitt eget liv; ställer textens föreställningsvärldar mot sina egna 

föreställningsvärldar. Orsaken till att denna fas inte används lika ofta som de föregående är 

dels att alla texter inte berör och på så sätt leder till ett reflekterande, dels att vissa texter 

ibland kräver ytterligare litterära erfarenheter för att texten ska påverka oss. 

Fas 4 Överblicksfasen - att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen

I den fjärde och sista fasen distanserar sig läsaren från texten. Läsaren intar en mer 

analyserande hållning, reflekterar över texten som ett litterärt hantverk och objektifierar, 

själva texten och den egna läsupplevelsen. 

3.3 Textens och läsarens repertoarer   - McCormick

I stället för att, som Langer, beskriva en lyckad läsning ger McCormick oss några teoretiska 

begrepp för att kunna förstå de hinder som kan uppstå i mötet mellan läsaren och texten. För 

att en meningsfull läsning ska komma till stånd måste textens och läsarens repertoarer

stämma överens, menar litteraturpedagogen Kathleen McCormick.37

McCormicks teori om den ideologi som både läsare och text är bärare av tillsammans med  

läsarens och textens repertoarer handlar om de faktorer som påverkar elevers attityder till 

och förståelse av innehållet i litterära texter.  McCormick menar att läsningen går ut på att 

skapa en text på grundval av läsarens kulturella tillgångar, och att texter skapas under 

bestämda villkor som läsarna behöver lära sig om. 

Termen ideologi står för de allmänna värderingar, praktiker, idéer och antaganden som 

verkar i ett samhälle, mer eller mindre omedvetet, i en särskild tid och på en särskild plats. 

                                                                                                                                                  
36 Langer, 2005, s. 32.
37 McCormick, 1994, The culture of  reading and the teaching of English.
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Den allmänna ideologin handlar om de praktiker som ses som självklara och som sanna, 

även om de egentligen varken är naturliga eller universiella, utan bara specifika vanor, 

övertygelser, livsstilar etc. som binder en grupp människor samman ”här och nu”.38

Den litterära ideologin är nära förknippad med den allmänna, och handlar om ett 

samhälles syn på litteraturen. Spelar litteraturen en viktig roll? Uttrycker den författarens 

tankar, eller ger den röst åt ett samhälles gemensamma övertygelser? Är den fri, eller bunden 

av politiska, moraliska eller religiösa konventioner? Svaren på frågorna speglar ett samhälles 

karaktäristiska antaganden, och varierar både historiskt och kulturellt.39

En texts särskilda ideologiska anslag kallas dess repertoar. Termen refererar till “the 

particular subset of discourses, the combination of ideas, experiences, habits, norms, 

conventions and assumptions which the text draws on that allows it to be written and take the 

shape it does”. 40 Textens repertoar berör därmed allt det en text utnyttjar för att bli skriven 

och få sin speciella utformning, såsom en mängd av både tids- och kulturbundna idéer, 

upplevelser, normer och konventioner såväl som antaganden. Textens repertoar består av två 

aspekter: 

 Den historiskt bestämda litterära repertoaren 

består av de litterära konventioner texten följer och dess formella strategier såsom form, 

intrig, karaktärer, versmått et cetera. En text kan till exempel vara konventionell med en 

tydlig handling och berättarsituation, eller så kan den sakna yttre handling, låta 

berättarrösterna vara många och motsägelsefulla, eller full med symbolik. Texten kan 

också innehålla vad Wolfgang Iser41 kallar ”blanks” eller ”gaps”- avsaknaden av 

kopplingar i texten där läsaren själv måste fylla i luckorna. En slags lucka är den mellan 

slutet av ett kapitel och början av ett annat där läsaren måste använda sin fantasi för att 

avgöra vad som händer härnäst, eller vad som händer däremellan. En annan, och mer 

subtil, slags lucka är textens tema – vad ”allt egentligen handlar om” som läsaren själv 

måste komma fram till. Luckor kan också bero på gapet mellan nya experimentella texter 

och traditionella litterära konventioner, alltså luckor mellan textens litterära och allmänna 

repertoar. 

                                               
38 McCormick, 1994, s. 73 f.
39 McCormick, 1994, s. 75-76.
40 McCormick, 1994, s. 70. 
41 McCormick, 1994, s. 83f.
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 Den historiskt bestämda allmänna repertoaren

När vi läser en text, från en förgången tid eller från en annan kultur, möter vi antaganden, 

övertygelser och perspektiv annorlunda än våra egna. Textens perspektiv - dess moral, 

värden, religiös tro, sociala praktiker et cetera - ingår alla i textens icke-litterära, allmänna 

repertoar.42

Termen ”repertoar” innebär dock inte att textens litterära och allmänna repertoarer är 

statiska. ”Texts cannot be thought of as existing ‘in themselves’ but rather must be 

reconceived of as ‘texts in use’”43.  Textens repertoar, dess särskilda ideologiska anslag från 

tiden då den skrevs, förändras med nödvändighet när den läses i en annan tid. ”We see what is 

“there” in the text’s past in part because of the way we are positioned in the present”.44  Detta 

innebär dock inte att vår förståelse av texten är helt avhängig (projektioner av) vår samtid, 

men för att nå en djupare förståelse av texten måste läsaren kunna se och erkänna betydelsen 

av hur den egna historiskt formade medvetenhet skiljer sig från dåtidens. Hur läsaren hanterar 

detta beror på hur den enskilda läsarens egna repertoarer formats och utvecklats vilket leder 

oss vidare till läsarens del i läsningen. 

Läsare måste ses som invånare i speciella sociokulturella grupper med särskilda litterära 

och allmänna ideologier (både medvetna och omedvetna), med egna särskilda repertoarer. Det 

finns två aspekter av läsarens repertoar, den allmänna och den litterära repertoaren.

 Läsarens allmänna repertoar 

består av den enskilde läsarens kulturellt betingade erfarenheter, övertygelser, kunskap

och förväntningar avseende politik, livsstil, kärlek, utbildning, integritet och så vidare.

Betydelsen av läsarens attityder till kön och ras, religion et cetera är ofta osynlig till dess 

att läsaren möter andra läsares annorlunda tolkningar.45

 Läsarens litterära repertoar 

består av läsarens tidigare litterära erfarenheter, lässtrategier och kännedom 

om/igenkänning av språkliga former, litterära mönster, motiv, konventioner, 

kompositionsformer och berättartekniska grepp, versmått, bildspråk och genrer. I läsarens 

litterära repertoar ingår också läsarens föreställningar om vad litteratur ”är” eller ”borde 

                                               
42 McCormick, 1994, s. 70,76.
43 McComick, 1994, s. 70.
44 McCormick, 1994, s. 71.
45 McCormick, 1994, s. 79. 
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vara” både utifrån egna läserfarenheter och de antaganden de fångat upp from litteraturen 

och allmänna kulturella ideologin. 46

Hur läsaren tolkar en text beror på hur hans/hennes allmänna och litterära repertoarer 

samarbetar med textens allmänna och litterära repertoarer. Om repertoarerna samspelar kan 

man tala om matchning, och det öppnas för en dialog mellan läsare och text. I denna dialog 

bidrar både texten och läsaren med mening. Om det brister i läsarens förståelse och/eller 

intresse kan detta bero på en bristande matchning mellan textens och läsarens repertoarer. 

Utan denna matchning är det svårt för läsaren att konstruera mening i en text. 

3.4 Igenkänning och subjektiv relevans  - Malmgren och Smidt

Så som man brukar säga att allt lärande sker i meningsfulla sammanhang, kan man också säga 

att en givande skönlitterär läsning måste ske i ett för läsaren meningsfullt sammanhang. Om 

detta handlar igenkänning och subjektiv relevans. 

I flera undersökningar47 har Lars-Göran Malmgren visat på hur viktig igenkänningen i 

texten är för att en transaktion mellan eleven och texten skall kunna uppstå. 

Först och främst är möjligheten till igenkänning av egna och andras erfarenheter eller 
en koppling till en känd verklighet en förutsättning. Möjligheten till igenkänning måste 
finnas och den kan underlättas genom undervisningssituationen. 48  

Det först när eleverna kan dra en parallell mellan text och verklighet, känna igen egna eller 

andras erfarenheter i texten, som en läsupplevelse möjliggörs.49

Jon Smidt50 utgick ifrån och utvecklade Lars-Göran Malmgrens begrepp. Han menar att 

igenkänningen inte är tillräckligt för att beskriva ”det enda nödvändiga” i läsprocessen.51

Igenkänning som enda villkor för att en positiv läsupplevelse ska komma till stånd, eller för 

det subjektiva som skäl för att läsprocessen inte skall stanna upp, fungerar bara delvis. Det 

fungerar bra, menar Smidt, så länge man talar om direkt igenkänning, till exempel av 

mellanmänskliga förhållanden, eller när det rör sig om att identifiera bestämda tema i texten 

som relevanta. Svårare blir det när texten inte uttryckligen tar upp problem eller konflikter 

som medvetet kan kännas igen utifrån elevernas egna erfarenheter, men där ändå en 

omedveten bearbetning kan ske.52 Än mindre tillfredställande blir begreppet igenkänning i 

                                               
46 McCormick, 1994, s.. 84.
47 Se t.ex. Malmgren 1986, 1997.      
48 Malmgren, 1986, Den konstiga leken, s. 108f. 
49 Svensson, 2008, s. 19.
50 Smidt, Jon, 1989, Seks leser på skolen. Hva de søkte, hva de fandt. 
51 Smidt, 1989, s. 32.
52 Ibid.
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och med att det inte endast är vad texterna tar upp, utan vad eleverna ”läser ut” av den sociala 

situation53 som läsningen ingår i, som kan hjälpa dem vidare i arbete med texten. Smidt 

menar att erfarenheter visat att lektionsstoffet inte alltid behöver vara ”nära” eleverna för att 

det ska engagera dem. Viktigare är att ”det tändes ett slags hopp om lust eller lycka genom 

arbetet”.54

Smidts begrepp subjektiv relevans täcker in allt detta, samtidigt som det inkluderar 

Malmgrens igenkänning. ”All verklig kunskapsutveckling förutsätter en upplevelse av det 

man håller på med är viktigt och angår en på ett eller annat sätt”. 55 Vad som angår enskilda 

individer är förstås olika. Det hänger ihop med såväl djupa personliga behov som med inlärda 

hållningar till vad som är viktigt i vårt samhälle. Smidt menar att läsupplevelsen också kan 

vara knuten till social situation och social process lika mycket som till texten eller temat. Där 

det för Malmgren blir en fråga om hur texter kan ge nya perspektiv, blir det för Smidt en fråga 

huruvida den sociala processen som textläsningen ingår i kan ge nya perspektiv.56

Jon Smidt skiljer på fyra olika typer av subjektiv relevans, vilka Lotta Bergman på ett 

utmärkt sätt sammanfattat i sin studie Gymnasieskolans svenskämnen – en studie av 

svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser (2007): 

 Social relevans - har med grupptillhörighet och relationer till lärare och 
klasskamrater att göra. 

 Tematisk relevans - hör samman med att själva ämnet angår. 

 Allmänbildningsrelevans - en strävan efter att bli allmänbildad (genom 
internalisering av samhälleliga vuxennormer). 

 Kvalificeringsrelevans - att kvalificera sig för vidare utbildning.

Med subjektiv relevans menas, sammanfattningsvis, elevernas igenkänning (att de kan dra

paralleller mellan textvärlden och verkligheten) och att de upplever att det de gör är 

betydelsefullt. Vad som är subjektivt relevant kan både vara en läsning där eleven känner igen 

egna erfarenheter, eller att de av egen vilja intar ett instrumentellt förhållningssätt till 

undervisningens innehåll; att de ser och uppskattar syftet med läsningen.

                                               
53 Ibid.
54 Smidt, 1989, s. 33
55 Ibid.  
56 Ibid. 
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3.5 Olika läsåldrar – Appleyard 

Appleyard har i sin studie av läsarresponser i olika åldrar beskrivit olika läsarroller. 

De fem olika roller en läsare tar och som betecknar faser i läsarnas litterära socialisation är 

”The Reader as Player” (2-6 år), “The Reader as Hero and Heroine” (7-12 år), “The Reader as 

Thinker” (13-17 år), “The Reader as Interpretor” (18-23), och slutligen den vuxne “The 

Pragmatic Reader”.57 De läsarroller som är aktuella i min studie är ”läsaren som 

hjälte/hjältinna”, ”läsaren som tänkare” och  ”läsaren som tolkare”. 58

Läsaren som hjälte/hjältinna59 söker inte vardagen i berättelserna, utan en mer fantastiskt, 

fantasifull värld. Där är både handlingen och karaktärer relativt lätta att förstå sig på. 

Karaktärerna agerar ”hjältemodigt”, hamnar i spännande situationer och läsaren identifierar 

sig gärna med någon av dem. De stereotypa karaktärerna representerar vad läsaren själv vill 

vara, och berättelserna som förväntas sluta med det godas seger över det onda utmärks av 

mycket dialog och action. 

Ungdomar i de tidigare tonåren kräver realism och trovärdighet, de söker engagemang och 

identifikation med karaktärerna, och en bra berättelse som får dem att fundera. I tonåren läser 

ungdomar för att få hjälp med att känslomässigt bearbeta adolescensen och vuxenblivandets 

problem.60 Karaktärerna ska vara flerdimensionella, berättelsen spegla läsarens erfarenheter, 

och läsaren ska kunna reflektera över karaktärerna och jämföra dem med sig själva. Den 

tänkande läsaren vill genom läsningen få hjälp att förstå problemen och möjligheterna i sitt 

eget liv. Realismen får gärna spegla de mörka sidorna av livet, och läsaren vill läsa om 

personer i sin egen ålder. 

De äldre ungdomarnas ”tolkande” läsning är en mer avancerad, för läsaren krävande 

läsning. Här ser inte läsaren berättelsen, den skönlitterära texten, som en direkt upplevelse av 

en imaginär värld utan ser den som en text som någon har skrivit, som något problematiskt 

och i behov av tolkning. 61  Läsare som inte studerar/-t litteratur på en högre nivå når sällan 

denna läsart som kräver en stor erfarenhet av skilda texter, mer av skolning i tolkning och 

kritik, och en mer sofistikerad förståelse av hur koder och litterära strukturer fungerar.62

                                               
57 Appleyard, 1991, Becoming a reader. The Experience of F iction from Childhood to Adulthood och 
Skolverket,  2007, s 25.
58 Dessa läsarfaser bör inte ses som fullt så linjära eller åldersanknytna  (se tex Malmgrens reservationer, 1997) 
som i Appleyards studie, mer som ett verktyg att förstå olika läsarfaser och vad som utmärker dem. 
59 Se bl. a. Olin-Scheller, 2006, s.35 och Malmgren, 1997, s. 111f. 
60 Boëthius, Ulf, 1992,  ”Kontrollerade njutningar – ungdomen och de litterära texterna” i: Unga stilar och 
uttrycksformer, 1992.
61 Appleyard, 1991, s 12.
62 Appleyard, 1991, Kapitel 4.
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4. Metod och material 

Under denna rubrik presenteras de texter som eleverna läste och läsloggade om, och eleverna 

som deltog i studien. Därefter reflekteras över läsloggskrivandet som metod innan jag 

beskriver studiens genomförande och diskuterar metodvalen.  

4.1 Texterna som lästes 

Mitt val av texter begränsades endast av att de skulle vara klassiker som kunde antas ”ofta” 

läses i litteraturundervisningen i gymnasieskolan. Jag överlät textvalet åt läraren, och texterna 

blev två av de texter som läraren redan planerat att läsa med klassen.

Den första texten är ett utdrag (kapitel 2)63 ur Selma Lagerlöfs Kejsarn av Portugallien från 

1914, och handlar om när Jan i Skrolycka och hans hustru Kattrina, två fattiga backstusittare, 

ska namnge sin nyfödda dotter. Efter att de hela förmiddagen själva försökt komma på ett 

namn ställer sig Jan, på Kattrinas anmodan, på trappen vid deras avsides belägna stuga och 

väntar på förbipasserande, i tanken att fråga den första kvinna som kommer förbi efter hennes 

namn, och ge detta till dottern. 

Den andra texten är ett senare utdrag (kapitel 28) 64  ur samma roman. Jan och Kattrinas 

dotter har farit till staden för att förtjäna pengar (pengar som behövs då familjen riskerar att 

vräkas från stugan de bor i). Jan har fått vanföreställningar om att dottern blivit kejsarinna och 

han själv kejsare. Denna hemlighet har han tänkt hålla för sig själv tills dottern, i stor prakt 

och ståt, återkommer. Nu står Jan som så många gånger förr på bryggan och väntar på båten 

från stan och på dottern som varit borta i tretton månader. Av en man, Agrippa (Greppa), får 

han höra att hans dotter är hora - ordet nämns aldrig, utan läsaren måste fylla i luckan själv. 

Jan slår ifrån sig och berättar nu sin hemlighet, att dottern är kejsarinna av Portugallien. 

Sanningssägaren Agrippa blir nedslagen av en annan man som är arg över Agrippas 

okänslighet. Jan lämnar bryggan och börjar gråta. 

För att senare kunna förstå och tolka elevernas responser bättre försökte jag innan jag 

analyserade läsarresponserna att föreställa mig vad i texterna som eventuellt skulle kunna 

utgöra ett hinder. Eleverna hade inte läst det första kapitlet där dottern föds där Jans först 

negativa känslor inför barnet förbyts till positiva. De hade inte läst om hur hans egen låga 

självkänsla övergått till en ny stolthet och känsla av att vara en riktig människa med ett hjärta 

fullt av varma känslor (”nu var allt så annorlunda mot i går”65). Vidden av hur ”förljuvligad” 

Jan nu känner sig riskerar därför att gå förlorad för eleverna, och jag undrade om eleverna 

                                               
63  Kapitlet ”Klara Fina Gulleborg” finns att läsa på http://runeberg.org/portugal/02.html.
64  Kapitlet ”Kejsarinnan” finns att läsa på  http://runeberg.org/portugal/28.html.
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liksom jag skulle uppskatta den vackra berättelsen om faderskärleken, och även se överdriften 

i Jans stolthet som symboliken i den första texten förstärker. Det är solen, stor och röd, som 

strålar över barnet, som blir barnets gudmor (Jan häpnar själv över sitt tilltag) och ger flickan 

hennes namn. Språkligt är texten fylld av dialektal dialog, jag förväntar mig att eleverna 

kommer att kommentera detta, men inte ha några problem med att förstå. På ordförståelsenivå 

har jag svårt att avgöra vad som skulle kunna vara svårt (sötma, bergkittel?). 

  Även i den andra texten försökte  jag identifiera vad jag tror eleverna kan ha svårigheter 

att förstå. På ordnivå markerade jag bland annat ”backstusittare”, ”sockna” och ”förhävelse”. 

På narrativ nivå markerade jag det stycke där det refereras tillbaka till en tidigare situation då 

dottern lyckades lura bort den påstrådige och självutnämnde klockreparatören Agrippa66, 

något han då blev mäkta arg för (och som kan förklara hans agg till Jan och varför han inte 

skonar honom från sanningen såsom de andra byborna gör). I slutet av kapitlet är både Jan 

själv och läsaren osäkra på varför han gråter. Läsaren får gissa sig till om det av glädje över 

att ”hemligheten” uppenbarats (dotterns och hans egen upphöjelse), eller av chock och sorg 

över Agrippas ord. Slutorden ”han tyckte att han fått den lilla flickan tillbaka” lämnar mig 

själv med ett stort frågetecken.

4.2 Eleverna som läsloggade

Studien gjordes i en gymnasieklass i stor-stockholmsområdet, årskurs 3, med inriktning 

samhällskunskap-beteendevetenskap. Klassen bestod av 24 elever, 6 killar och 18 tjejer. 

Eleverna har vana vid äldre texter, tidigare har de läst ett urval sånger ur antikens Iliaden och 

Odysséen, och den medeltida isländska Eddan. De läser kursen Svenska B, och har nyligen 

läst om epokerna romantiken, realismen och naturalismen, samt Möss och människor och en 

valfri roman från realismen/naturalismen. Nu hade det blivit dags för Lagerlöf  och 

Strindberg. 

Klassens förmåga att tolka och analysera skönlitteratur ansågs generellt som god, till och 

med mycket god hos vissa, enligt deras lärare. Vilka individer som ingår i gruppen av 

läsloggande elever påverkar självfallet resultatet. Lärarens syn på klassen är att de flesta är 

läsglada, och en enkel enkät rörande elevernas läsvanor bekräftade detta. Av tretton 

tillfrågade elever67 ställde sig alla utom två mycket positiva till läsning av skönlitteratur på 

fritiden, även om det varierade i vilken utsträckning de läste. Antas kan att detta ger en ganska 

rättvisande bild av att de ungdomar som ingått i undersökningen har en positiv inställning till 

                                                                                                                                                  
65 Lagerlöf, 1914, kapitel 1 
66 “Agrippa hade haft ett horn i sidan till den lilla flickan, alltsedan hon narrade honom med glasögonen”.
67 (under läsloggstillfälle nr 2)
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läsandet av skönlitteratur, och kanske även en mer positiv inställning än genomsnittet av 

svenska gymnasieelever. Möjligen har också dessa beteende-intresserade elever även en 

positivare inställning till att medverka i en studie som handlar om vad som händer i ”deras 

’beteendevetar-hjärnor’ medan de läser”, än vad eleverna i en klass på ett annat program 

skulle ha haft. De relativt läsglada beteendevetare som ingår i studien begränsar förstås 

studiens räckvidd, och jag ser den närmast som en pilotstudie inför en större studie.

Jag har valt att bortse från genusaspekter och elevernas sociokulturella bakgrund, då jag ej 

kan se detta som relevant för denna begränsade studie. Studier i skolan är ofta små studier, 

och gör inte anspråk på att vara generaliserbara. Så heller inte denna, även om jag tror att ett 

litet empiriskt utsnitt ofta kan ge en sann bild av den verklighet som finns i många skolor.

4.3 Läsloggsmetoden  

En läslogg kan kort beskrivas som anteckningar läsaren gör under sin läsning för att fånga 

sina tankar, funderingar och frågor vid läsningen. Att skriva en läslogg kan innebära att 

läsaren har i uppgift att välja ut textutsnitt att citera, kommentera och fundera runt. En läslogg 

kan också skrivas i syfte att låta elevernas tankar om det lästa bilda grunden för 

lektionsunderlaget, för den gemensamma och demokratiska diskussionen om både det 

innehållsmässiga och det mer formella, och för att leda dem in på ett reflekterande 

förhållningssätt till texter. Elevernas reflektioner blir underlag för lektionen, något som är 

mycket viktigt utifrån tankar om undervisningens meningsfullhet.68

Vad säger då en läslogg? De läsloggar som beskrivs i min studie ger bilden av enskilda 

elevers läsning av en text vid ett visst tillfälle. Det finns många skäl till varför en läsning och 

ett loggskrivande skulle kunna se helt annorlunda vid ett annat tillfälle. En läsares läsning är 

unik i förhållande till andras läsning, men en läsares läsning är också unik i förhållande till 

läsaren själv i den meningen att en och samma läsare kan läsa samma text på helt skilda sätt 

vid olika tillfällen. Läsaren kan ”vara på humör” för just den här texten den här dagen. 

Läsaren kan vara trött, upptagen av tankar på annat (och viktigare) och därför inte fångas av 

en text. Mycket spelar in vid läsningen av en text, och särskilt i en skolsituerad läsning. 

Läsning under lektion kan innebära att läsaren kanske väljer att inte ta med hela sin person/sin 

läsning i sitt loggskrivande. Det är viktigt att påtala att de läsloggar jag fått förmånen att 

studera därför inte säger något om läsarens ”förmåga”.

                                               
68 Gunilla Molloy, 1996, Reflekterande läsning och skrivning, s. 75f.
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Vad är det som styr vad eleverna skriver i sin läslogg? Är det de tankar som uppstår under 

läsningen, eller de instruktioner de fått inför läsandet och skrivandet? Kommer deras utsagor 

ens i närheten av att fånga vad de tänker, eller är de endast ett uttryck för vad de väljer att 

förmedla, eller kanske till och med vad de tror att de bör förmedla? 

Det som skjer i en lesers bevissthet [medvetande] under sjølve lesingen, kan 
aldrig fanges og holdes fast. Bare min egen leseropplevelse kjenner jag 
innenfra, og allerede om jag prøver å fastholde den, skjer det noe med den: jag 
stopper opp i leseprosessen, får et metaforhold til min egen opplevelse. Og vil 
jeg gøre meg den bevisst, er jeg henvist til å omsette den i ord.69

Det läsaren skriver i sin läslogg är på intet sett hela sanningen om vad läsaren tänker medan 

han eller hon läser. Forskaren är, som Smidt skriver70, hänvisad till en indirekt dokumentation 

vare sig metoden som används är spontantskrivning, intervjuer eller inspelning av samtal. Det 

som blir tillgängligt är inte själva receptionen, utan nya texter med utgångspunkt i det

textarbete som studien gäller, och dessa texter har blivit till i en speciell situation. 

I min studie får eleverna  i uppgift att försöka fånga sina tankar och frågor som texten ger 

upphov till; att i samma stund de tänker dem försöka fästa sin respons på texten på papperet. 

Innan studien skulle genomföras sökte jag kontakt med gymnasielärare som under hösten 

planerat att arbeta med skönlitterära klassiker i sin undervisning. En av dem uttryckte sitt 

intresse för att låta mig genomföra en studie i en av hennes klasser. 

Studien består i att eleverna skrev läslogg samtidigt som de läste eller lyssnade till 

högläsning av en skönlitterär text. Hur de skulle gå tillväga i sitt läsloggs-skrivande beskrev 

jag muntligt och skriftligt. Denna läslogg analyserades sedan av mig. Studien omfattar två

skrivna läsloggar, skrivna vid två skilda lektionspass. 

Då sättet att presentera studien/läsloggandet för eleverna kan påverka vad de skriver i sina 

läsloggar, så var min avsikt att försöka säga så lite som möjligt för att inte färga deras 

reception, men samtidigt så mycket som krävs för att läsloggarna verkligen ska spegla vad 

eleverna tänker, reagerar på et cetera. De skriftliga instruktioner jag gav dem71 påminner 

mycket om de instruktioner vi studenter på svensklärarutbildningen själva fick då vi skrev 

läsloggar72. Läsaren uppmanas att anteckna de frågor, känslor och reaktioner som läsningen 

av texten väcker. Läsaren ska först beskriva sin förförståelse och tankar inför läsningen, och 

därefter löpande alla de tankar och frågor som texten väcker för att slutligen avsluta med en 

                                               
69 Smidt, 1989, s. 34.
70 Ibid.  
71 Se bilaga nr 1.
72 Högskolelektor Agneta Rehals delkurser i Litteratur och litteraturhistoria med didaktisk inriktning,  vt 2008.
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kort sammanfattning, samt kommentar och värdering av texten. Jag bad dem också särskilt att 

anteckna det de inte förstår, ord eller annat. 

För min studie gäller att läsloggarna skrivits av elever utan tidigare erfarenhet av läsloggs-

skrivande på gymnasiet, och att det skedde under lektionstid. Tidsbegränsningen påverkar 

självfallet vad som skrevs, men å andra sidan läses de flesta texter i skolan under 

tidsbegränsning, vilket gör denna invändning överflödig. Förutsättningarna påverkade vad de 

kunde och hann skriva, såväl som att loggskrivarnas ork, lust, och/eller självvalda grad av 

integritet påverkar vad de vill förmedla.

Innan studien skulle genomföras hade jag funderat över om det skulle vara möjligt att låta 

läsloggen/-arna bäddas in som ett moment av flera i en undervisningsserie. Detta för att 

motivera eleverna, så att de inte kände att de gjorde något som de själva inte hade nytta av, då 

läsloggarna kunde ha kommit till användning i ett senare moment, kanske i ett skrivande. Det 

fanns tyvärr inte tid och möjlighet att planera och genomföra något som detta, vilket har gjort 

läsloggs-skrivandet till en aktivitet mer utanför än innanför undervisningen. Detta kan ses 

som något både negativt och positivt, ur elevperspektiv. Uppgiften ger dem inte några 

påtagliga fördelar utan i stället bara merarbete, men innebär också en uppgift fri från att 

bedömas/värderas av läraren. 

Min studie hade kunnat inbegripa de didaktiska val som görs av den undervisande läraren, 

men då jag inte är ute efter att beskriva någon slags undervisning kring litteratur (vilket 

självklart påverkar elevernas totala läsupplevelse) utan endast av att få en bild av 

elevers/läsares första möte med texten så har jag valt att bortse från detta, och endast fokusera 

på läsloggsresponserna.

Läsloggarna som eleverna skrev valde jag att låta vara helt anonyma, då jag antog att det 

positivt kunde påverka öppenheten i vad de skrev, i vad de ville förmedla. Efter att eleverna 

skrivit den första läsloggen insåg jag att studien antagligen hade vunnit på om jag märkt de 

anonyma loggarna på så sätt att jag säkert hade kunnat identifiera vilka elever som skrivit fler 

än en läslogg. Om det var första eller andra läsloggen kan ha inverkat på hur och vad de 

skrev. Än intressantare hade varit att följa om samma elev förhåller sig annorlunda till två 

skilda texter - i vissa fall har jag kunnat (utifrån en väl igenkännlig handstil) se skillnader 

som jag gärna hade fördjupat mig i.

En av texterna lästes högt för eleverna. Tanken var att högläsningen kanske kunde ge 

receptionsstudien en ytterligare dimension då högläsning tillför texten något, samtidigt som 

pauserandet skapar utrymme för skrivande. Pauserandet i högläsningen stör även läs (hör)-
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upplevelsen73, det är jag medveten om, och riskerar även att styra vad och när eleverna 

antecknar. Under högläsningen hade de texten framför sig, och jag antar att alla varianter av 

att endast lyssna, läsa samtidigt som de lyssnar och läsa själva i förväg förekom – vilket 

förstås påverkade läsloggandet. Men även när de själva läste texten så visade det sig att alla 

inte skrev precis ”i stunden”, så jag tror inte högläsningen påverkade läsloggarna nämnvärt i 

jämförelse med det egna läsandet loggskrivande.

Gymnasieläraren och jag får inte möjlighet att som planerat ses innan den första lektionen 

och studietillfället.74  Lektionen inleds med att läraren frågar eleverna vad de känner till om 

Selma Lagerlöf och ritar en tankekarta på tavlan som fylls på med bland annat boktitlar, årtal, 

”nobelpris” och ”lesbisk?”. Därefter beskriver jag uppgiften att läslogga, och eleverna övergår 

till att läsa det första utdraget ur Kejsarn av Portugallien samt skriva sin första läslogg. En 

vecka senare är det dags för eleverna att läsa det andra utdraget ur samma roman av Lagerlöf. 

Läraren anknyter till den första läsningen, frågar om de kommer ihåg det de läste i förra 

veckan, och någon svarar ”lite”. Eleverna instrueras att börja med att besvara två frågor på 

den förra texten, och informeras även om att också den kommande texten kommer att avslutas 

med några frågor. Nu kommer en av eleverna ihåg texten de läste och utbrister ”det var den 

där tråkiga texten om han som skulle döpa sitt barn, va?”. Efter detta instruerar jag på nytt i 

hur att läslogga, och högläser därefter ur ett senare kapitel ur romanen. Vid det första 

läsloggstillfället deltar 18 av klassens 24 elever, och vid det andra 13. 

                                               
73   Skolverket, 2007, s. 104,  om Thorssons studie där högläsningen sägs påverka lyssnarens/läsarens 
föreställningsvärldar. 
74 (För övrigt samma dag som  Selma Lagerlöfs 150-årsfirande.) 
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5 Resultatredovisning

De skriftliga textresponser som eleverna gav uttryck för i sina loggar var i allmänhet ganska 

kortfattade. Många läsloggar föreföll också vara skrivna efter att texterna lästs, i stället för att 

som avsågs under tiden de lästes. I arbetet med att beskriva elevernas gensvar på texterna de 

läst och loggat om har jag behövt skapa mig egna analysverktyg. Jag har valt att kategorisera 

olika aspekter av respons som kommit till uttryck. Detta spektrum av gensvar på texterna har 

inte varit alldeles lätt eller självklart att kategorisera, men jag har valt att ta upp det som 

framträdde tydlig, och har valt att begränsa kategorierna till så få som möjligt. Detta 

analysverktyg ser jag som ett resultat och bidrag till forskningen. Elevernas responser har jag 

delat upp i åtta olika aspekter. 

5.1 Responsaspekter

 Förståelserespons - det slags respons där läsaren dels ger uttryck för sin 

förståelse/oförståelse, dels vad jag som uttolkare ser att läsaren förstår, inte förstår, 

eller missförstår. I min analys skiljer jag mellan en kvalitativ förståelse på två olika 

nivåer, dels på parafrasisk nivå75, dels på tematisk nivå76. 

 Formrespons – när läsaren kommenterar textens formella aspekter - språket, dialogen 

eller framställningssättet. 

 Läsprocess-respons – när läsaren uppehåller sig vid sin egen läsning.

 Textvärlds-respons  – respons på textens gestaltade värld. Läsaren kommenterar 

textvärldens miljö, ideologin/normsystemen, personerna i berättelsen.

 Involveringsrespons – benämner jag det slags respons som visar på ett engagemang, 

en inlevelse i texten – eller tvärtom uttrycker läsarens ointresse. Läsarens engagemang 

kan visa sig i att denne till exempel ger råd till den fiktiva karaktären, eller associerar 

det lästa till egna erfarenheter.

 Motståndsrespons – under denna aspekt har jag kunnat urskilja två olika typer av 

motstånd. Dels uttryck för motstånd mot textens innehåll, dels motstånd mot  

uppgiften (den skolsituerade läsningen).

                                               
75 Att med egna ord kunna återge huvuddragen i handlingen.
76 Temat är vad texten handlar om på djupet (vilken idé/tanke/problematik som berättelsen gestaltar) och är 
något som kräver tolkning (och rör ofta livet, samhället, den mänskliga naturen).  
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 Värdeomdömesrespons – kallas de responser där läsaren värderat texten i sig såväl 

som den egna läsningen av texten.

 Icke-responsen – kallar jag den uteblivna responsen. I texterna fanns inslag jag 

förväntade mig skulle föranleda frågor. Det kunde handla om ordförståelse, symbolik 

eller om tidigare händelser eleverna inte läst om men som textavsnitten refererar till. 

De gånger eleverna uttryckligen uppger att texten inte väcker några tankar är också en 

aspekt av den uteblivna responsen.

Många läsarresponser har förstås visat sig mer mångfacetterade än att de lätt och ledigt kunnat 

kategoriserats in under en viss aspekt; de har varit svåra att hålla isär, och hade kunnat både 

etiketteras och tolkas på mer än ett sätt. Involveringsresponserna, till exempel, kan vara svåra 

att skilja från textvärldsresponserna då responser på hur karaktärerna agerar kan sorteras in 

under bägge aspekterna. Samtliga läsloggar medföljer som bilagor. 

Mitt analysverktyg, de åtta olika responsaspekterna, är ett av flera möjliga verktyg. Det 

kunde ha gått att hitta andra och kanske bättre kategoriseringar, och formresponserna kunde 

ha delats upp i språk, framställningssätt et cetera, men jag anser att mitt analysverktyg 

fungerat bra att beskriva de skilda sätt läsarna responderade på. Att begränsa kategoriserandet 

till åtta responsapekter gör analysen hanterbar, och jag tvivlar på att fler eller färre 

kategoriseringar skulle ha varit en fördel. Nackdelen med att kategorisera/etikettera är att det 

ofta är svårt att sortera in en utsaga under endast en aspekt, och det är ett problem som 

kvarstår hur många slags kategoriseringar man än man skulle välja att arbeta med. 

Jag kunde ha redovisat frekvensen av de olika responsaspekterna, men jag har valt att inte 

göra det. Att visa på att vissa slags responser var mer eller mindre vanligt förekommande än 

andra hade gett studien en kvantitativ dimension som jag inte ser som relevant i denna 

begränsade studie. Däremot anser jag att mitt kvalitativa fokus på att visa på hur många olika 

sätt eleverna responderar på mer belyser min forskningsfråga om hur läsaren responderar på 

läsningen. Oviktigt blir då hur många som reagerar på ett visst sätt, om formresponserna är 

fler eller färre än textvärldsresponserna, särskilt då detta är avhängigt vilka som deltar. 77

Avslutningsvis kan sägas att en receptionsstudie visserligen har sina begränsningar, men 

trots detta kan ses som ett viktigt redskap för att nå en ökad förståelse för vad som händer i 

mötet mellan texten och läsaren, mellan lektionsstoffet och eleven. Även om min studie 

                                               
77 Dels beror det på vilka i klassen som för stunden deltar i läsloggsskrivandet (det var inte bara färre elever i det 
andra läsloggsskrivandet, de var heller inte riktigt desamma). Dels beror det på om det är första eller andra 
gången i denna studie de skriver läslogg, och att de då till exempel väljer att inte upprepa sina responser på det 
ålderdomliga språket. 
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endast fångar ”ett här och nu”, och att en mindre kvalitativ studie aldrig kan sägas vara 

generaliserbar så vill jag ändå påstå att den fångar något viktigt.

5.2 Elevernas läsloggsresponser 

De olika aspekter av responser (enligt mitt analysverktyg) som kom till uttryck i elevernas 

läsloggar redovisas här under respektive aspekt. Inledningsvis tar jag även upp hur eleverna 

inför läsningen förhöll sig till uppgiften och texterna. 

5.2.1. Elevernas förförståelse och inställning till läsningen 

Vid det första lästillfället säger sig endast två av arton elever ha en viss förförståelse; en har 

sett TV-filmatiseringen, och en annan har tidigare läst andra romanutdrag. Huruvida 

förförståelsen (läsningen av den första texten) i den andra läsningen är någonting positivt eller 

negativt råder det delade meningar om (se nedan), och en elev förefaller att själv inte säkert 

kunna avgöra om hennes första läsning verkligen gett henne en större förståelse inför den 

andra läsningen: ”Då vi läste ”del 1” förra lektionen har vi lite kunskap om handlingen. Vi 

gick även igenom handlingen innan. Så man har väl förstått lite”. 

Inställningen till den första läsningen är blandad. De flesta uttalar sig neutralt, men fem av 

dem beskriver sin inställning som positiv medan fyra av dem uppger sig vara negativa. De 

som förhåller sig positiva uppger till exempel att de tror texten kommer att vara ”intressant, 

att de är ”nyfikna” och någon känner sig lite ”förväntansfull”. Skälen till varför fyra elever 

förhåller sig negativa varierar. En tjej tror inte att texten ”är särskilt bra, eftersom titeln är 

ganska tråkig. Jag får känslan av att den inte är vidare spännande, utan beskriver ett vardagligt 

liv och vardagliga händelser”. Två av eleverna ger uttryck för ett större motstånd mot 

läsningen/texten, och en av dem värderar den för honom okända, ännu olästa, texten med 

orden: ”Jag tycker inte om svenska författare, jag tycker de är för lika varandra och de 

intresserar mig inte, jag föredrar utländska”. För en annan elev är det tydligt att detta är en 

skoluppgift, i det att hon mycket tydligt uttrycker sin inställning till den skolsituerade 

läsningen: ”Jag tänkte tråkigt att läsa, tråkigt att anstränga sig, men det kommer säkert att bli 

frågor på det så jag försöker läsa”.

Liksom vid den första läsningen är det svårt att säkert avgöra hur eleverna förhåller sig till 

den andra texten, före läsningen. Fem av de tretton eleverna är positiva medan två är negativa, 

två förhåller sig neutrala och fyra berättar inget om hur de känner inför läsningen.

En elev som känner sig ”öppen och mottaglig för detta stycke” menar att det ”känns bra att 

läsa av en sån känd och stor författare”. Samma inställning delas av eleven som känner sig är 

”lite nyfiken” eftersom hon aldrig läst Lagerlöf tidigare, men ”hört en massa positiva saker 
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om hennes författarskap.” En annan tycker att ”det ska bli intressant att få veta hur det gått för 

pappan som avgudar sin bortresta dotter”, och en fjärde ”gillar den här historien och tycker 

det är kul att läsa lite mer utav den”. En elev tror att hon sett Kejsarn av Portugallien på TV 

och att ”det ska bli intressant att höra om det är den eller inte.”

För två elever har den tidigare läsningen upplevts som negativ och det avspeglas i deras 

svar. Den ene skriver: ”Jag har redan läst en del av den här texten så jag tyckte inte den var 

bra så jag förväntar mig inte att den ska bli bättre”. 

5.2.2  Förståelseresponser 

Denna aspekt av respons rör de typer av förståelse och oförståelse för textens innehåll som 

kommer till uttryck. Vilken slags förståelse av texten visar eleverna prov på? Vilka typer av 

hinder för förståelsen ger eleverna mer eller mindre explicit uttryck för i sina läsloggar?

Förståelsen av en text kan ses på två nivåer, den parafrasiska och den tematiska.78 De allra 

flesta elever uttrycker en grundläggande förståelse för handlingsförloppet, vilket dessa 

exempel från text 1 respektive 2 får illustrera: 

Det handlade om en man och en kvinna som inte kunde komma överens om vad 
deras lilla dotter ska heta. Kvinnan bestämmer att mannen ska ställa sig i dörrn 
och fråga den första kvinnan som kommer vad flickan ska heta.

Texten handlar om en pappa som inte är riktigt frisk i huvudet. Han väntar varje 
dag på att hans dotter ska komma hem, samtidigt som han tror att han är 
kejsare och hon kejsarinna.

Färre är de elever som ger uttryck för en förståelse av textens tema, även om det varierar i 

de två texterna. I den första texten (när barnet ska ges ett namn) är det väldigt få av eleverna 

som ger uttryck för en förståelse av temat.  En av de tre elever som kan sägas fångat temat 

”faderskärlek” i den första texten skriver så här:  

Tänker på hur en pappas kärlek är för sin dotter. Så underbart oskyldigt och 
överbeskyddande. Det känns nästan som han njuter mer av barnet än mamman. 
Han verkligen avgudar henne.

I den andra texten (om uppträdet på båtbryggan) är det däremot cirka åtta av tretton elever 

som kommenterar den livslögn, vilket vi kan se som textens tema, som fadern lever i. En av 

dem skriver:

Texten för mig syftar till kärleken som en far kan ha till sin dotter men den visar 
också hur det kan gå för någon som fantiserar och totalt tappar greppet om 
verkligheten.

                                               
78 (Se ”Förståelseresponser”  under Resultatredovisnings-kapitlet.)
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Förståelseresponserna visar också på att läsarna gjort sina egna tolkningar:

Man tänker att fadern är för svag för sin dotter. Han tillåter inte att folk pratar 
om henne trots att han vet vad hon håller på med. Han lever i sin egen värld för 
att komma bort från verkligheten (min understrykning).  

Övriga förståelse-responser ger uttryck för både det läsarna förstår och inte förstår, såväl 

som det de missförstått. Några få (fyra tjejer) elever berör symboliken i den första texten och 

visar på svårigheter att förstå den: 

Jag är lite förvirrad om vad solen handlade om, men annars var texten bra. 

Jag tyckte det var lite konstigt, i alla fall i slutet. Hur ofta brukar solen komma 
fram på det sättet?

Oförståelsen inför texten handlar bland annat om att texten inte är vad läsaren förväntar 

sig, att bokens titel lett läsaren fel: 

När jag läste namnet på texten trodde jag självklart att boken skulle handla om 
en liten kejsare.  

Jag har svårt att förstå titeln, det finns inget i texten som säger något om varför 
den heter så.

Svårigheter finns också i att förstå handlingen:

Förstår språket bra, men det är svårt att följa med i handlingen.

I en respons på den andra texten uttrycker läsaren att hon har svårt att förstå - trots att hon 

korrekt uppfattat handlingen -  och man kan också se att hon inte förstår vad som ligger 

bakom Jans sinnesförvirring: 

Texten handlar om en pappa som inte är riktigt frisk i huvudet. Han väntar varje 
dag på att hans dotter ska komma hem, samtidigt som han tror att han är 
kejsare och hon kejsarinna. Den största frågan som väcktes var, va? Det är en 
konstig berättelse och jag upplever den tråkig och svår att hänga med på. Jag 
tyckte inte om den.

Oförståelsen kan också gälla personernas handlande: 

Varför måste de lägga ner så mycket tid på att ge namn åt flickan?

Vissa frågor kan man i läsloggarna se blir besvarade av läsaren själv under läsningen, 

men responserna visar också att det finns frågor som läsaren aldrig får svar på: 

Undrar varför han [Greppa] säger fula ord om dottern Är hon drottning? jag 
förstår faktiskt inte, vart är dottern? frågar en tjej som sedan avslutar med att 
”jag tycker den var lite svår eftersom det inte framkom helt klart för mig.



30

Flera av eleverna kritiserar att texten varit för kort för att läsaren förstå texten fullt ut, så 

som en av dem här uttrycker det här:

Utdraget är för kort för att för att förstå sammanhanget ordentligt. Man undrar 
mest över saker man inte får något svar på.

5.2.3  Formrespons

Formresponserna gäller främst språket och dialogen. Men trots att texten är skriven på en 

långt ifrån modern svenska (boken är utgiven år 1914), och att dialogen är på dialekt är det 

inte fler än tre av eleverna som reagerar på detta i den första läsningen, och ingen alls i den 

andra. Dock förefaller eleverna inte medveten om det dialektala utan förklarar dialogen på 

annat sätt:

Dialogen på sid. 38 är väldigt gammalmodig, språket är tydligt gammalt och  
jag tänker på ”Emil i Lönneberga” där de använder ett liknande ordaval (som 
”hö”  och ”Å”). Dock så tycker jag inte att Lagerlöfs språk är gammaldags, 
utan snarare rätt modernt, åtminstone än så länge (på sidan 38) –alltså hennes 
beskrivningar (ej dialogen). 
på sidan 40 är det ordvalen (återigen i dialogerna) mycket gammalmodiga,  som 
”te”, ”å”, ”mä”, ”na” och ”ve. 

Jag reagera lite på språket i texten. Det är skrivet som man talade på den tiden.

En annan elev menar, i det att hon kommenterar språket och dialogen, att språket inte utgör 

något hinder: 

Texten är gammaldags men början är bra och texten flyter på, man hackar inte 
fast sig. 
s. 40 rad två ”kanske att du te å mä vill vara gudmor åt´na”.  Selma skriver 
även på ett sätt man pratar och inte bara skriv språk. ”te ä mä” = till och med 
som man använder idag också.

I ett fall avser responsen även punktuationens betydelse: ”Selma använder mycket 

kommatecken för att få en sorts spänning” skriver en form-medveten elev, som också 

uppmärksammar andra inslag såsom ”naturbeskrivningar” och ”övernaturliga händelser”. 

Berättartekniken är en elev inne på  i och med att hon reagerar på den oväntade upplösningen:

Det var lite kul att föräldrarna bestämde sig för att en som går förbi trakten skulle 
bestämma namnet på barnet. Sedan kom det väldigt oförväntat att det skulle vara 
solen. 
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5.2.4  Läsprocess-respons

Läsprocess-respons handlar om när läsaren i sin respons beskriver den egna läsningen.

En av eleverna uppehöll sig i sin respons (av text 1) enbart vid sin egen läsprocess: 

Texten flöt på bra och inga större frågor väcktes under tiden jag läste… [t]yckte 
jag att den var ganska lätt att förstå och jag har inga större frågor. Var några ord 
som var lite svåra men man förstod dem ändå i sitt sammanhang.

Eleven avslutar sin läsning, inte med en parafras, utan med kommentaren: 

Jag tycker den var lite kort för att ”diskutera” men den var ändå ganska lätt och 
flöt på bra som jag skrev förut.

Även andra läsare kommenterar sin egen läsprocess, men visar inte på en oproblematisk 

läsning, utan på det motsatta:  

Tappade koncentrationen i texten så får läsa om.

Jag måste alltid läsa en text två gånger.

5.2.5  Textvärldsrespons

Textvärldsresponserna avser responser på textens gestaltade värld. Läsarna kommenterar 

textvärldens miljö, ideologin/normsystem, personerna i berättelsen, och visar på så sätt att de 

reagerat på något i berättelsens värld. 

En läsare ställer den första textens gestaltade dåtida värld mot sin egen modernare: 

[Jag tänker att] det är tyst, ovanligt tyst eftersom det inte fanns bilar just då eller 
för att de va så ovanliga. 

En annan elev trodde till en början att textens värld skulle vara vitt skild från hennes egen, 

men ändrar sig under läsningens gång:  

Min förståelse av texten var nog att texten skulle vara ganska gammaldags. Att 
själva handlingen inte har något med dagens samhälle att göra” (…) 
”handlingen är rätt så tidlös. Jag menar att problemet med att sätta namn åt sitt 
barn, det är väl alltid tidlöst!

En tredje elev visar i sitt förhållningssätt till texten på en viss distans, när  hon ger en 

kommentar till textvärldens ideologi/normsystem: 

Jag tycker det är ganska humoristiskt att låta andra människor bestämma om 
andras barns namn.

I läsningen av den andra texten är det personerna i textens värld som ger upphov till 

respons, inte miljön eller dåtidens normer. Det är främst protagonisten Jans  känslor och 

handlande som engagerar. En av eleverna skriver med inlevelse: 
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Gulligt att pappan saknar sin dotter så mycket. Hemskt att hon inte kom när han 
väntade på henne (…)

En annan elev har i stället svårt att acceptera den gestaltade karaktären Jan. ”Jan är konstig 

som inte pratar för att hans dotter är bortrest.”79 Hon fortsätter ”Jan är jobbig som inte kan 

släppa sin dotter” och ger honom sedan ett råd: ”Jan borde ge upp! Varför kan inte Jan bara ha 

lite tålamod, hans dotter kommer säkert hem tillslut”. Därefter fäller hon sin dom över honom 

”Jan är psykiskt sjuk” samtidigt som hon förklarar hur det yttrar sig: ”Han tror att han är 

kunglig och att hans dotter är kejsarinna.” Eleven hyser ingen som helst empati för Jan, i en 

egen texttolkning sågar hon Jan (och Kattrina) totalt: ” De lever ett fejkat liv där de låtsas att 

de inte är fattiga.” 

Större förståelse i sin tolkning av personen Jan visar en tredje elev i stället prov på:

Man får en känsla av att fadern avgudar sin dotter och kysser marken hon går på. 
Eftersom hon har varit borta så länge, är det naturligt att han saknar henne väldigt 
mycket. 

5.2.6  Involveringsrespons

De aspekter av läsloggsresponserna som visar på elevernas engagemang eller bristande 

engagemang för texten har jag valt att kalla ”involveringsresponser”. 

En elev associerar till en bestämd miljö och upplever ett visst obehag:

Jag tänker typ skog och att det är obehagligt. 

En annan elev beskriver bilderna han får i huvudet, samtidigt som han ställer sin 

upplevelse i förhållande till formen:

En man står och håller i ett barn. Det enda jag tänker på då är bilderna jag får i 
huvudet även fast det nästan inte är någon miljöbeskrivning i början. 

Korta, koncisa kommentarer och frågor kan också tolkas som ett bevis på läsar-

engagemang: 

Hon fick till slut ett namn. Bra! 80

Att kalla sin dotter Kejsarinna är lite väl långt.  

Han verkar verkligen längta efter sin dotter.

Hur kommer han att reagera när han ser sin flicka? 

                                               
79 (Vilket också visar på ett missförstånd, då Jan visst talar – bara inte om sin hemlighet.)
80 Om denna kommentar mer är ett uttryck för ironi får låtas vara osagt – något slags inlevelse uttrycker ändå 
kommentaren.
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Elevresponserna visar också på hinder för engagemang: ”Det var ingen märkvärdig början 

på texten som direkt ’fånga mig’” skriver en tjej som längre fram i läsningen uppger att hon 

”tappade koncentrationen i texten, får läsa om”.

En läsare uppvisar sin inlevelse ett visst mått av irritation, och ger samtidigt Jan ett 

personligt råd:

Farsan lever i det förgångna, släpp det och lev det (känner jag). Jag tycker pappan 
verkar patetiskt.

5.2.7  Motståndsrespons

Under ”motståndsresponser” urskiljs två skilda aspekter; dels motstånd mot textens innehåll, 

dels motstånd mot skoluppgiften.

Förutom det motstånd som uttrycks i elevernas kommentarer inför den förestående 

läsningen av den första texten (enligt ovan; om elevernas förförståelse och inställning)

uttrycker eleverna inte något klart uttalat motstånd i sina loggar. En elev tycker visserligen att 

det är ”tråkigt att skriva läsloggar”.

Det uttryckta motståndet mot den andra texten speglar i några fall den negativa bild vissa 

läsare har med sig från sin första läsning. I följande exempel uttrycks detta, och citatet speglar 

samtidigt motståndet mot den skolsituerade läsningen:

Förra kapitlet var inte speciellt bra, och jag fastnade inte för det, så jag vet inte 
riktigt, det är ett skolarbete, det är allt.

En annan elev kommenterar vikten av en intresseväckande inledning, och visar 

därmed på en annan orsak till läsmotstånd: 

Början var ganska tråkig, och den griper inte tag i mig som läsare, vilket jag hade 
velat. Jag har svårt att läsa en text om den inte är spännande från första början. 
Jag tänker, utifrån början av texten, att texten är mycket vardaglig och tråkig, 
precis som jag trodde utifrån titeln. 81

Nästa elev ger uttryck både för ett negativt värdeomdöme och visar på det motstånd och 

de konsekvenser som en text som upplevs som svår eller tråkig kan ge upphov till: 

Det är en konstig berättelse och jag upplever den tråkig och svår att hänga med på. 
Jag tyckte inte om den. 

En annan läsare visar på sin negativa läsupplevelse i och med att hon kritiserar textens 

innehåll: 

                                               
81 Eleven avslutar senare sin läslogg med att berätta att hon ”absolut inte är frestad att läsa boken”.
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Jag blir lite trött av att läsa den här, ingenting händer juh! Det är bara samma sak 
hela tiden. (Pappan väntar och blir hånad).

5.2.8  Värdeomdömesrespons

Hur läsaren värderar den lästa texten handlar värdesomdömes-responserna om. De avser de 

responser där läsaren värderat texten i sig såväl som den egna läsningen av texten.

Elevernas omdömen om den först lästa texten varierar. Den är alltifrån ”trist” till ”fin”. Det 

är ungefär lika många som tycker om den som inte tycker om den, och ungefär lika många 

utsagor kan inte beskrivas i termerna positivt eller negativt. Flera ger både ris och ros, som till 

exempel eleven som skriver ”texten verkar ganska fin, men samtidigt händer det inte 

mycket”. ”Den var jättebra” skriver en annan elev som varken beskriver sin läsning eller visar 

på förståelsen i en parafras, lika lite som hon berättar om varför den var bra. ”Det är en 

ganska kärleksfull skildring av ett par som fått barn” skriver en annan. Två till antalet är de 

som uttrycker att de kanske skulle vilja läsa boken. 

Elevernas omdömesresponser i den andra läsningen speglar främst skillnaden i läsandet av 

denna text i jämförelse med den förra:  

Historien från första delen har ju ändrats en del, den är mer spännande nu. 

Den första delen av berättelsen gillade jag inte så värst mycket. Nu börjar jag dock 
gilla texten trots att det fortfarande går långsamt.

Texten var okej, bättre än förra, men de är ryckta ur sammanhang och så är den 
lite för torr för min sak.

Klart negativ till text nummer två är endast en av eleverna (”Jag tyckte inte om den”), 

medan en annan elev (”Jag gillar den här texten”) till och med ” funderar seriöst på att läsa 

hela boken”

5.2.9  Icke-responsen

Icke-responsen handlar om den uteblivna responsen. I texterna fanns det inslag jag 

förväntade mig skulle föranleda frågor. Det kunde handla om ords betydelse, en svårtolkad 

symbolik eller om tidigare händelser texten refererade till men som eleverna inte läst. De 

gånger eleverna uttryckligen uppger i sina läsloggar att texten inte väcker några tankar är

också det en aspekt av den uteblivna responsen.

I både den första och andra texten fanns på ordnivå några ålderdomliga ord (t.ex. 

bergkittel, guldkaret/socka, förhävelse). Ingen av eleverna responderar på ordnivå. 
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I den första texten antog jag att symboliken i solen som skiner stor och röd, och sedan utses 

till gudmor åt barnet skulle kunna vålla problem. 

Det hade varit mulet hela dagen, men just i den stunden hände det, att solen bröt fram ur molnen 
och sände ett par strålar ner till barnet. 
Jag undrar inte på att du vill se på jänta ett slag innan du går ner, sa Jan till solen. Ho är allt värd 
å titta på. 
Solen bröt fram allt skarpare och kastade ett rött sken över både barn och stuga. 
Kanske att du te å mä vill vara gudmor åt'na? sa Jan i Skrolycka. 
Solen svarade just ingenting på detta. Hon lyste fram stor och röd än en gång, men så drog hon 
molnslöjan över sig och försvann. 82

Fyra elever nämner solen i sina responser, varav två, tre undrar vad den egentligen handlar 

om, men  resterande 14 elever responderar inte alls på solen eller dess betydelse i texten. 

Till den andra texten föreställde jag mig att läsarna skulle tänkas ställa några frågor till 

texten på narrativ nivå. Kapitlet ger här nämligen några referenser till händelser som skett 

tidigare i berättelsen och som eleverna inte läst. I början av kapitlet refereras till 

”hemligheten”, och som anspelar på att Jan i sin sinnesförvirring tror att dottern under sin 

bortavaro blivit kejsarinna. 

Den lilla flickan ifrån Skrolycka hade varit borta i hela tretton månader, utan att Jan med ett 
endaste ord hade förrått, att han hade någon reda på allt det stora, som hade hänt henne. Han 
hade satt sig i sinnet, att han skulle tiga, ända tills hon själv kom tillbaka. Om Klara Gulla inte 
visste, att han visste något på förhand, skulle det bli en så mycket större glädje för henne att få 
överraska honom med all sin härlighet. Men här i världen sker det mera, som är oväntat, än 
väntat. Och det kom en dag, då Jan fick lov att ta bladet från munnen och tala om hur det förhöll 
sig. Det var inte för sin egen skull, nej, han kunde ha nöjt sig med att gå omkring i sina slitna 
kläder och låta folk tro, att han bara var en fattig backstusittare, så länge det skulle vara. Det var 
för den lilla flickans egen skull, som han blev tvungen att uppenbara den stora hemligheten. 83

I texten refereras också till att Agrippa, han som är den som säger sanningen om vad Jans 

dotter sysslar med i stan, har ”haft ett horn i sidan till den lilla flickan, alltsedan hon narrade 

honom med glasögonen”.  Men frågorna som skulle ha kunnat ställas ställs endast av två 

elever:

Vad är hemligheten? Varför narrade hon honom undrar jag.

Jag förstår faktiskt inte, vart är dottern? Och vad är det dom hållit hemligt i ett 
år? För mig kommer inte det fram tillräckligt tydligt.

Frågan varför Jan egentligen gråter efter uppträdet på bryggan, den jag själv så undrade 

över84, ställer ingen av eleverna. 

                                               
82 Ur Kapitel 2 ”Klara Fina Gulleborg”, från http://runeberg.org.portugal/02.html.
83 Ur kapitel 28 ”Kejsarinnan”, från http://runeberg.org.pprtugal/28.html.
84 ”Men det märkvärdiga var, att när han hade hunnit bort ur alla människors åsyn, kom en stark och tung gråt 
över honom. Han kunde inte förklara vad det skulle betyda. Det var väl glädjetårar över att han hade fått 
uppenbara hemligheten. Han tyckte, att han hade fått den lilla flickan tillbaka.” 
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Att elever uttryckligen uppger att texten inte väcker några tankar kan också sägas vara ett 

utryck för det jag kallar icke-responsen: 

Den väcker inga speciella tankar, jag fann den trist. Jag tyckte tyvärr inte om 
den. 

Jag fick inga direkta tankar om texter, förutom att handlingen är rätt tidlös.

Inga speciella tankar eller frågor, det gamla vanliga bara, det vill säga, försöka 
förstå textens kärna.
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6. Sammanfattning och avslutande reflektioner 

Läsningen av elevernas responser var en mycket intressant läsning. Den visade att eleverna 

inte alltid, men oftast, reagerade på texterna. Den visade på att eleverna ibland, men långt 

ifrån alltid, tyckte texterna var tråkiga. 

Mitt analysverktyg, de åtta responsaspekterna, har svarat på min första fråga om vad som 

händer i det första mötet mellan en gymnasieelev och en äldre text. Resultatet visade på att 

många läsare responderar/reagerar på många skilda saker i texten. De ställer ibland frågor om 

det de inte förstår, eller uppmärksammar textens formella aspekter. De lever sig in i 

textvärlden, de undrar och ifrågasätter karaktärernas handlingar. Ibland förhåller de sig också 

kritiska eller oengagerade till texten. Men utifrån de samstämmiga studierna om hur tråkig 

läsningen är i skolan förhåller sig eleverna förvånansvärt ofta positiva. Bilden av att elever 

tycker att läsningen i skolan är tråkig blir därmed något nyanserad, och ställer på nytt frågan 

om det är texterna i sig själv som är tråkiga, eller om det är undervisningen runt dem som är 

det som upplevs som tråkigt. 

Min andra frågeställning gällde huruvida elevernas läsloggsresponser kan förklara vad som 

krävs för att en text ska förstås eller engagera läsaren, och även vilka hinder för en positiv 

läsupplevelse jag kan urskilja. Innan jag diskuterar detta vill jag börja med en reflektion över 

vad ”förståelse” av en text kan innebära, och vad resultaten sammantaget visade av elevernas 

förståelse av de två texterna som de läste och läsloggade om. 

6.1  En reflektion om ”förståelse” 

Att säga något om elevernas ”förståelse” av texterna är svårt. Men även om nu texten först 

uppstår i mötet med läsaren och därför kan ge lika många olika läsningar som antalet läsare, 

måste man ändå kunna säga att det finns bättre eller sämre läsningar. 

  Att läsa en text innebär först en avkodning och en ordförståelse. Bokstäverna bildar ord som 

bildar meningar, och denna avläsningsförmåga kan till och med mätas i läshastighetstest och 

kontroll av ordförståelse. Men en läsning av en skönlitterär text kräver mer. ”Jag förstod 

vartenda ord som sades men begrep ingenting”, skriver författaren V.S. Naipul om 

högläsningen under den egna skolgången.85 En djupare förståelse av en skönlitterär text 

innebär att man kan läsa mellan raderna, att man uppfattar tematiken och symboliken. En 

fördjupad förståelse kräver ofta tidigare erfarenheter av skönlitterära texter. I min analys av 

elevernas förståelseresponser skiljer jag på två olika nivåer i förståelse. Dels den mer 

                                               
85 Naipul, 2000, Att läsa och skriva, s. 16 (om högläsningen i skolan av Jules Vernes En världsomsegling under 
havet).
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bokstavligt inriktade förståelse av handlingen, dels den mer känslomässigt tolkande 

förståelsen av ”det som står mellan raderna”.

    I den första texten kan alla elever förutom en eller kanske två, sägas ge en korrekt parafras. 

Men endast två av tretton läsare kan sägas ha nått fram till textens tema, faderns stora kärlek 

till barnet. Även i den andra texten kan de allra flesta eleverna sägas sammanfatta vad 

berättelsen handlar om. Tematiken är det nu betydligt fler, åtta av tretton, som når fram 

(återigen i min tolkning). Att pappan Jan blivit galen/lurar sig själv och att detta beror på att 

dottern är borta sedan länge (utan att höra av sig och/eller för att hon är prostituerad) 86 är de 

flesta inne på, även om inte eleverna inte kallar det ”livslögn” så som jag gör.

Sammantaget visar nästintill alla elever på en parafrasisk förståelse, medan den tematiska 

förståelsen varierar. Symboliken i den första texten är några av eleverna inne och snuddar vid, 

utan att nå fram till. Språket uppmärksammas av några få, än färre kommenterar 

berättartekniken och ingen alls kommenterar (eller undrar) något på ordnivå.

6.2  Reflektion kring resultaten

I min läsning av elevernas läsloggar fanns det vissa inslag jag fäste mig vid, och som jag ser 

kan bidra till förståelsen av vad som krävs för att en text ska förstås eller engagera läsaren, 

och vilka hindren för en positiv läsupplevelse kan vara, vilket var min andra forskningsfråga. 

Jag inser att jag inte kan besvara frågan – till det är frågan är alldeles för komplex och studien 

för begränsad. Inte desto mindre fanns det inslag i elevernas responser jag särskilt fäste mig 

vid, och som berör förståelse, engagemang och hinder för dessa som jag ämnar reflektera 

något kring.  

Med mig in i min studie tog jag antagandet att det är de äldre texternas ålderdomliga språk 

och läsarnas okunnighet om äldre världsbilder och referensramar som utgör ett hinder för den 

unge, moderne läsarens engagemang och förståelse. De texter av Lagerlöf som lästes innehöll 

en textvärld som låg långt bort i tiden, men ändå inte gav läsaren någon större utmaning i att 

kunna koppla den egna livsvärlden till textens värld och normer. Att det är en skam och sorg 

att Jans dotter prostituerat sig är inte svårt att förstå av dagens moderna läsare på grund av vår 

mer öppna hållning inför allt som rör sexualiteten, till exempel - dåtidens moral krockar inte  

mycket med vår egen. Däremot kan kanske sägas att eleven som undrade över namngivandet 

av barnet87, ger uttryck för när läsarens allmänna repertoar inte matchar den historiskt 

bestämda litterära repertoaren. Eleven har inga egna erfarenheter, eller kunskap om vikten att 

                                               
86 (Att Jans galenskap börjar redan när flickan ger sig av hemifrån och att en orsak, förutom saknaden, kan vara
flickans glädje att lämna hemmet, om detta har dessa läsare alls inte läst.)
87 “Varför måste de lägga ner så mycket tid på att ge namn åt barnet?”
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snabbt döpa ett barn i ett Sverige där barndödligheten var större än i dag och samhället 

betydligt mindre sekulariserat. Här ser jag alltså ett prov på (men också det enda) mitt 

antagande de äldre världsbilderna och referensramarna i äldre texter kan utgöra ett hinder för 

den moderna läsaren.  

  Mitt antagande att klassiska texters ålderdomliga språk skulle utgöra ett hinder eller 

motstånd kommer däremot helt på skam. Få läsare kommenterar överhuvudtaget språket, och 

de som gör det menar att den inte innebär något direkt hinder för deras läsning. Att ingen alls 

ställer några frågor på ordnivå kan betyda att det faktiskt är så att vissa ålderdomliga ord inte 

utgör något hinder. Antingen förstår de dem, men mer troligt är att det är som en elev skriver: 

”[det] var några ord som var lite svåra men man förstod dem ändå i sitt sammanhang”. Man 

kan välja att tolka detta som att ett ålderdomligt språk faktiskt inte alls utgör ett hinder. Men 

det kan också tolkas som att läsare i skolan är vana att träffa på ord de inte förstår, och lika 

vana att inte lägga någon energi på att varken försöka förstå dem (eller som här, fråga om 

dem). Av olika anledningar; de anser sig som sagt kanske förstå utifrån sammanhanget, eller 

är ovilliga att visa sig okunniga. Det uteblivna frågandet kan också tydas som ett slags 

oengagemang.

Läsarnas involveringsresponser visade på engagemang i både textvärldens miljö, narrativet 

och inte minst karaktärernas handlande, men det visade också på frånvaron av engagemang. 

Att läsaren inte engagerar sig kan bero på att läsaren intar en särskild läsarroll (hjälte/ 

hjältinna-rollen som söker spänning och identifikation). 88 Men att avfärda en text som att den 

inte passar en viss läsare utifrån hennes/hans läsarroll är inte särskilt konstruktivt. Samma 

elev som säger att vardagslivet i berättelsen inte intresserar henne, uppger själv att hon ändå 

kanske hade haft utbyte av läsningen om hon fått lära sig något om samhällslivet på den tiden, 

om läsningen alltså inneburit en subjektiv relevans av annat slag. Och läsaren89 som inte hade 

något utbyte alls av den första texten, som visade sig helt renons på engagemang, han hade 

kanske gett texten en andra chans i dialogen med sina klasskamrater. Att höra om andras 

läsningar kan ge nytt perspektiv på texten. Inte nödvändigtvis, men kanske. Jag säger inte alla 

elever måste försöka fås att uppskatta alla texter, för en läsupplevelse är alltid personlig och 

en läsare ska alltid ha rätten att faktiskt tycka att en text är tråkig. Det viktiga är att det inte 

beror på att läsaren i skolans litteraturundervisning inte givits de positiva förutsättningarna 

och de rätta verktygen för att ta till sig olika slags texter.

Det är en markant skillnad i engagemanget i de två texterna. I läsningen av den andra 

texten responderar till exempel ingen av eleverna på varken textens form eller den egna 

                                               
88 (Läslogg 1.17)
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läsprocessen. Detta kan möjligen betyda att några av dem inte velat upprepa vad de kanske 

redan tidigare nämnt i sin första läslogg. Men det kan kanske också ses som ett tecken på att 

denna text berör dem mer än den förra. Tittar man på läsarrresponerna så är det tydligt att Jans 

verklighetsflykt förefaller engagera betydligt mer än hans faderstolthet. I den första texten om 

faderskärleken och namngivandet står Jan mest på trappen hela tiden. I det andra textavsnittet 

händer det mer: Jan är psykisk sjuk (intressant för beteendevetare!), det är dramatisk både vad 

gäller Jans föreställningar om en ”hemlighet” och uppträdet på bryggan. Det är lätt att 

föreställa sig att den andra texten har mer av subjektiv relevans för eleverna både för det mer 

dramatiska narrativet och kopplingen till deras studieprofil.  

I den första texten var det också betydligt färre läsare som ställde frågor till texten (5 av 

18), än i den andra (9 av 13). Jag vill påstå att detta inte beror på att den andra texten är 

”svårare” och därför kräver fler frågor, utan på att den engagerar mer. Precis som läsaren mer 

sällan når den tredje fasen i Langers modell över läsarfaser (återkopplingsfasen där man stiger 

ut ur textvärlden, tänker över det man vet och ställer det i relation till sig själv) på grund av att 

texten inte berört, så bör antalet frågor ställas i förhållande till hur mycket texten engagerar 

läsaren. 

6.3  En didaktisk reflektion

Min studie har visat att trots talet om hur ”tråkig” läsningen är i skolan, så responderar

eleverna på många olika sätt, och med intresse och engagemang. Studien visar därmed på hur 

viktigt det är att läraren undervisar på så sätt att eleverna når den fördjupade läsförståelse som 

öppnar upp för en mer meningsfull läsupplevelse. Metoden att låta eleverna responsskriva på 

det sätt som eleverna gjort i denna studie kan vara ett sätt för läraren, och eleverna själva, att 

nå fram till vad i texten som engagerar, vad som förstås och inte förstås. Metoden ger inte 

bara läraren ett redskap att förstå hur texter förstås och uppfattas, utan ger även eleverna ett 

redskap att reflektera runt det lästa och inte minst att ställa frågor till texten. Att låta samtalet 

om texten utgå ifrån elevernas reception, ser jag som en god utgångspunkt för att nå fram till 

en meningsfull litteraturundervisning. Jag ser också fördelar med att låta läsresponserna vara 

skriftliga. Dels ges elevens egen dialog med texten en chans att fördjupas, dels kommer även 

de tystare eleverna till tals. Det är allas deras responser som kommer att ligga till grund för 

den gemensamma dialogen i klassrummet. Om man som lärare använder den slags 

responsskrivning som använts i studien som en metod, och analysverktygen för att tolka 

elevernas läsning, så kan detta bidra till en litteraturundervisning där det är elevernas läsning 

                                                                                                                                                  
89 (Läslogg 1.6)
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– deras tolkning och deras frågor (och inte minst de icke ställda frågorna) - som leder samtalet 

och arbetet runt texten. 

Att förstå läsakten får vi hjälp av genom de skilda lästeoriernas modeller och begrepp. 

Langer beskriver hur den lyckade läsningen ser ut där läsaren lyckas skapa sammanhang. Med 

hennes egna ord: ”Tanken om faser och hur de stödjer individers förståelse hjälper oss att 

starta en dialog med eleverna, att fråga om deras föreställnings-världar och de tankar som de 

innehåller”. 90 McCormick beskriver hindren för att en meningsfull läsning ska komma till 

stånd, och ger oss samtidigt en förståelse för hur man ska kunna komma förbi dessa, eller 

åtminstone kommunicera med eleverna om varför läsningen kan kännas ”tråkig” eller svår –

för stunden, men kanske inte i en framtida läsning. Smidt visar på att det finns olika slags 

typer av subjektiv relevans, att elever upplever meningsfullhet av skilda anledningar. Att nå 

fram till att fler elever känner någon slags relevans är viktigt, och Smidt betonar att det är 

genom dialog med andra som läsupplevelsen kan fördjupas – eller uppstå. 

6.4  Förslag till fortsatt forskning 

Att upprepa denna slags studie, med samma slags responsskrivning och med de analysverktyg 

som jag skapat, på ett större och bredare urval av elever vore intressant. Intressant vore också 

att tillämpa studiens analysverktyg på en samtida text, gärna (ett utdrag ur) en populär 

ungdomsroman, och kanske också i jämförelse med en äldre text (eller i jämförelse med 

resultaten i denna studie). 

Tidigare nämnde jag att det hade varit intressant att se hur läsarresponsen skiljde sig åt i 

läsningen av olika texter, av en och samma elev. Att upprepa min studie men med 

möjligheten att särskilja och följa enskilda elevers olika läsloggar skulle kunna visa på 

skillnader i respons i olika slags texter, men även över tid. Att följa hur läsaren eventuellt 

utvecklar sin förmåga att gå i dialog med texten (i ett undervisningssammanhang), och hur 

detta påverkar värderingen av läsningen (och den eventuella ”tråkigheten”), vore intressant att 

följa. 

En responsstudie av hur elever uppfattar och förstår läromedelstexter vore också intressant. 

Många gånger tror jag att lärare utgår ifrån att elevernas förståelse är högre än den är. 

Textanalyser kan visa på brister i läromedel, men det är endast genom läsarnas responser vi 

kan få en möjlighet att uppfatta hur texterna förstås. 

                                               
90 Langer, 2005, s. 38f
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Bilaga 1 - Läsloggsanvisning

Anvisning för läsloggsskrivandet:

I (den anonyma) läsloggen ska du anteckna de tankar, frågor, känslor, 
reaktioner som läsningen av texten väcker hos dig.
   Det kan handla om såväl stort som smått. Censurera inte! Det intressanta är 
hur du bit för bit du skapar mening (eller blir frustrerad!) i sampel med texten.
   Eftersom det handlar om en äldre text är det också intressant att se vilka ord, 
begrepp eller referenser till saker och ting som du inte riktigt förstår. Försök att 
noga anteckna allt som gör dig lite frågande.
   Din uppgift är alltså att försöka fånga på papper vad du tänker när du läser –
en inte en helt lätt uppgift! Du gör så gott du kan – det finns inget rätt eller fel i 
vare sig det man tänker, eller hur/vad man skriver!

Gör så här:

Börja med att skriva några meningar om din ”förförståelse”; de tidigare 
kunskaper och föreställningar du har om den text du just ska till att läsa. (Om du 
läst texten tidigare, något av samma författare, eller något från samma tid, till 
exempel.)
Vad tänker du om texten innan du börjar läsa den - hur skulle du beskriva din 
inställning till läsningen av denna text, här och nu?

Notera de tankar och frågor som textens början väcker.

Notera därefter fortlöpande de frågor och tankar som väcks efterhand som du 
kommer in i texten. Läs sakta och uppmärksamt!
Gör referenser (citera t.ex.), eller ange sid-/radnummer/stycke så att det går lätt 
att följa vilket textavsnitt som väckt vilka frågor/tankar.  

Avsluta med någon form av sammanfattning av vad du kommit fram till: 
- vad texten handlar om

- de viktigaste tankar och frågor texten väckt hos dig 
- din värdering av den.

Tack för din medverkan!
Jaana Lundqvist

1

2
3
4
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Bilaga 2 – Läsloggar 1 

(18 st) vid läsningen av ett utdrag ur ”Kejsarn av Portugallien” (kap. 2) av Selma Lagerlöf 

1 Tjej 
Förförståelsen
Jag tänker mig själva filmen eftersom jag redan har sett den. 
Textens början 
Jag tänker typ skog och att det är obehagligt. Att det är tyst, ovanligttyst eftersom det inte fanns bilar 
då eller just där för de va så ovanliga.
Läsning - Sammanfattning 
Tänker på hur en pappas kärlek är för sin dotter. Så underbart oskyldigt och överbeskyddande. 
Det känns nästan som han njuter mer av barnet än mamman. Han verkligen avgudar henne.

2.Tjej 
Förförståelsen
Jag har absolut inga tankar kring denna text, eftersom jag varken hört talas om den eller läst den 
tidigare. 
Textens början 
Texten verkar vara ganska fin, men samtidigt händer det inte så mycket. 
Läsning 
Sid. 1, rad 18 
Jag tycker det är ganska humoristiskt att låta andra människor bestämma om andra barns namn. Texten 
gav mig inte mycket att fundera över. Jag tror nog det beror på att jag är halvt trött och inte har den 
lusten att analysera och reflektera. 
Sammanfattning
Texten handlar om två människor som nyligen fått barn och som försöker bestämma sig vad flickan 
ska få för namn. 
Det mest centrala är väl vad det lilla barnlösa barnet som får all kärlek från föräldrarna, särskilt 
faderns kärlek. 
Texten var ganska fin, men samtidigt tråkig, eftersom det inte händer något. 

3. Tjej 
Förförståelsen
Jag har aldrig läst denna text. Men den låter ganska intressant pga titeln.
Textens början 
Att det är en kärleksfull pappa med ett ganska nyfött barn.
Läsning 
”Jag ser mig ingen annan råd, än att du får ta jänta å ställa dig på tröskeln mäna”
Varför var hon så på i början men så stressad än.
Sammanfattning 
Den var jättebra! 

4. Tjej
Förförståelsen
Jag kommer inte ihåg att jag läst något liknande tidigare, inte heller att jag läst något av den här 
författaren. 
Textens början 
Selma använder mycket kommatecken för att få en sorts spänning. Hon använder slangord i dialogen 
på första sidan. 
Läsning 
Naturbeskrivningar
Förstår språket bra, men det är svårt att följa med i handlingen.
Övernaturliga händelser.
Sammanfattning
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Texten handlar om en man som står med en flicka i dörröppningen. Mannen och hans kvinna ska välja 
ett namn till flickan. Mannen väntar på att någon ska komma förbi och säga ett namn som flickan ska 
heta. 
Jag är lite förvirrad om vad solen handlade om, men annars var texten bra. 

5 Tjej
Förförståelsen 
Jag kommer inte ihåg att jag läst någon liknande text eller att jag läst något av denna författare. Jag 
tror att texten kommer att vara intressant för mig att läsa eftersom jag inte har läst något liknande. 
Textens början 
Vem är det han står och håller i armarna? Lever denna person? Många frågor.
Läsning 
Efter att jag kom in i texten mer så fick jag svara på mina frågor. Men det kom fler frågor. Varför 
döper dom inte flickan själva? Hur kom han på det namnet? 
Sammanfattning
Texten handlar om hur en pappa ska döpa barnet med hjälp av människor som går förbi, enda felet är 
att dom bor så pass långt borta så att det kommer inga förbi. 
Vem är det han står och håller i armarna? Lever denna person?
Varför döper dom inte flickan själva? Hur kom han på det namnet? 
Jag tyckte det var lite konstigt, i alla fall i slutet. Hur ofta brukar solen komma fram på det sättet? Men 
på något konstigt sätt vill jag läsa mer av. 

6. Kille
Förförståelsen 
Jag tycker inte om svenska författare, jagtycker de är för lika varandra och de intresserar mig inte, jag 
föredrar utländska.
Textens början 
Det är okey, tråkigt att skriva läsloggar
Läsning
[ingen kommentar skriven]
Sammanfattning
Att komma på ett namn till ungen? 
Den väcker inga speciella tankar, jag fann den trist. Jag tyckte tyvärr inte om den. 

7 Tjej
Förförståelsen 
Jag tänkte tråkigt att läsa, tråkigt att anstränga sig, men det kommer säkert att bli frågor på det så jag 
försöker läsa.
Textens början - Läsning
Inga speciella tankar eller frågor, det gamla vanliga bara, det vill säga, försöka förstå textens kärna.
Sammanfattning
Deras (Jan och Kattrinas) barn som dom ska ge namn åt. 
Kände inte, och tänkte inget viktigt. 
Realistisk. 

8 Tjej
Förförståelsen 
Jag har aldrig tidigare läst någon av Selma Lagerlöfs texter. Därför hade jag inga förväntningar av 
hennes berättelser. 
Textens början 
Inga speciella känslor väcks. 
Läsning 
Det var lite kul att föräldrarna bestämde sig för att en som går förbi trakten skulle bestämma namnet 
på barnet. Sedan kom det väldigt oförväntat att det skulle vara solen. 
Sammanfattning
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Texten handlar om ett nyfött barn som bringar mycket kärlek till föräldrarna. Barnet betyder mycket 
och därför nämner pappan att det inte skulle förvåna honom om en drottning skulle passera. Utklippt 
är det för kort för att jag ska sätta några värderingar. Att solen skulle namnge barnet var lite konstigt. 

9 Tjej
Förförståelsen 
Namnet på boken som texten är ifrån heter ”Kjesaren av portugallien” (1914) av Selma Lagerlöf. När 
jag läste namnet på texten trodde jag självklart att boken skulle handla om en liten kejsare. 
Textens början 
En liten familj som bor i en liten stuga, inte så rika. För länge sen. 
Läsning 
-
Sammanfattning
Det handlade om en man och en kvinna som inte kunde komma överens om vad deras lilla dotter ska 
heta. Kvinnan bestämmer att mannen ska ställa sig i dörrn och fråga den första kvinnan som kommer 
vad flickan ska heta. 

10 Tjej
Förförståelsen 
Tänkte inte direkt något speciellt då jag hörde titeln. Författaren känner man ju till men jag kan ändå 
inte säga at det gav mig några förutfattade meningar. 
Textens början 
Texten flöt på ganska bra och inga större frågor väcktes under tiden jag läste. 
Läsning 
Som jag skrev i uppgift två tyckte jag att den vara ganska lätt att förstå och jag har inga större frågor. 
Var några ord som var lite svåra men man förstod dem ändå i sitt sammanhang. 
Sammanfattning
Jag tycker den var lite kort för att ”diskutera” men den var ändå ganska lätt och flöt på bra som jag 
skrev förut. 

11 Tjej
Förförståelsen 
Min förståelse av texten var nog att texten skulle vara rätt gammaldags. Att själva handlingen inte har 
något med dagens samhälle att göra. 
Textens början 
Jag fick inga direkta tankar om texten, förutom att handlingen är rätt så tidlös. Jag menar att problemet 
med att sätta något namn åt sitt barn, det är väl alltid tidlöst! Även kärleken till barnet visades väldigt 
mycket.
Läsning 
Textens helhet handlade om hur föräldrarna försökte hitta ett namn åt sitt flickebarn, och att pappan 
stod utanför huset och bara väntade på att någon människa skulle gå förbi. Den människa som skulle 
komma fram till huset skulle få döpas till barnets namn. Det var allt!!
Sammanfattning
Jag tyckte inte om texten så värst mycket, det finns inget jag kan ta på, angående mina värderingar. 
Det jag menar är att jag inte kan lägga några värderingar. 

12 Kille 
Förförståelsen 
Har inga tidigare kunskaper om texten. 
Textens början 
Har läst sid. 1. Man undrar var personerna befinner sig och i vilken tid de lever. Det är en ganska 
kärleksfull skildring av ett par som fått barn. Språket är ganska lätt att förstå och man undrar vad som 
händer sedan. 
Läsning 
Sid. 2 . Jag undrar varför de inte kan komma på något bra namn till flickan utan tar 
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första bästa på den person som går förbi. 
Sammanfattning
Den handlar om Jan och Kattrina som fått en efterlängtad dotter. De har svårt att få hjälp med att hitta 
på ett namn till dottern eftersom ingen passerar deras hus. 
Jag har svårt att förstå titeln, det finns inget i texten som säger något om varför den heter så. Utdraget 
är för kort för att förstå sammanhanget ordentligt. 
Man undrar mest saker som man inte får något svar på.

13 Tjej
Förförståelsen 
Jag har inte läst texten tidigare men hört talas om den. Jag är lite nyfiken på vad texten handlar om. 
Textens början 
Det var ingen märkvärdig början på texten som direkt ”fånga mig”. Jag reagera lite på språket i texten. 
Det är skrivet som man talade på den tiden. 
Läsning 
Tappade koncentrationen i texten, så får läsa om … Efter att jag fått tillbaks koncentrationen är min 
enda fråga så här långt ”Vad väntar han på”. Då har jag läst till rad 35.
Sammanfattning
Texten handlade om Jan och Kattarina och deras dotter. Under novellen står Jan hela tiden vid 
stugdörren och väntade på att någon skulle komma. Den första kvinnan som gick förbi honom skulle 
barnet döpas efter. 
Jag är ganska trött så fick tyvärr inga direkta tankar om texten. Min värdering är att den var lite seg 
(eller så är det jag som är seg). Men jag skulle kanske kunna ge dig en chans och läsa boken. 

14. Tjej
Förförståelsen 
Jag har aldrig läst den här texten förut. Det är några sidor ur boken ”Kejsaren av Portugallien” skriven 
av Selma Lagerlöf. 
Jag har aldrig läst något hon har skrivit över huvudtaget. Så jag har ingen aning om vad texten 
kommer att handla om. 
Textens början 
Det verkar som han står och håller i han och hans fru (?) lilla spädbarn, troligen är det ett spädbarn 
eftersom han och Kattrina inte har valt namn ännu. 
Varför väntar han? Vem väntar han på? Kattrina, kanske?
Läsning 
s. 38 Det verkar lite onödigt att han ska stå därute med bebisen, eftersom han igår tyckte det var kallt, 
men inte kände kylan idag tack vare bebisen. 
s. 39 rad 5-10: han verkar hoppfull om att någon ska komma, trots att han tänker på att det inte bor så 
mycket folk där. Om jag vore Jan skulle jag ha hittat på ett namn åt barnen och gå in. 
Rad 25: han verkar mest bara lycklig över att han har fått ett barn.
s. 40: hon fick till slut ett  namn. Bra! Gumman där inne blev tjatig, varför? 
Sammanfattning
Inte så rolig text. 

15 Tjej
Förförståelsen 
Jag har inte läst denna text innan eller något av Selma Lagerlöf. Jag vet vem Selma är, men icke läst 
något av henne. 
Textens början 
Min första tanke går till rubriken, den avgör hur intresserad jag blir och väcker mina första tankar. Jag 
tror att texten kommer att vara ”gammal” svenska men rubriken får mig att bli intresserad endå.
Läsning 
Texten är gammaldags men början är bra och texten flyter på, man hackar inte fast sig. 
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s. 40 rad två ”kanske att du te å mä vill vara gudmor åt´na?” Selma skriver även på ett sätt man pratar 
och inte bara skriv språk. ”te ä mä = till ocj med som man använder idag också. 
Sammanfattning
Den handlar om två föräldrar som ska namnge sin dotter. Den va lite för kort för att få en klar bild men 
den var helt ok.

16 Kille 
Förförståelsen 
Jag har läst vissa utdrag av Selmas romaner tidigare och har läst texter av samma tid, men från andra 
författare. 
De tankar jag får innan jag läser texten är att jag blev lite förväntansfull eftersom jag har hört att texten 
är från en av Selma Lagerlöfs mest kända romaner. 
Textens början 
En man står och håller i ett barn. Det enda jag tänker på då är bilderna jag får i huvudet, även fast det 
nästan inte är någon miljöbeskrivning i början. Frågor har jag inga av texten.
Läsning 
Allt flyter på när jag läste, inget var annorlunda eller något för att väcka frågor, men tankar är så klart 
att man får. Inte tankar man grubblar över, men tankar om karaktärerna och miljön. 
Sammanfattning
En man håller i ett barn och vill att en kvinna ska bli gudmor åt barnet. Viktigaste tankarna är väl 
karaktärerna och miljön och inga frågor. Verkar vara en bra roman. Jag skulle vilja läsa mer av den 
bara. 

17 Kvinna 
Förförståelsen 
Jag har ingen aning om vad texten handlar om. Eftersom jag aldrig ens har hört talas om den. Jag tror 
inte att den är särskilt bra, eftersom titeln är ganska tråkig. Jag får känslan av att den inte är vidare 
spännande, utan beskriver ett vardagligt liv och vardagliga händelser. 
Textens början 
Början var ganska tråkig, och den griper inte tag i mig som läsare, vilket jag hade velat. Jag har svårt 
att fortsätta läsa en text om den inte är spännande från första början. Jag tänker, utifrån början av 
texten, att texten är mycket vardaglig och tråkig, precis som jag trodde utifrån titeln. 
Läsning 
Dialogen på sid. 38 är väldigt gammalmodig, språket är tydligt gammalt och jag tänker på ”Emil i 
Lönneberga” där de använder ett liknande ordaval (som ”hö” och ”Å”). Dock så tycker jag inte att 
Lagerlöfs språk är gammaldags, utan snare rätt modernt, åtminstone än så länge (på sidan 38) – alltså 
hennes beskrivningar (ej dialogen). Att texten är gammal märks eftersom ett gammalt samhälle 
beskrivs (vilket jag märker av att Jan bor i en stuga, i en bygd – ett ordval som inte är så särskilt 
modernt - , och talar om ”fruntimmer” i stället för ”kvinnor”).
Nu när jag är på sidan 39 tycker jag ännu att texten är tråkig och ointressant, och griper inte alls tag i 
mig.
Det är ju ett vardagsliv som beskrivs 
på sidan 40 är det ordvalen (återigen i dialogerna) mycket gammalmodiga, som ”te”, ”å”, ”mä”, ”na” 
och ”ve”. 
Sammanfattning
Texten handlar om en förälder som vill komma på ett namn åt sin dotter.
Jag tyckte den var väldigt tråkig, och jag lärde mig inte heller särskilt mycket om samhällslivet på den 
tiden. 
Jag är absolut inte frestad att läsa hela boken utifrån detta textutdrag, eftersom den varken var 
intressant eller spännande. 

18 Tjej
Förförståelsen 
Jag känner att jag är lite nyfiken på vad jag snart ska läsa, eftersom jag aldrig tidigare har läst något av 
Lagerlöf, och har bara hört en massa positiva saker om henens författarskap. 
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Textens början 
Vem är den lilla flickan som mannen är?
Varför känner han sig så god och varm inombords bara av att hålla flickan i sin famn? 
Läsning 
Vilket namn kommer flickan få och vem kommer mannen inspireras av? Sid 38
Hur länge kommer han att få vänta? Sid 39
Varför har solen så stor verkan på honom? Sid 40 
Sammanfattning
Texten handlar om en man som nyligen fått en dotter men som inte fått något namn än. Det finns en 
kvinna med också, jag fick den uppfattningen att hon är mamman.
De bestämmer sig för att gå ut och fråga första kvinna som går förbi om hennes namn, för att ge det 
namnet åt sin dotter. 
- Varför måste de lägga ner så mycket tid på att ge ett namn åt flickan?
-Den var helt OK, fick inte fram så mycket ur den. Kanske för att det bara var tre första sidorna ur 
boken.
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Bilaga 3 -  Läsloggar 2 

(13 st) vid läsningen av ett utdrag ur ”Kejsarn av Portugallien” (kap 28) av Selma Lagerlöf. 

1.Tjej 
Förförståelsen
Jag känner mig öppen och mottaglig för detta stycke. Det känns bra att läsa av en sån känd och stor 
författare. 
Textens början 
-
Läsningen 
Att kalla sin dotter Kejsarinna är lite väl långt. Han blev sjuk av väntan.
Hur kan detta ge honom hans dotter tillbaka?
Sammanfattning
Om en flicka som reser för at hjälpa sin familj men i slutänden gör hon pappan sjuk.
Hur kan det gå långt?
Jag gillar den här texten och funderar seriöst på att läsa hela boken. 

2. Tjej
Förförståelsen
[ingen kommentar] [eleven har läst förra veckans utdrag]
Textens början 
Man får en känsla av att fadern avgudar sin dotter och kysser marken hon går på. Eftersom hon har 
varit borta så länge, är det naturligt att han saknar henne väldigt mycket. 
Läsningen 
Man tänker att fadern är för svag för sin dotter. Han tillåter inte att folk pratar om henne trots att han 
vet vad hon håller på med. Han lever i sin egen värld för att komma bort från verkligheten.
Sammanfattning
Handlar om en far som värderar sin dotter högt. Dottern har varit borta i 13 månader för att arbeta och 
kommer snart hem. 
Den första delen av berättelsen gillade jag inte så värst mycket. Nu börjar jag dock gilla texten trots att 
det fortfarande går långsamt. 

3. Tjej 
Förförståelsen
Historien från första delen har ju ändrats en del, den är mer spännande nu. 
Textens början 
Intressant, spännande, Pappan är jättekonstig och oroar sig hela tiden. 
Läsningen 
Vad är det Greppa försöker säga till Pappan?
Vad är sanningen?
Sammanfattning
Texten handlar om Klara Gullas pappa. Pappan har tappat förståndet och ser nu sin dotter som 
kejsarrinna. Han går varje dag ner till bryggan och väntar på att hon ska komma hem.
En dag kom Greppa ner dit och försökte säga sanningen (?) till honom. 

4. Kille 
Förförståelsen
Har inga tankar kring detta. 
Textens början 
Hur kommer han reagera när han ser sin flicka? 
Läsningen 
Vad kommer pappan att säga? 
Vad är det för duns?
Sammanfattning
Texten handlar om en far som väntar på att hans dotter ska komma tillbaka. 
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Det är inte sådant jag vanligtvis brukar läsa så det var mycket intressant för mig, men det är alltid kul 
att testa något nytt! 

5. Tjej 
Förförståelsen
Då vi läste ”del 1” förra lektionen har vi lite kunskap om handlingen. Vi gick även igenom handlingen 
innan. Så man har väl förstått lite. 
Textens början 
Pappan verkar orolig men verkar hålla sig i skinnet. 
Läsningen 
Inga frågor väcktes spontant. 
Sammanfattning
Jag tyckte den var sorglig. Det var sorgligt att han själv uppfattade hur det skulle gå. Men jag tycker 
att man ska spela med i en sån situation. För oftast förstår han själv inte hur det ligger till egentligen. 
[möjligen har frågorna som tillhör kapitlets textutdrag påverkar elevens kommentarer här]

6. Tjej 
Förförståelsen
Jag tycker det ska bli intressant att veta hur det har gått för pappan som avgudar sin bortresta dotter. 
Kul att det är någon ny som läser högläsning för oss. 
Textens början
Gulligt att pappan saknar sin dotter så mycket. Hemskt att hon inte kom när han väntade på henne och 
alla andra. 
Läsningen
Undrar varför han säger fula ord om dottern (s 239) Är hon drottning? Se [oläsligt]sida 240
Sammanfattning
Jag förstår faktiskt inte, vart är dottern? Och vad är det dom hållit hemligt i ett år?
För mig kommer inte det fram tillräckligt tydligt. 
Texten handlar om en pappa som avgudar sin dotter så mycket så att han blir sjuk när hon reser bort 
för att jobba ett år och längtar verkligen tills hon kommer tillbaka.
Jag tycker den var lite svår eftersom det inte framkom helt klart för mig.

7. Kille
Förförståelsen
Det blir nog lättare att förstå första texten när vi läst den andra. 
Textens början 
Vad är hemligheten? S. 1
Varför narrade hon honom undrar jag. S. 2 
Han verkar verkligen längta efter sin dotter s. 2 
Läsningen 
Sammanfattning
Den handlade om Jan som väntade på sin dotter och en hemlighet avslöjas.
Det är inte direkt någon tanke som väckts hos mig. 
Jag måste alltid läsa en text två gånger. 

8. Tjej 
Förförståelsen
Jag har redan läst en del av den här texten så jag tyckte inte den var bra så jag förväntar mig inte att 
den ska bli bättre. 
Textens början 
Jan är konstig som inte pratar för att hans dotter är bortrest.
Läsningen 
De lever ett fejkat liv där de låtsas att de inte är fattiga. 
Jan är jobbig som inte kan släppa sin dotter, Jan borde ge upp! 
Varför kan inte Jan bara ha lite tålamod, hans dotter kommer säkert hem tillslut.
Jan är psykiskt sjuk. Han tror att han är kunglig och att hans dotter är kejsarinna.
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Jag blir lite trött av att läsa den här, ingenting händer juh! Det är bara samma sak hela tiden. (Pappan 
väntar och blir hånad)
Sammanfattning
Texten handlar om en pappa som inte är riktigt frisk i huvudet. Han väntar varje dag på att hans dotter 
ska komma hem, samtidigt som han tror att han är kejsare och hon kejsarinna. 
Den största frågan som väcktes var, va?
Det är en konstig berättelse och jag upplever den tråkig och svår att hänga med på.
Jag tyckte inte om den. 

9. Tjej 
Förförståelsen
Jag brukar inte koncentrera mig lika bra när andra läser högt. Så är lite orolig att jag inte kommer att 
hänga med. Men jag ska göra mitt bästa, få se hur det går. 
Jag tror att jag har sett Kejsaren av Portugallien på TV, så det ska bli intressant och höra om det är den 
eller inte. 
Textens början 
Tankar som slog mig i början: Förstår inte mycket nu. 
Läsningen 
Sammanfattning
Frågor som slog mig i efterhand. Vad jobbar hon med? Har mina aningar …
Jag tror nu att jag sett denna på TV, att Klara prostituerat sig. Hennes far blev så ”sårad” av sanningen 
att han hittade på allt om Kejsarinnan av Portugallien”.
Den var intressant … Till skillnad från början av boken skulle jag nu vilja höra vidare. Dock på TV. 
Annars kunde jag koncentrera mig utan problem kanske för att texten var intressant eller för att Jaana 
läste upp den så bra. 

10. Kille 
Förförståelsen
Förra kapitlet var inte speciellt bra, och jag fastnade inte för det, så jag vet inte riktigt, det är ett 
skolarbete, det är allt.
Jag är inte speciellt sugen på att läsa texten, men jag hoppas på det bästa, den kan ju trots allt vara bra, 
även om förra var ganska tråkig. Men [läraren] pratade om sinnessjukdom och jag fick vibbar av 
incest, så det kan ju vara konstigt och därmed intressant. 
Textens början 
Farsan lever i det förgångna, släpp det och lev det (känner jag). Jag tycker pappan verkar patetiskt.
Läsningen

Greppa verkar elak, och jag förstår inte helt vad han menar.
Han antyder något. 
Pappan verkar lite borta, precis sin [läraren] sa. 
Och förmodliggen så har dottern övergivit de, det är nog det som Greppa menar. 
Sammanfattning
Texten handlar om hur Jan Skrolycka väntar på dottern, och hur man får reda på att (som jag tror) att 
dottern övergivit de för att få sig ett bättre liv själv. Fadern avgudar henne och kan inte erkänna det för 
sig själv.
Texten fick mig intresserad av vad Klara Gulla egentligen gjort, jag blir nyfiken. 
Och jag tror att det var bra att Greppa berättade sanningen för honom, [frågan står i läromedlet, efter 
texten] även om han inte kan ta den till sig. 
Texten var okej, bättre än förra, men de är ryckta ur sammanhang och så är den lite för torr för min 
sak. 

11. Kille 
Förförståelsen
Textens början 
[inga kommentarer]
Läsningen 
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Jag är nyfiken på vad det är för hemlighet. 
Varför kom inte Klara Gulla med båten? 
Det visas hur mycket Jan älskade sin dotter, väntade vecka efter vecka på henne! 
Jan visar verkligen hur mycket fantasier han har när han ser på sin dotter som en kejsarinna. 
Sammanfattning
Texten för mig syftar till kärleken som en far kan ha till sin dotter men den visar också hur det kan gå 
för någon som fantiserar och totalt tappar greppet om verkligheten. 
Ska man spela med sånna människor eller ska man rakt ut säga sanningen om hur det ligger till?
Den frågan väcktes i mig. [samma frågeställning som läromedlets fråga/min kommentar]

12. Kille 
Förförståelsen
Jag undrar om man får en bättre uppfattning av hela historien nu, det blir svårt att förstå efter första 
utdraget vi läste. 
Textens början 
Vad är det för hemlighet han ska uppenbara? 
Läsningen 
Det verkar som att han har för höga tankar om sig och sin dotter och att han väntar i onödan på 
dottern. 
Vad är det de andra vet om dottern som Jan själv verkar förneka. Alla verkar hålla något hemligt för 
honom. 
Jag tycker utdraget var ganska sorgligt. 
Sammanfattning
Texten handlar om Jans väntan på sin dotter och sin dotter och sina naiva föreställningar om henne 
och honom själv. 
Som läsare undrar man vad det är för fel på Jan och varför han verkar så pass sjuk. 
Jag tycker det här utdraget gav mer än det förra, man förstår sammanhanget bättre. 

13. Kille 
Förförståelsen
Textens början 
Läsningen 
Sammanfattning 
Känns bra just nu, tycker jag. Jag gillar den här historien och det är kul att läsa lite mer utav den. Att 
det är högläsning är ännu bättre, blir roligare då tycker jag. 
Det blir bra förståelse i texten, man hänger med lätt och det blir roligt att lyssna på. 
Jag tror att pappan älskar sin dotter lite väl mycket, att hans tillvaro bara kretsar [till] henne.
Jag tror Jan känner lite agg mot Greppa även fast han inte gillar bråk, jag tror att glädjetårarna inte bra 
gällde flickan utan Greppa också. 
Texten handlar om Jans väntan på sin dotter att komma hem. 
Tankarna väcktes som så att det är lite psykologiskt, Jan blir helt förstörd av sin saknan till sin dotter 
att det går över gränsen till besatthet. 
Min värdering är som så att texten är riktigt bra tycker jag och spännande. 
Mycket funderingar fanns med i texten av Jan som ger en liten kontrast.


