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difference in the way the students describe their reading of fiction
during the nursing programme compared with their statements 
about their reading of other more scientific texts. Another question 
is if reading of fiction and autobiographies makes it possible for 
nursing students to develop compassion and empathy and if this 
has any impact, in the students’ opinion, on their future meetings 
with patients? According to Nussbaum and Rosenblatt the reading 
of fiction, especially novels, provides readers with the opportunity 
to identify and sympathize with narrative characters. These 
abilities could help the reader to understand the needs and 
aspirations of other human beings. The theoretical framework in 
the analysis of the interviews is based upon Nussbaum’s and 
Rosenblatt’s theories concerning the reader-text relation. The 
result of the investigation is that it is possible to understand
nursing students’ explanations about what the reading of this 
special fictional course literature means to them in correlation with 
these theories. Reading fiction during nurse training gives insight 
and knowledge about individual experiences of illness and can, 
according to the informants, be a help in understanding future 
patients.

Nyckelord: skönlitteratur, biografier, läsning, sjuksköterskestudenter, 
läsmönster, läsupplevelser, professionsutbildningar



Innehållsförteckning
1. INLEDNING...................................................................................................................................................... 1

1.1 PROBLEMFORMULERING................................................................................................................................ 1
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR................................................................................................................... 2
1.3 AVGRÄNSNINGAR OCH DEFINITIONER ........................................................................................................... 3
1.4 DISPOSITION.................................................................................................................................................. 3

2. SJUKSKÖTERSKANS YRKESROLL........................................................................................................... 5

3. LITTERATURGENOMGÅNG....................................................................................................................... 7

3.1 LITTERATUR SOM LIVSKUNSKAP ................................................................................................................... 7
3.2 DEN PERSONLIGA LÄSNINGENS BETYDELSE................................................................................................... 8
3.3 LITTERATUR SOM VÅRDKUNSKAP ................................................................................................................. 8
3.4 HUMANIORA INOM SJUKSKÖTERSKEUTBILDNINGARNA ................................................................................. 9
3.5 ANKNYTNING TILL BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAPEN .......................................................... 10
3.6 NORDISK FORSKNING OM LÄSNINGENS BETYDELSE..................................................................................... 10
3.7 SAMMANFATTNING AV LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING ................................................................. 11

4. TEORI.............................................................................................................................................................. 12

4.1 DEN SKÖNLITTERÄRA LÄSNINGENS BETYDELSE .......................................................................................... 12
4.2 KÄNSLOMÄSSIG INLEVELSE......................................................................................................................... 12
4.3 LITTERATURENS KONKRETA EXEMPEL ........................................................................................................ 14
4.4 TRANSAKTIONSTEORIN: TANKAR KRING DEN UNIKA LÄSUPPLEVELSEN ...................................................... 15
4.5 ESTETISK OCH EFFERENT LÄSNING .............................................................................................................. 15
4.6 ROSENBLATTS TEORI OM ETT KONTINUUM.................................................................................................. 16
4.7 FYRFÄLTSMODELLEN FÖR LÄSNINGENS FORMER......................................................................................... 17
4.8 SAMMANFATTNING AV TEORIER OCH DERAS BETYDELSE FÖR UNDERSÖKNINGEN....................................... 18

5. METOD ........................................................................................................................................................... 20

5.1 SUBJEKTIVITET OCH IDEALISM .................................................................................................................... 20
5.2 KVALITATIVA INTERVJUER.......................................................................................................................... 21
5.3 URVAL ........................................................................................................................................................ 21
5.4 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE......................................................................................................... 22

5.4.1 Förberedelse för intervjuer................................................................................................................. 23
5.4.2 Intervjuerna ........................................................................................................................................ 24
5.4.3 Informanterna..................................................................................................................................... 24

6. RESULTAT OCH ANALYS.......................................................................................................................... 26

6.1 ANALYSFÖRFARANDET ............................................................................................................................... 26
6.2 ANALYSMETOD ........................................................................................................................................... 26
6.3 LÄRARES INTENTIONER OCH VAL AV KURSLITTERATUR .............................................................................. 27

6.3.1 Kurser med skönlitterära inslag ......................................................................................................... 27
6.3.2 Bokurval ............................................................................................................................................. 28
6.3.3 ”Den levda erfarenheten” .................................................................................................................. 28

6.4 TEMAN I INTERVJUERNA.............................................................................................................................. 29
6.4.1 Yrkesrollen.......................................................................................................................................... 29
6.4.2 Sjuksköterska ett självklart val ........................................................................................................... 29
6.4.3 Professionell och medkännande ......................................................................................................... 30
6.4.4 Läsningens betydelse .......................................................................................................................... 31
6.4.5 ”Man vill ju bli berörd” – Den känslomässiga läsningen.................................................................. 31
6.4.6 Det personliga och unika.................................................................................................................... 33
6.4.7 Läsningen som en möjlighet till empati .............................................................................................. 35
6.4.8 Läsning och handlingsberedskap ....................................................................................................... 36
6.4.9 Läsningen och livskunskapen ............................................................................................................. 37
6.4.10 Läsningen och vårdkunskapen.......................................................................................................... 38
6.4.11 Läsningen av vetenskapliga texter och läroböcker........................................................................... 39
6.4.12 En läsning med fokus på det allmängiltiga....................................................................................... 40
6.4.13 Det opersonliga och det objektiva .................................................................................................... 41



6.4.14 Bredd ................................................................................................................................................ 42

7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER ............................................................................................................. 43

7.1 SKILDA LÄSNINGAR..................................................................................................................................... 43
7.2 LÄSNING FÖR VÅRD AV LIV ......................................................................................................................... 45
7.3 SJUKSKÖTERSKEYRKET OCH SKÖNLITTERATUREN ...................................................................................... 46
7.4 ÅTERKOPPLING TILL TIDIGARE FORSKNING................................................................................................. 46
7.5 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING.............................................................................................................. 47

8. SAMMANFATTNING ................................................................................................................................... 48

9. KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................................................................. 50

10. BILAGA 1. FÖLJEBREV............................................................................................................................ 53

11. BILAGA 2. INTERVJUGUIDE................................................................................................................... 54

12. BILAGA 3. KURSLITTERATUR............................................................................................................... 56



1

1. Inledning

När jag började min bibliotekarieutbildning på 1980-talet var vi många som betraktade skön-
litteraturen som något med en speciell påverkansfaktor. I vår bibliotekarieroll såg vi oss som 
kulturförmedlare i första hand och genom förmedling av goda läsupplevelser ville vi ge män-
niskor tillgång till språket och till nya världsbilder. Denna idealistiska bild av litteraturläs-
ningen är fortfarande aktuell. Filosofen Martha C. Nussbaum tillhör den skola som vill visa på 
fiktionens och då speciellt romanens unika möjlighet att ge läsaren förståelse för andra 
människors situation och öka den empatiska förmågan. Enligt Nussbaum läser vi för livet
(Nussbaum, 1990, s.22). Det litterära formspråket ger möjlighet till skifte av perspektiv och 
synvinkel vilket ger en förmåga att leva sig in i hur andra människor, med annorlunda villkor, 
erfarenheter och värderingar, tänker, känner och lever. Skönlitteratur har, enligt Nussbaum, en 
stark känslomässig påverkan på läsarna och kan i grunden förändra människors livsinställning

Nussbaums bild av vad litteraturläsning kan innebära stämmer med min numera mer än 20-
åriga erfarenhet av bibliotekarieyrket. Jag har framförallt som gymnasiebibliotekarie tagit del 
av elevers läsupplevelser och bevittnat hur de levt sig in i böckernas människoöden. 
Vittnesbörd om de starkaste läsupplevelserna har jag stött på hos elever på 
omvårdnadsprogrammet som av lärare inom vårdämnena fått i uppgift att läsa skönlitteratur 
och biografier som speglar olika sjukdomstillstånd. 

Jag är nu sedan några år tillbaka bibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Växjö. Även inom 
den högre utbildningen finns skönlitteraturen och biografierna med som en del av 
vårdutbildningarna. I Växjö inleds termin ett i sjuksköterskeutbildningen med en kurs som 
heter ”Vårdandets idéhistoria”. Denna kurs följs senare under utbildningen av andra kurser 
med skönlitteratur i litteraturlistan. Enligt kursplanen innehåller ”Vårdandets idéhistoria” 200 
sidor skönlitteratur som väljs i samråd med handledaren. I universitetsbibliotekets 
informationsdisk har jag mött dessa förväntansfulla studenter med nämnda litteraturlista i 
handen och hjälpt dem hitta fram till böckerna. Listans titlar är mig välbekanta eftersom de 
överensstämmer med litteraturläsningen på gymnasieskolans omvårdnadsprogram. Det är 
biografier och romaner som skildrar lidande och sjukdom.

Läsningen av Nussbaum och andra forskare som har studerat läsaren och skapat teorier kring 
läsningens betydelse har inspirerat mig till denna uppsats. Jag är intresserad av att undersöka 
skönlitteraturens och biografiernas roll inom högre utbildning och speciellt då inom 
utbildning till människovårdande yrken. Min avsikt är att undersöka hur skönlitteratur och 
biografier används i sjuksköterskeutbildningen i Växjö och hur studenterna upplever denna 
läsning.

1.1 Problemformulering 

En viktig aspekt av att utbilda sig inom ett människovårdande yrke handlar om att förstå män-
niskan och inse hennes utsatthet inför lidande och sjukdom. Det finns flera forskare som lik-
som Nussbaum försökt påvisa skönlitteraturens särställning när det handlar om att ge impulser 
till identifikation och förståelse av andra individers situation. En av dessa är Louisa M. 
Rosenblatt. Nussbaum och Rosenblatt har båda betonat den skönlitterära läsningens betydelse 
för att öka den empatiska förmågan hos läsaren. Därför kan deras teorier vara intressanta att 
använda som verktyg i en undersökning av skönlitterär läsning inom utbildningen till 
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sjuksköterska, ett yrke som traditionellt förknippats med medkänsla och empati. Det finns 
även andra teoretiker inom läsforskningens område. Inom Norden har t.ex. Dorthe Berntsen 
och Steen Folke Larsen samt Sten Furhammar lämnat viktiga forskningsbidrag som handlar 
om läsaren och läsningen. 

Med perspektiv hämtat från nämnda forskning om förhållandet mellan läsare och text har jag 
intresserat mig för hur studenter på sjuksköterskeprogrammet beskriver sin kursläsning. I 
mina intervjuer med studenter har jag velat jämföra hur de läser biografierna och romanerna i 
jämförelse med mer vetenskaplig kursläsning. Jag har velat undersöka om det, enligt 
studenterna, finns något unikt i den skönlitterära kursläsningen. Om man godtar den teoretiska 
grunden som handlar om läsarens möjlighet till identifikation och medkänsla vid läsning av 
viss skönlitteratur, och samtidigt menar att medkänsla är en viktig del av sjuksköterskepro-
fessionen, så skulle detta kunna innebära att läsning av denna litteratur skulle ge blivande 
sjuksköterskor en möjlighet att uppöva sin empatiska förmåga. Det är inom detta 
problemområde min undersökning är gjord. Detta är inte oproblematiskt och innefattar många 
komplicerade frågeställningar om skönlitteraturens beskaffenhet som företeelse respektive 
forskningsområde. 

Läsning av skönlitteratur inom professionsutbildningar förekommer vid flera olika 
utbildningsprogram och förekomsten av detta moment inom läkarutbildningen har fått relativt 
stor uppmärksamhet. Jag har intresserat mig för sjuksköterskestudenter eftersom deras 
skönlitterära läsning inom utbildningen är relativt outforskad.  Detta forskningsområde kan 
vara intressant framförallt för kursansvariga inom hälso- och vårdvetenskap, men även för
litteraturvetenskapen och biblioteks- och informationsvetenskapen är problemområdet 
relevant.

1.2 Syfte och frågeställningar

Mitt syfte är att studera hur en grupp sjuksköterskestudenter beskriver sin kursrelaterade 
läsning av skönlitteratur och biografier. I min undersökning har jag fokuserat på med vilka 
ord en grupp sjuksköterskestudenterna beskriver läsningen av denna litteratur och om de tror 
att den kan ha någon betydelse för deras framtida kontakter med patienter. Mitt intresse är om 
det i studenternas utsagor går att påvisa speciella egenskaper hos den skönlitterära läsningen. 
Egenskaper som handlar om möjligheter till ökad förståelse och empati.  För att förstå den roll 
den skönlitterära läsningen spelar har jag låtit studenterna beskriva hur de uppfattar skillnaden 
mellan denna läsning inom högskoleprogrammet och läsningen av den mera vetenskapligt 
inriktade kurslitteraturen.

Litteraturvetenskapen har sin analysapparat vid studiet av litterära texter, men inom en 
professionsutbildning kan samma typ av litteratur eventuellt ge upphov till andra analyser och 
tolkningar. Med hjälp av en teoretisk begreppsapparat hämtade från forskningen om 
förhållandet läsare/text har jag velat undersöka och analysera hur sjuksköterskestudenter 
beskriver sin läsning av skönlitterära och biografiska texter inom sin utbildning.

Jag har genom intervjuer med studerande vid sjuksköterskeprogrammet sökt svaret på 
följande huvudfråga.
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Finns det något som särskiljer, enligt sjuksköterskestudenterna, den skönlitterära 
läsningen inom deras yrkesprogram i jämförelse med läsningen av den mera vetenskapliga 
kurslitteraturen?

I denna huvudfråga ingår följande delfrågor:

 Hur kan denna skillnad i så fall beskrivas?
 Kan den kursrelaterade läsningen av skönlitteratur, enligt studenterna, ha någon 

inverkan deras framtida yrkesgärning?

I min undersökning har jag också velat relatera mitt empiriska material till den etablerade 
forskningen om skönlitterär läsning och förhållandet text/läsare. Framförallt har jag intresserat 
mig för de teorier som handlar om skönlitteraturens unika kvaliteter när det gäller att skapa 
inlevelse och förståelse för andra individer. Jag har velat undersöka om det går att besvara de 
ställda frågorna genom att tolka studenternas utsagor om sin läsning med hjälp av en 
begreppsapparat från denna typ av forskning.  

1.3 Avgränsningar och definitioner

I detta arbete kommer jag att benämna nämnda litteratur som skönlitteratur även när det 
handlar om biografier och självbiografier. Ett annat utryck kan vara brukslitteratur. I båda
fallen handlar mina definitioner om hur litteraturen läses och används. Min utgångspunkt är 
här teoretiska modeller och beskrivningar av en speciell läsart vid läsning av skönlitteratur 
som talar till läsarens affektiva sida lika mycket som till intellektet. En läsning som tar 
känslorna i anspråk gäller både för läsning av romaner och självbiografiska skildringar. 
Brukslitteratur kan sägas vara en litteratur som inte studeras för sina estetiska och 
formmässiga kvaliteter utan har en annan funktion i förhållande till utbildning inom ett annat 
yrkesområde än litteraturvetarens.

Mina intervjuer har skett vid en utbildningsort: Växjö. Mitt uppsatsarbete har hamnat i 
skarven av en ombildning. Den 1 januari 2010 fusionerade Växjö universitet och Kalmar 
högskola för att bilda det nya Linnéuniversitetet, men de förhållanden som beskrivs handlar 
om Växjö universitet och hur den hur utbildningen inom vårdvetenskapen såg ut fram till 
höstterminen 2009. 

1.4 Disposition

I kapitel 2 i uppsatsens första del ger jag en kort redogörelse för texter som handlar om vård-
yrkenas och sjuksköterskeyrkets speciella karaktär. Jag är intresserad av om och i så fall vilka 
krav detta yrke kan ställa på förvärvade egenskaper som handlar om medkänsla och inlevelse.

Därefter ger jag i min litteraturgenomgång i kapitel 3 en bakgrund till den forskning som 
handlar om läsarens möte med skönlitteratur och vad som gör denna läsning unik i ett 
utbildningssammanhang. Jag hänvisar till forskare och studier som tagit upp behovet av ett 
humanistiskt inslag inom medicin- och vårdutbildningar. 

I ett teorikapitel, kapitel 4, tar jag på ett djupare sätt upp forskningen inom fältet läsare/text 
och beskriver några teoretiska modeller för att beskriva detta förhållande. De begrepp som jag 
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hämtar från dessa teorier använder jag i uppsatsens analysdel för att tolka informanternas 
utsagor om sin litteraturläsning i olika kurser inom högskolans sjuksköterskeprogram.

Mitt metodval redovisas i kapitel 5 följt av kapitel 6 Resultat och analys där intervjuerna med 
sex sjuksköterskestudenter analyseras med hjälp av den begreppsapparat som jag hämtat från 
de presenterade teorierna i kapitel 4. Framförallt använder jag begrepp och teorier om läsning 
hämtade från forskare som Nussbaum och Rosenblatt för att kategorisera och tolka 
informanternas utsagor. 

Kapitel 7 är ett diskussionskapitel där jag utifrån undersökningens resultat och med hjälp av 
tidigare forskning försöker besvara de uppsatta frågeställningarna och reflektera kring om det 
går att använda skönlitteratur för att öka känslomässig förståelse hos studenterna inom en 
vårdutbildning. 
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2. Sjuksköterskans yrkesroll

I detta kapitel diskuterar jag bilden av sjuksköterskans profession ur ett historiskt perspektiv. I 
min genomgång beskriver jag också några dokument som uttrycker sjuksköterskerollens 
inriktning i nutid. Framförallt handlar det om texter som behandlar sjuksköterskerollen och 
dess relation till begreppet empati.

Sjuksköterskans roll har utvecklats från ett ideellt arbete till dagens professionella 
yrkesutövning. Det är en ung profession, som föddes i mitten av 1800-talet med Florence 
Nightingales heroiska insatser för sjuka och sårade soldater under Krimkriget  (Moberg, 2007, 
s. 9). Åsa Moberg (2007) har beskrivit den mångfacetterade och begåvade första 
sjuksköterskan i boken Hon var ingen Florence Nightingale. Florence Nightingale var med 
om att skapa en modern yrkesutbildning inom ett skrå som tidigare var misskänt för att 
utövarna oftast var fattiga, halvt prostituerade och missbrukande kvinnor. Med Nightingales 
inträde på området blev sjukvård ett respekterat arbetsområde för flickor, kvinnor från ”fina” 
familjer  (ibid., s. 22-23).  Det religiösa patos som drev Florence Nightingale fick betydelse 
för bilden av sjuksköterskeyrket som ett kall. Hög moral och medkänsla finns med i 
Nightingales inflytelserika skrift Notes on nursing – What is and what is not (1860). Åsa 
Moberg tolkar Nightingales text. Den empatiska förmågan att läsa av patienternas 
sinnestillstånd och behov betonas i passager som denna:

En sjuksköterskas ABC är att vara i stånd att uppfatta varje förändring i patientens 
ansikte utan att förorsaka honom den ansträngning som består i att han måste tala om 
vad han känner. (Moberg, 2007, s.200)

En sådan följsamhet tyder på att författaren förutsätter en djup insikt och förståelse för den 
mänskliga naturen och för människors outtalade behov och känslor under sjukdom och 
lidande. 

Yrkesrollens etiska och professionella grund fastställdes 1953 av International Council of 
Nurses (ICN). Denna etiska kod vilar på en syn där vårdens natur handlar om respekten för de 
grundläggande mänskliga rättigheterna. Den goda omvårdnaden skall lindra lidande och 
bygga på jämlikhet i föreställningen om alla människors lika värde (Socialstyrelsen, 2005, s. 
17). I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning från 2005 ingår också en beskrivning av 
helhetssyn och etiskt förhållningssätt inom yrket. Den första punkten handlar om att 
sjuksköterskans yrkesutövning skall ”utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk 
värdegrund” (Socialstyrelsen, 2005, s.10). När Socialstyrelsen utvecklar ett resonemang kring 
sjuksköterskans lämpliga delkompetenser finns en underliggande önskan om en förmåga till 
empati. Detta märks i formuleringar om att sjuksköterskan skall ha förmågan att 
”uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande” och ”kommunicera 
med patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt och empatiskt sätt”
(Socialstyrelsen, 2005, s. 11). Denna förståelse för det mänskliga lidandet kanske finns 
naturligt hos den som väljer vården som verksamhetsområde. Socialstyrelsens skrift anger 
också att kompetensbeskrivningen kan användas och få genomslag i utformandet av 
kursplaner inom högskoleutbildningen (Socialstyrelsen, 2005, s. 9).

Jag har studerat de målformuleringar som finns uttryckta i de styrdokument som var aktuella 
för studenterna i min undersökning. Den 1 januari 2010 fusionerade Växjö universitet och 
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Kalmar högskola för att bilda det nya Linnéuniversitetet, men i denna uppsats har jag utgått 
från de kursplaner och programmål som var aktuella för Växjö universitet hösten 2009.

I Utbildningsplanen för sjuksköterskeprogrammet vid universitet i Växjö (2006) står som 
första mål att studenten för sjuksköterskeexamen skall ”visa kunskap om områdets 
vetenskapliga grund” och lite längre ner bland målformuleringarna finns en rubrik som heter 
Värderingsförmåga och förhållningssätt. Den första punkten under denna rubrik handlar om 
att den studerande skall ”visa självkännedom och empatisk förmåga”. Under lokala mål finns 
även en skrivning om att studenten skall kunna förstå hur patientens livssituation påverkas av 
sjukdom och lidande. Ordet empati betyder, enligt Nationalencyklopedin, att kunna leva sig in 
i en annan människas känsloläge och behov. Lite längre ner i Nationalencyklopedin nämns 
omvårdnaden som ett samhällsområde med krav på de anställdas empatiska läggning. 
”Förmågan till empati är väsentlig i olika typer av er av vårdarbete” (Nationalencyklopedin,
1991, [Bd 5] s. 468). Dessa mål skall speglas i programmets kurslitteratur, föreläsningar och 
seminarier. 
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3. Litteraturgenomgång

I detta kapitel presenterar jag litteratur och forskning inom området litteraturläsningens 
påverkan på läsaren. Framförallt behandlar jag forskning som handlar om läsningens 
betydelse i relation till medicin och vårdvetenskap.

Genom att gå igenom relevant litteratur och forskning vill jag skapa en förståelse för 
forskningsområdet. I kapitel 4 kommer jag sedan att lite mer detaljerat undersöka några av de 
teorier om läsningens betydelse för läsaren som skall bilda grund för min undersökning. Detta 
är ett forskningsområde med bidrag från olika discipliner t.ex. litteraturvetenskap, filosofi och 
biblioteks- och informationsvetenskap.

3.1 Litteratur som livskunskap

Frågan om litteraturens möjlighet att påverka läsares ”existentiella, sociala och professionella 
personlighetsutveckling” diskuterades vid ett symposium vid Högskolan i Borås i september 
2008. I anslutning till symposiet ställdes bidragen samman i en volym med titeln Litteratur 
som livskunskap – tvärvetenskapliga perspektiv på personlighetsutvecklande läsning (Nilsson 
& Pettersson, 2009). Redaktörer för boken är symposiets initiativtagare Skans Kersti Nilsson, 
lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid högskolan i Borås och Torsten Pettersson, 
professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Denna lilla volym speglar både den 
tidigare och den aktuella forskningen inom det område som handlar om litteraturläsningen 
och läsaren.

Flera av de vid symposiet närvarande forskarna berör behovet av ett närmande mellan 
humaniora och vårdvetenskapen speciellt på litteraturläsningens område. Anders Palm, 
professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, beskriver t.ex. i sin artikel litteraturens 
”oöverträffade förmåga att få läsaren att uppleva och erfara det som ligger bortom det 
självupplevda” (Palm, 2009, s. 100). Han är numera knuten till Medicinska fakulteten för att 
utveckla ämnesområdet ”medical humanities” och argumenterar i sitt konferensbidrag för att 
sätta litteraturen i professionellt bruk. Inom vårdutbildningarna är föreningen av 
begreppsparet ”vetenskaplighet” och ”medmänsklighet” central. Anders Palm är 
initiativtagare till en kurs för blivande läkare med beteckningen Kroppen ur 
humanioraperspektiv. Kursen syftar till att bibringa studenterna kunskaper från konstarternas 
område. 

Det finns enligt Palm ingen annan professionell verksamhet än läkar- och vårdvetenskapen 
med ett så omedelbart behov av människokunskap. Här kan litteraturen som uttrycksform 
fylla ett tomrum med sin förmåga att fördjupa livskunskap och ge upplevelseerfarenhet om 
vad det innebär att vara människa i mötet med lidande och sjukdom. I mötet med litteraturen 
har man också inom vårdyrkena möjlighet att förstå sin yrkesroll. Skönlitteraturen har en unik 
möjlighet att tala till både intellekt och känsloliv och kan genom fantasin levandegöra 
faktakunskaper (Palm, 2009, s.100-102).

Margareta Petersson, som är professor i litteraturvetenskap vid Växjö universitet (numera 
Linnéuniversitetet), berör även hon läkarutbildningen och dess behov av humanistiska inslag i 
kurserna. Hon driver ett projekt kring skönlitteratur i professionsutbildningar. Hon konstaterar 
att ”en nyutbildad läkare kan ha god kännedom om anatomi och symptom, men vara helt 
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främmande för hur en konkret människa upplever smärta och sjukdom och hur man talar om 
sådant som känslor och upplevelser” (Petersson, 2009, s. 91). 

För att fylla detta tomrum har man inom de medicinska utbildningarna börjat söka sig till 
skönlitteraturen. Det finns, enligt Margareta Petersson, flera beröringspunkter mellan 
litteraturvetenskap och medicin. Medicinsk kunskap har en narrativ form där berättelser och 
berättande t.ex. i patienternas redogörelser har en central betydelse. Det är inte oproblematiskt 
att använda studiet av skönlitteratur inom andra discipliner än litteraturvetenskapen. 
Margareta Petersson hänvisar till forskare som kritiserat litteraturämnets tendens att premiera 
en opersonlig och distanserad hållning till litteratur. Hon menar att det håller på att växa fram 
alternativa sätt att se på och undervisa om skönlitteratur och detta sker framförallt inom 
professionsutbildningarna. 

Även om Anders Palm och Margareta Petersson tar sin utgångspunkt i olika projekt kring 
litteraturläsning inom läkarutbildningar runt om i landet menar jag att diskussionen går att 
tillämpa även på sjuksköterskeutbildningen och att den därmed kan vara av intresse för mitt 
uppsatsämne. Carl Reinhold Bråkenhielm, professor i empirisk livsåskådningsforskning vid 
Uppsala universitet, gjorde för 20 år sedan en utredning för Universitets- och 
högskoleämbetet med titeln Humanioras plats i vårdutbildning (UHÄ-rapport 1988:3). Han 
lade i denna fram förslag för att stärka undervisningen i humaniora inom läkar- och 
sjuksköterskeutbildningen. Hans motivering var att ”litteratur, konst och drama speglar en 
verklighet som i högsta grad angår människovården med dess ofrånkomliga närhet till 
existentiella grundfrågor om liv, död, skuld och smärta” (Bråkenhielm, 2009, s. 31).

3.2 Den personliga läsningens betydelse

I antologin Litteratur som livskunskap belyser många av inläggen betydelsen av en personlig 
hållning till läsningen av skönlitteratur. Detta är ställt i relief till litteraturvetenskapens 
tradition av distans och opersonlig tolkning med den litterära texten i centrum. Antologin och 
konferensen i Borås handlar om ett annat forskningsfält där läsarens upplevelse av det lästa är 
föremål för analys. Ett forskningsfält som går utanför och förbi texten och där 
tolkningsalternativen har en påverkan på läsarens liv, personlighet och utveckling. Det är en 
litteraturläsning där det emotionella engagemanget är en del av upplevelsen. Anders 
Pettersson, professor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet, är en av forskarna som 
betonar detta. Läsare av skönlitteratur tenderar att koppla ”samman det de läser i den litterära 
världen med sin egen upplevda verklighet” (Pettersson, A., 2009, s. 28). Pettersson beskriver 
hur möjliga verkligheter eller möjliga attityder till verkligheten öppnar sig för läsare. 
Möjligheten till identifikation med en fiktiv karaktär är också unik vid läsningen av 
skönlitteratur. Denna syn på litteraturläsningen har inte varit den gängse inom forskningen. 

3.3 Litteratur som vårdkunskap

Skriften Litteratur som livskunskap sammanfattar väl den forskning som är inriktad mot 
”litteraturens betydelse och funktion för läsarens existentiella och sociala 
personlighetsutveckling” (Pettersson & Nilsson, 2009 s. 7).  Inom denna något undanskymda 
litteraturforskning finns klara anknytningar till vårdområdet. Bidragen av Margareta 
Petersson, Anders Palm och Carl Reinhold Bråkenhielm behandlar denna möjliga förbindelse 
mellan litteraturvetenskap och medicin. Dessa forskare förespråkar en forskning som studerar 
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litteraturläsningens och skönlitteraturens plats inom högskolans professionsutbildningar. 
Deras hänvisningar och exempel är mestadels hämtade från läkarutbildningen där det runt om 
i landet pågår utveckling av kurser som innefattar humaniora. Detta resonemang torde även 
vara tillämpbart på sjuksköterskeutbildningen. Vårdvetenskapen är ett område som förenar 
vetenskaplighet med medmänsklighet.

3.4 Humaniora inom sjuksköterskeutbildningarna

En litteratursökning på termerna ”medicine”, ”literature” och ”nursing” ger inte så många 
träffar. Många vetenskapliga artiklar handlar om läkare och medicinstuderandes vinster när de 
träder över ämnesgränserna och närmar sig humanioras traditionella discipliner. ”Humanistic 
medicine” är den term som används för att beskriva detta område. Ämnet beskrivs i en artikel 
i Journal of professional nursing från 2007. Artikelns författare (Dellasega et.al., 2007)  
betonar att behovet av kurser inom humaniora är lika viktiga för blivande sjuksköterskor som 
för blivande läkare. Artikelförfattarna beskriver ett projekt med en gemensam utbildning för 
medicinstuderande och sjuksköterskestudenter vid Pennsylvania State University där de 
gemensamma kurserna innefattar ämnen inom humanioras domäner. Bakgrunden till ett 
framväxande humanistiskt fält inom medicinvetenskapen är den snabba tekniska utvecklingen 
inom vårdområdet på 60- och 70-talen. Maskinernas och teknologins ökade betydelse på 
sjukhusen har gjort avståndet större mellan vårdens yrkesutövare och patienterna. Den 
vetenskapliga utvecklingen har också inneburit att fler sjukdomar kunnat botas, tidigare 
dödliga sjukdomar har blivit kroniska och patientantalet ökat med stress och ekonomiskt tryck 
som följd. Detta har gjort betoningen av ett humanistiskt förhållningssätt inom 
läkarvetenskapen nödvändigt. 

I artikeln ifrågasätts varför man aldrig diskuterat behovet av ”humanistic nursing” trots att 
sjuksköterskornas situation är jämförbar med läkarnas (Dellasega et al., 2007. s. 174).    
Humaniora har ändå funnits med i utbildningen av sköterskor ända sedan den professionella 
sjuksköterskeutbildningen kom till stånd,  men utbildningen har trots och på grund av 
utvecklingen inom vårdområdet dränerats på sitt humanistiska inslag. De vetenskapliga 
landvinningarna har gjort att det humanistiska inslaget har trängts undan av behovet att 
utbildas inom en mer specialiserad vård. Detta trots att föreningen av humaniora och 
vårdvetenskap var och är självklar och naturlig enligt artikeln:

A focus solely in the scientific and technical aspects of nursing education was necessary 
but insufficient to prepare the kind of nurse who focuses on the complexity of the 
human experience. (Dellasega et al., 2007, s. 175)

Artikelförfattarna invänder mot den erodering av humanistiska inslag som skett inom många 
sjuksköterskeprogram till förmån för en fokusering på den vetenskapliga utvecklingen inom 
medicinen.

Humanities in the nursing curriculum has never been more important than it is today. 
As health care becomes more and more complex and the allocation of resources 
becomes more challenging, the need to have full appreciation of the human existence is 
paramount. (Dellasega et. al.,2007,  s. 176)
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3.5 Anknytning till Biblioteks- och informationsvetenskapen

Mitt uppsatsämne ligger i skärningspunkten mellan flera discipliner där både 
litteraturvetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap kan vara aktuella. Inför 
uppsatsen har jag även konsulterat de speciella databaser som finns inom det 
biblioteksvetenskapliga forskningsområdet såsom LISA och LISTA. Resultatet av mina 
sökningar har dock visat att området som behandlar sjuksköterskor och deras kursrelaterade 
läsning av skönlitteratur inte är speciellt utforskat. 

En sökning på ”nurses AND reading” i LISA gav 19 träffar. Ingen av dem var relevant för 
området utan de behandlade i huvudsak informationssökning och informationskompetens 
inom det vårdvetenskapliga området. En artikel från 2006 i The journal of Academic 
Librarianship behandlar möjligheten att integrera tematiskt lämplig skönlitteratur med 
litteratur inom medicin och vårdvetenskap på akademiska bibliotek. Titeln är Toward 
improved collections in medical humanities: Fiction in Academic health sciences libraries. 
Författarna hänvisar till att man inom medicinsk utbildning (framförallt av läkare) i USA 
sedan mer än 40 år använt sig av humanistiska inslag i utbildningen. Blivande yrkesutövare 
inom vårdområdet har läst skönlitteratur inom sina medicinska kurser för att öka sin 
självförståelse, analytiska förmåga och sin förmåga att förstå patienternas berättelser (Dali, K. 
& Dilevko, J., 2006, s. 260).  

Artikelförfattarna klagar på att trots den betydelsefulla roll humaniora spelat inom medicinen 
är fiktion och vetenskap strängt åtskilda på universitetsbiblioteken. Fiktionens spegling av 
vårdämnena är inte heller sökbara i de existerande databaserna (Dali, K. & Dilevko, J., 2006, 
s. 259). Denna artikel visar att det tvärvetenskapliga forskningsområde som handlar om 
skönlitteraturens plats inom vårdutbildningarna är av intresse för B&I-forskningen.

3.6 Nordisk forskning om läsningens betydelse

Den nordiska forskningen inom biblioteksområdet har också intresserat sig för 
frågeställningar kring individens förhållande till text och läsning. Sten Furhammar, tidigare
lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås, publicerade 1996 studien Varför läser du? inom 
ramen för SKRIN-projektet  (Skriftkultur och mediebruk i nordiska familjer). SKRIN avsåg 
att belysa några ”sociala och psykologiska aspekter på skriftliga mediers – och framförallt 
bokens – villkor i de skandinaviska länderna under senare delen av 1900-talet” (Furhammar, 
1996, s. 7). Med hjälp av kvalitativa intervjuer av 16 familjer per land i Sverige, Norge, 
Danmark respektive Island kartlades ”med vilket utbyte människor läser när de frivilligt och 
själva bestämmer sin läsning”(Furhammar, 1996, s.16).  Furhammar beskriver i sin bok den 
svenska delen av studien och hur han valt att betrakta läsupplevelsen ur ett 
individualpsykologiskt perspektiv (s.12-18). Motsvarande kartläggning gjordes även som 
nämnts i de övriga nordiska länderna med likartat fokus.

SKRIN-projektets teoretiska grund är en fyrfältsmodell över läsningens former som tagits 
fram av de danska forskarna Dorthe Berntsen och Steen F. Larsen och som har utvecklats av 
Furhammar och den handlar i detta sammanhang om fyra begreppspar: ”opersonlig 
upplevelseläsning”, ”personlig upplevelseläsning”, ”opersonlig instrumentell läsning” och 
”personlig instrumentell läsning”. Dessa begreppspar illustrerar olika läsarter som går från 
förströelseläsning till läsning som engagerar den egna personligheten i högre grad
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(Furhammar, 1996, s.146-159). Denna modell kommer jag att presentera närmare i mitt 
teorikapitel. 

Ett intressant utfall av den danska delen av undersökningen är att det finns en markant 
könsskillnad.  45 % av kvinnorna kategoriserades med en personlig läsupplevelse mot 18 % 
av männen. Detta skulle enligt studiens författare kunna avspegla de olika samhällsfunktioner 
som bärs upp av män respektive kvinnor där kvinnornas modersroll får uttryck i omsorgs- och 
utbildningssektorn i yrkesroller som pedagoger, terapeuter och sjuksköterskor. Männens 
fadersroll skulle på motsvarande sätt få utlopp inom samhällets ledarfunktioner. Det finns fler 
män än kvinnor i ledarfunktioner, där arbetet kan utföras med distans till dem man leder, 
medan kvinnorna dominerar inom omsorgsfunktionerna. Inom dessa yrkesområden har 
yrkesutövarna istället en personlig relation till de människor de möter. Kvinnor skulle, enligt 
detta mönster, socialiseras till att låta känslor och förnuft interagera i förståelsen av samhället 
och omvärlden. För att kunna ge omsorg måste omsorgsgivaren kunna identifiera sig med den 
människa han/hon möter i sitt yrke. Detta innefattar att kunna känna empati och att kunna lita 
till både känslor och intellekt. Denna förklaring till varför kvinnor dominerar inom den 
personliga läsarten kan vara intressant för min studie av sjuksköterskestudenternas 
upplevelser av skönlitterär läsning (Berntsen, 1993, s.193-196).

3.7 Sammanfattning av litteratur och tidigare forskning

Det område denna uppsats skall röra sig inom handlar om läsarens upplevelse av litterära verk 
och biografier. Läsaren är i detta fall är en sjuksköterskestudent och den skönlitterära 
läsningen äger rum inom högskolans vårdvetenskapliga yrkesutbildning. Den forskning och 
litteratur jag hänvisar till behandlar skönlitteraturens möjlighet att hos läsaren skapa empati 
för personer och inlevelse i situationer som är främmande. Den redovisade forskningen, som 
behandlar läsarens upplevelse av skönlitteratur, står i kontrast till den akademiskt inriktade 
litteraturvetenskapen där studiet av texten står i centrum.

Steen F. Larsen och Dorthe Berntsen är två forskare inom Biblioteks- och 
Informationsvetenskapen som tittat på förhållandet mellan läsare och texter. De har utvecklat 
en teori kring opersonlig/personlig läsning i förhållande till upplevelseläsning respektive 
instrumentell läsning. Deras fyrfältsmodell har sedan vidareutvecklats av Sten Furhammar, 
tidigare verksam vid Bibliotekshögskolan i Borås. I dessa forskares kartläggning av ett antal 
nordiska familjers läsning påvisar kvinnorna en markant tendens till en mer personlig läsning. 
Detta antas bero på att kvinnor är överrepresenterade inom omsorgsnäringen där inlevelse i 
klienter och patienter är viktig. Denna slutsats är av intresse för min undersökning av hur 
sjuksköterskestudenter läser skönlitterär kurslitteratur. 

Litteraturens betydelse inom vårdområdet och dess möjlighet att ge studerande inom medicin 
och vårdvetenskap kunskap om människors upplevelse av sjukdom och lidande är ämne för 
flera nutida forskare inom både humaniora och beteendevetenskap. Litteraturen är ofta 
upptagen med de stora existentiella frågorna och är därför lämplig som diskussionsgrund för 
den som utbildar sig inom ett människovårdande yrke. I vetenskapliga artiklar är det 
”humanistic medicine” och blivande läkares behov av att studera humaniora och 
litteraturvetenskap som mest fokuseras, men i ett exempel från University of Pennsylvania har 
man tagit fasta på att även sjuksköterskor behöver tillgång till humaniora och möjlighet att 
genom konst och litteratur få perspektiv på den yrkesmässiga kontakten med människans 
villkor. 
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4. Teori

I kapitel tre har jag redogjort för tidigare och aktuell forskning inom området för min 
undersökning. I detta kapitel presenterar jag teorier som handlar om förhållandet mellan text 
och läsare och den skönlitterära läsningens särart i förhållande till andra typer av läsning. Jag 
använder mig av en del av dessa teorier i analysen av min intervjuundersökning. Min avsikt är 
att ställa teorierna i relation till vilken betydelse de har för min analys.

4.1 Den skönlitterära läsningens betydelse

Läsningen av litterära texter kan stimulera unga människors sociala fantasi och därmed öka 
förståelsen för andra människors situation. Detta har beskrivits av Martha C. Nussbaum, men 
även av Louise M. Rosenblatt som är en pionjär inom det litteraturpedagogiska området. 
Martha C. Nussbaum är en amerikansk professor och filosof som behandlat litteraturen och 
framförallt romanens betydelse för personlighetsdaningen i sin bok Love’s Knowledge, 
(1990). Louise M. Rosenblatt är professor emerita i engelska vid New York University, där 
hon i många år undervisat och forskat i litteraturvetenskap. 1938 kom hennes bok Literature 
as Exploration (Svensk titel: Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa, 2002). 
Båda verken presenterar teorier som inbegriper läsarens personliga upplevelse vid 
litteraturläsning och att denna upplevelse kan ge etiska, moraliska och medmänskliga 
perspektiv på tillvaron

Enligt Rosenblatt kan ungdomars litteraturläsning utveckla deras personlighet och öka deras 
förståelse för andra människors behov och strävanden (Rosenblatt, 2002, s. 148). Genom 
skönlitteraturens speciella karaktär där vi med fantasins hjälp genomlever och upplever ett 
konstnärligt verk skapas en speciell förståelse som handlar om att uppmärksamma ”det som 
orden framkallar inom oss”(Rosenblatt , 2002, s. 234). 

Både Nussbaum och Rosenblatt har haft den kvalitativt ”goda” litteraturen som studieobjekt 
och exempel, klassiska romaner och diktverk från 1800-talet. Nussbaum och Rosenblatt är 
tidiga förebilder inom den litteraturvetenskapliga forskningen, båda befinner sig inom ett 
receptionsteoretiskt forskningsområde. Deras texter handlar om det man kallar läsarstudier. 
De har framförallt studerat läsarens möte med den litterära texten. Båda kan sägas företräda 
en inriktning som idealiserar litteraturläsningen. Hos dessa forskare finns också formuleringar 
som handlar om den skönlitterära läsningens unika möjligheter till identifikation och 
medkänsla med andra människor (Persson, 2007, s. 259).  

4.2 Känslomässig inlevelse

Rosenblatt och Nussbaum har skapat teorier som koncentrerar sig på läsarens roll i 
läsprocessen och båda pekar på att läsning av skönlitteratur har en speciell betydelse. Att läsa 
skönlitteratur kan leda till en djupare förståelse av omvärlden och framförallt ger det en unik 
öppning för förståelse av andra människors situation. Nussbaum skriver om detta i sin bok 
Love’s knowledge.
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We do ‘read for life’ bringing to the literary texts we love /---/ our pressing questions 
and perplexities, searching for images of what we might do and be /---/.   
(Nussbaum, 1990, s. 29)

Nussbaum pekar på den litterära formens betydelse för att möjliggöra känslomässig inlevelse 
för identifikation och utvinnande av kunskap. Antikens skådespel hade denna funktion, men 
Nussbaum för fram den klassiska romanen som en litterär form speciellt lämpad för 
tillägnande av kunskap om det mänskliga livet. Hennes syn på hur konsten och litteraturen 
kan tas i bruk av åskådare, läsare går på tvärs med den teoretiska skola som går under 
benämningen ”New criticism” där mänskliga angelägenheter enligt Nussbaum hålls utanför 
den litteraturvetenskapliga analysen som enbart handlar om text och inte läsupplevelser. Hon 
skriver:

It was assumed that any work that attempts to ask of a literary text questions about how 
we might live, treating the works as addressed to the reader’s practical interests and 
needs, and as being in some sense about our lives, must be hopelessly naive, reactionary 
and insensitive to the complexities of literary form and intertextual referentiality.
(Nussbaum, 1990, s. 21)

Nussbaum har som ambition att visa på litteraturens unika möjlighet att ge oss nya perspektiv 
på hur vi lever våra liv. Hon menar att romanens form har en speciell inverkan på läsarens 
möjlighet till inlevelse. Nussbaum (1990) skriver: ”a novel offers ethical education and 
stimulates the ethical imagination” (s. 38). Hon refererar till Prousts utsaga att romanen 
möjliggör för läsaren att läsa sitt eget jag. I denna romanläsning ingår ett bejakande av 
förståelse genom känsloinlevelse eftersom romaner talar till sina läsare genom känslor. 

Inom den traditionella filosofin har känslor varit strikt åtskilda från förnuftsresonemang, 
ansetts jämställda med kroppsförnimmelser och opålitliga, irrationella. Mot detta ställer 
Nussbaum en tankelinje i Aristoteles anda:

Practical reasoning unaccompanied by emotions is not sufficient for practical wisdom. 
/--/ emotions are not only not more unreliable than intellectual calculations, but 
frequently are more reliable, and less deceptively seductive. (Nussbaum, 1990, s. 40)

Enligt Nussbaum har känslor en kognitiv dimension i sin struktur. I en viss kontext kan 
strävan efter ett intellektuellt resonemang åtskilt från känslolivet hindra ett rationellt 
ställningstagande. För att verkligen på djupet förstå vad som händer när en älskad människa 
dör måste man ha tillgång till ”sitt känsloliv” (mitt uttryck). Känslor förkroppsligar i 
Nussbaums teorier våra djupast rotade åskådningar (Nussbaum, 1990, s. 42).

Även Rosenblatt beskriver detta personliga element som finns i litteraturläsningen. Hon utgår 
från den unga studentens möjlighet att komma nära böckernas personligheter, livsåskådningar 
och känslor. Litteraturen kan främja den ”koppling mellan intellektuell uppfattning och 
känslomässig böjelse som är väsentlig för varje levande inlärningsprocess”(Rosenblatt, 2002, 
s. 146-147).   Hon menar att litteraturen kan öva upp och leda till ökad social känslighet. 
Dikter, berättelser, skådespel kan öka medvetenheten om att vi har olika personligheter. 
Litteraturen och läsningen ger möjlighet att leva sig in i andras livssituation. Rosenblatts 
idealistiska uppfattning innefattar en föreställning om att samhälle och politik skulle kunna 
påverkas i mer medmänsklig riktning till följd av en sådan litterärt förvärvad förståelse
(Rosenblatt, 2002, s. 148ff.).  
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Rosenblatts och Nussbaums teorier om skönlitteraturens speciella förmåga att tala till en 
läsares känsloliv och inlevelseförmåga utgör en viktig grund för min intervjuundersökning. 
Jag har i mina frågor till sjuksköterskestudenterna försökt ringa in om de ger uttryck för att 
deras läsupplevelser påverkat dem emotionellt och i så fall hur.

I min studie vill jag utreda om blivande sjuksköterskor upplever sig ha fått större förståelse 
för patienters livsöde och situation genom att läsa skönlitteratur och biografier.

4.3 Litteraturens konkreta exempel

Nussbaum ställer skönlitteraturläsningen i motsats till läsning av filosofiska texter där det 
allmänna, universella utforskas och regler och principer lärs ut. Hos Aristoteles, som är en 
inspirationskälla, handlar det mer om att lära av konkreta upplevelser. Nussbaum menar att 
hon hämtat tankegods från Aristoteles som handlar om att praktisk visdom hämtas från 
upplevelsen av det konkreta och inte i lika hög grad från filosofins regler och principer
(Nussbaum, 1990, s.44). Skönlitteraturen handlar om det speciella och kan i bästa fall öva upp 
läsarens mottaglighet för att uppfatta och bedöma situationer. Genom inlevelsen och kärleken 
till fiktiva gestalter övas en läsare i denna speciella mottaglighet för olika livssituationer. 

People care for the books they read; and they are changed by what they care for- both 
during the time of reading and in countless later ways more difficult to discern.
(Nussbaum, 1990, s.231)

Denna uppövade känslighet att läsa av situationer, som uppnås via skönlitteraturens konkreta 
exempel och möjlighet till inlevelse, gör att läsaren har en beredskap att både förstå och att 
handla. Detta är enligt Nussbaum exempel på vad skönlitteraturen kan lära oss (Nussbaum, 
1990, s. 44).

Denna påverkan kan även gälla biografier under speciella villkor. De måste vara skrivna på 
ett sådant sätt att de betonar det unika och ger läsaren möjlighet till sökande och känslor, 
speciellt när det handlar om känslor angående de egna möjligheterna och de fiktiva 
karaktärernas möjligheter (Nussbaum, 1990, s. 46). Nussbaum beskriver också hur litteraturen 
öppnar för förståelse och medmänsklighet när det gäller individer som lever under helt andra 
omständigheter än våra egna. Hon refererar en synpunkt hos Marcel Proust.

It is only in relation to the literary text, and never in life, that we can have a relation 
characterized by genuine altruism, and by genuine acknowledgement of the otherness 
of the other. (Nussbaum, 1990, s. 48)

Denna teori hos Nussbaum att skönlitterär läsning handlar om att som läsare ta del av 
konkreta exempel är speciellt intressant för min undersökning. Jag använder dessa tankar i 
min undersökning för att analysera om sjuksköterskestudenterna uttrycker att de upplever att 
de har möjlighet att ta till sig speciella människoöden i en konkret situation genom sin läsning 
av biografier. Kan detta i så fall ge dem en handlingsberedskap när de ställs inför liknande 
situationer i sitt yrkesliv? Det är också intressant att analysera hur den mer teoretiska 
litteraturen inom vårdområdet fungerar på detta plan enligt studenterna. Finns det en 
emotionell kognitiv kunskap som är speciellt förmedlad via skönlitterär läsning? Detta 
kommer jag inte att kunna svara på, men jag vill i den intervjuade studentgruppen studera om 
jag hittar uttryck och meningar som antyder detta. Därigenom skulle jag kunna se tecken på 
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vad som eventuellt gör en skönlitterär kursläsning speciell i jämförelse med läsning av mer 
vetenskapliga texter.

4.4 Transaktionsteorin: tankar kring den unika läsupplevelsen

Rosenblatt har en grundföreställning om läsaren och läsningen som handlar om att varje 
läsning är unik. Den försiggår alltid under speciella omständigheter som berör texten och 
läsaren och samspelet mellan dem. Rosenblatts teori benämns ”the transactional theory of 
reading”. (Connell, 2008, s.105).  Jeanne M. Connell, forskare vid universitetet i Illinois, gör 
en genomgång av Rosenblatts insats inom den litterära teoribildningen i en artikel i 
Educational Theory. Rosenblatt förutsätter att varje läsning av ett litterärt verk är fullständigt 
unik. Från Rosenblatts bok Making meaning with texts har Connell hämtat följande citat:

Meaning - whether scientific or aesthetic, whether a poem or a scientific report -
happens during the interplay between particular signs and a particular reader at a 
particular time and place. (Connell, 2008, s. 103)

Textens mening blir till vid varje läsares möte med tecknen, bokstäverna, genom en 
”transaktion” mellan text och läsare. Denna process är ett dynamiskt flöde av i texten 
förekommande markörer som styr läsarens avsikter med läsningen med fokus antingen på en 
”efferent”, opersonlig läsart eller en estetisk läsning som inbegriper känslomässiga aspekter.
Läsprocessen innefattar läsarens personliga, sociala, språkliga och kulturella historia. En teori 
som denna motsäger idén om en enda korrekt möjlig tolkning av ett litterärt verk (Connell, 
2008, s.109).

Den ”efferenta” läsningen beskrivs här som mer faktafokuserad, medan en estetisk läsning ger 
möjlighet till känslomässig inlevelse och ”medlevande” i litterära gestalters öden (Connell, 
2008, s. 116). I kapitel 4.5 fördjupar jag beskrivningen av Rosenblatts motsatspar efferent och 
estetisk läsning. 

Rosenblatts teori ingår i den skolbildning som utgör en kritik av det rent textmässiga studiet 
av litteratur. Hennes teori växte fram i studiet av John Deweys filosofiska verk och i hennes 
pedagogiska gärning som lärare i engelska (Connell, 2008, s.105). Genom studiet av böcker 
med relevans för den egna personligheten kan en ung människa, enligt Rosenblatt, växa både i 
kritisk reflektion och i känslighet (Connell, 2008, s.116).

Transaktionsteorins betoning av att en läsning alltid är unik genom sitt möte mellan en 
speciell läsare och en speciell text under särskilda omständigheter är grundläggande för min 
studie. Jag är intresserad av att utforska vad det innebär att läsa skönlitteratur och biografier i 
den speciella situation som uppstår när litteraturen är en del av en kurslista under en 
högskoleutbildning. Jag är intresserad av hur sjuksköterskestudenterna uttrycker sig om detta 
speciella förhållande att läsningen inte har med nöje och avkoppling att göra utan handlar om 
att tillägna sig kunskap inom sin yrkesutbildning.

4.5 Estetisk och efferent läsning

Rosenblatt talar om en speciell estetisk läsart som innebär ett unikt sätt att som läsare ta till 
sig kunskap och förståelse. Denna läsart använder läsaren vid läsning av skönlitteratur där 



16

texten tillåts påverka känsloliv och inlevelseförmåga. Det motsatta förhållningssättet vid 
läsning av texter kallar Rosenblatt efferent läsning där kunskapsinhämtandet inte involverar 
affektiva element utan rör sig mer om faktasamlande att ta med sig efter läsningen.

I Gun Malmgrens förord till den svenska utgåvan av Literature as exploration beskrivs 
Rosenblatts teori att ”affektiva och känslomässiga element finns närvarande i all läsning, men 
att graden av uppmärksamhet som ägnas åt dessa aspekter växlar” beroende på vilken typ av 
text läsaren har framför sig. Vid läsningen av t.ex. en vetenskaplig rapport undertrycks dessa 
affektiva element och läsaren fokuserar på det opersonliga. Detta kallar Rosenblatt efferent 
läsning efter latinets effere som betyder föra bort. Fokus handlar, som det latinska uttrycket 
anger, om vad man får med sig efter avslutad läsning. I denna läsning ”trängs det personliga, 
inituitiva, känslomässiga, kreativa och tolkande förhållningssättet undan till förmån för en 
mer /---/ opersonlig och allmän läsart”  (Rosenblatt., 2002, s.10-11). Denna läsart innebär att 
koncentrationen hos läsaren är fokuserad på vad hon/han kan ta med sig ut från texten. Den 
efferenta läsningen kan vara ett sätt att närma sig vetenskaplig text eller faktatexter. 
Rosenblatt skriver att läsningen av en vetenskaplig text kan tvinga läsaren att aktivt utestänga 
personliga föreställningar och associationer, men hon varnar samtidigt för att kategorisera 
läsningen efter typ av text utan menar att samma text kan läsas antingen estetiskt eller efferent 
(Rosenblatt., 1994, s. 25, s. 36).

Distinktionen estetisk och efferent läsning utgör ett analytiskt verktyg som jag använder i min 
analys av det empiriska materialet. Jag menar att dessa kategorier är fruktbara när det gäller 
att skilja ut hur informanterna uttrycker sig om sin läsning. 

4.6 Rosenblatts teori om ett kontinuum

Varje möte mellan en text och en läsare är unikt och de olika aspekterna av en estetisk och 
efferent läsning kan vara aktuella beroende på läsarens attityd och syfte med läsningen. 
Rosenblatt talar om ett kontinuum där det finns en glidande skala mellan de extrema polerna 
som utgörs av en helt estetisk eller en renodlat efferent läsning. Vid den efferenta utposten på 
den graderade skalan försöker läsaren så mycket som möjligt utesluta personliga element i sin 
tolkning av texten, medan närvaron av det personliga är det som fokuseras vid en mer estetisk
läsförståelse. Här återkommer Rosenblatt till tankarna på en estetisk läsning som ett slags 
medlevande och upplevande av en erfarenhet.

At the aesthetic end of the spectrum, in contrast, the reader´s primary purpose is 
fulfilled during the reading event, as he fixes his attention on the actual experience he is 
living through. (Rosenblatt, 1994, s. 27)

Den opersonliga, efferenta läsningen beskriver hon i följande termer:

In nonaesthetic reading, the reader`s attention is focused primarly on what will remain 
as the residue after the reading – the information to be acquired, the logical solution to a 
problem, the actions to be carried out. (Rosenblatt, 1994, s. 23)

Skillnaden mellan de olika läsarterna handlar mer om läsarens fokus och uppmärksamhet än 
om närvaron eller frånvaron av emotionella och kognitiva element En estetisk läsning kan 
utveckla en förening mellan tanke och känsla, affekt och kognitiv förståelse i något 
Rosenblatt benämner ”integrated sensibility” (Rosenblatt, 1994, s.46).
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Det viktiga för min förståelse av forskningsområdet är Rosenblatts och Nussbaums 
beskrivningar om en speciell läsart vid läsning av skönlitteratur som talar till känsloliv och 
personlighet. En läsning som tar känslorna i anspråk gäller både för läsning av romaner och 
självbiografiska skildringar. Rosenblatts beskrivning av ett kontinuum där en läsning kan ha 
olika grader av fokus på personlig upplevelse och mera opersonligt analyserande är också 
intressant för min studie där jag vill se vad som särskiljer läsning av olika typer av 
kurslitteratur på sjuksköterskeutbildningen.

4.7 Fyrfältsmodellen för läsningens former

Det finns även andra teoribildningar kring läsningen och läsaren. Inom den nordiska 
forskningen finns en fyrfältsmodell för läsningens former som har klara beröringspunkter med 
Rosenblatts tankegods. I boken Læsningens former beskriver Dorthe Berntsen och Steen 
Folke Larsen de fyra fälten i sin taxonomi för läsningens betydelse. 

Vid en ”opersonlig upplevelseläsning” koncentreras läsupplevelsen till texten. Den egna 
personligheten är i mindre grad involverad och läsningen är i första hand förströelse och 
avkoppling (Berntsen, 1993, s. 25).

En ”personlig upplevelseläsning” är däremot resultatet av ett samspel mellan text och läsare. 
Läsarens identitet som person spelar en aktiv roll vid läsningen. Läsupplevelsen har mer 
karaktär av erfarenhet än av förströelse. När en läsare beskriver att världen blivit lite större 
efter en avslutad bok tyder detta på en personlig upplevelseläsning (Berntsen, 1993, s. 26-28).

Vid en ”opersonlig instrumentell läsning” är läsningen ett redskap och läsutbytet en insikt 
som omedelbart kan överföras från relationen läsare/text till andra relationer (Berntsen, 1993, 
s. 29-30).

Den ”personliga instrumentella läsningen” är ett redskap för att förstå sig själv och den insikt 
man vinner går att föra vidare till situationer och relationer där man är personligt involverad. 
Den kan ha terapeutisk effekt som har karaktären av självreflektion, handlingsberedskap, tröst 
och distansering av den egna verkligheten (Berntsen, 1993, s. 30-32).

I Læsningens former finns ett fördjupat resonemang om uppdelningen mellan 
upplevelseorienterad och instrumentell läsning. Där beskrivs upplevelseläsningen som en mer 
situationsstyrd inlevelse och en ögonblicklig tillägnan av textens innehåll, medan det 
instrumentella förhållningssätet skulle vara mer målstyrt och gå utanför det ögonblickliga 
läsutbytet På den personliga nivån i deras taxonomi skulle detta kunna innebära en 
”interaktion mellan emotionalitet och rationalitet” där känslorna erkänns som ett medel för att 
få insikt i verkligheten (Berntsen, 1993, s. 57). Dessa tankar ligger i linje med Nussbaums 
teorier kring känslornas betydelse för förståelse av verkligheten. 

Sten Furhammar bygger vidare på de begrepp han hämtat från fyrfältsmodellen. En personlig 
läsning handlar enligt Furhammar om att läsaren intar en reflexiv hållning och låter den egna 
personen finnas med i läsupplevelsen. Läsaren tar med sig sina egna referensramar in i 
läsningen och kan låta dessa påverkas och förändras av läsningen. Det innebär, enligt 
Furhammar att sådana faktorer som normalt ingår i en social relation finns med. I möte med 
texten knyter läsaren social kontakt med de individer vars öde och intentioner hon/han får 
dela. Den personliga läsningen kan liknas vid en social aktivitet (Furhammar, 1997, s. 149).
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Detta resonemang korresponderar med Rosenblatts teori kring den estetiska läsningen som en 
sorts medlevande och Nussbaums tankar kring litteraturläsningen som ett möte som ger 
förståelse för ”the otherness of the other” (Nussbaum, 1990, s. 48). 

I min analys av det empiriska materialet kommer jag att använda begrepp från Rosenblatts 
och Berntsen och Larsen samt de grundläggande tankarna hos Nussbaum. Fyrfältsmodellen 
har framförallt använts för att kategorisera fritidsläsning, medan Rosenblatt grundar sina 
teorier på erfarenheter från studenters kursläsning. Jag menar ändå att båda modellerna, som 
har starka beröringspunkter, utgör viktiga verktyg för att tolka sjuksköterskestudenternas 
utsagor om sin kursrelaterade läsning av skönlitteratur och biografier. Det är intressant att 
bedöma om begreppen går att applicera på studenternas beskrivningar och i så fall hur. Dessa 
begrepp utgör för mig ett hjälpmedel för att söka svar på min huvudfråga som handlar om det 
finns något särskiljande unikt i studenternas skönlitterära läsning i jämförelse med den övriga 
kursläsningen.

4.8 Sammanfattning av teorier och deras betydelse för 
undersökningen

Rosenblatts transaktionsteori utgör en viktig grund för min undersökning. Hon talar om 
läsning som ett möte mellan en speciell text och en speciell läsare vid en speciell tidpunkt och 
på en speciell plats. I fallet med sjuksköterskestudenternas skönlitterära läsning inom sitt 
högskoleprogram är de sista kriterierna speciellt viktiga. Det rör sig om en skönlitterär läsning 
som försiggår under speciella omständigheter, som en del av en universitetskurs med dess 
fokus på tillägnande av kunskap och redovisning. Rosenblatts teoretiska bild av läsningens 
olika uttryck som ett kontinuum, en glidande skala mellan polerna efferent och estetisk 
läsning är också intressant för min studie av hur studenterna uttrycker sig om sin läsning. Den 
efferenta läsningen är traditionellt förknippad med läsning av vetenskapliga texter, även om 
Rosenblatt varnar för ett sådant synsätt. Rosenblatt betonar att kognitiva och affektiva 
moment alltid finns närvarande i all läsning, bara i olika grad och med olika fokus. Jag vill 
undersöka om sjuksköterskestudenternas beskrivning av sina olika typer av kurslitteratur på 
något sätt kan sägas uttrycka dessa olika fokus i läsningen för att på så sätt försöka besvara 
mina frågor om den skönlitterära läsningens inom ett högskoleprogram. 

Larsen och Berntsens ”fyrfältsmodell för läsningens former”, som vidareutvecklats av 
Furhammar, innehåller moment som är intressanta att använda för att systematisera mina 
informanters utsagor. Deras studier handlar om fritidsläsning. Delar av modellen går ändå att 
tillämpa även om denna uppsats behandlar läsning med andra förutsättningar. Distinktionen 
mellan en opersonlig och en personlig läsning och upplevelseläsning kontra en instrumentell 
läsning kommer att finnas med i min tolkning av studenternas utsagor om sin kursrelaterade 
läsning. Furhammars beskrivning av den personliga läsningen som likställd med sociala 
aktiviteter och mänskliga möten är viktig för min analys av hur sjuksköterskestudenterna 
beskriver sina möten med fiktiva och verkliga människoöden i romaner och biografier. Av 
intresse är också Furhammars betoning av vad en personlig, instrumentell läsning kan 
innebära av förening av intellekt och känsla.

Nussbaum menar att litteraturläsning ger insikt i det hon kallar ”the otherness of the other”
(Nussbaum, 1990, s. 48) och hävdar att verklig altruism bara är möjlig genom läsning. Denna 
idealisering av läsningen finns också hos Rosenblatt och de stödjer sina teorier på läsning av 
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framförallt klassiska verk. Hos Nussbaum är det framförallt romanen som formmässigt 
framhålls som speciellt lämpad för förståelse av det egna jaget, de andra människorna och 
omvärlden.  Jag är intresserad av att undersöka om sjuksköterskestudenterna ger uttryck för 
att deras läsning av en helt annan och inte lika upphöjd genre, självbiografin, är unik i 
förhållande till annan kursläsning och om de betonar den känslomässiga inlevelsen vid 
läsupplevelsen. 
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5. Metod

Här beskriver jag de utgångspunkter som ligger till grund för mitt val av vetenskaplig metod. 
Det jag vill undersöka handlar om hur människor utrycker sina tankar om en läsupplevelse 
och hur de ser på betydelsen av en viss läsning. I detta fall hur sjuksköterskestudenter ser på 
det inslag av skönlitteratur och biografier som ingår i deras kursläsning inom 
yrkesutbildningen. Jag vill studera om de tillskriver denna läsning någon betydelse och i så 
fall hur de ser på läsningens betydelse för hur väl de kan förstå och sätta sig in i sina blivande 
patienters livssituation. Det jag vill undersöka handlar om hur ett speciellt 
förhållande/förhållningssätt utrycks och beskrivs av respondenterna. Mitt ämnesområde 
lämpar sig därför bäst för ett kvalitativt anslag både när det gäller metod för insamling av data 
och för analys. Det jag i denna studie kommer att kunna påvisa är mönster och tolkningar av 
utsagorna och orden som respondenterna använder för sina beskrivningar. Enligt Bryman 
(2002) är språket ett viktigt studieobjekt i den kvalitativa forskningen. ”Kvalitativa studier 
bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än på kvantifiering vid 
insamling och analys av data” (Bryman, 2002, s. 249). 

Bryman beskriver den kvalitativa forskningen som interpretativ eller tolkningsinriktad där 
fokus är inriktat mot förståelse av hur deltagarna i en viss miljö tolkar sin sociala verklighet  
(Bryman, 2002, s. 250). Mitt intresse är att studera läsupplevelser där jag kommer att be 
respondenterna att i en intervjusituation redogöra för sina tankar kring litteraturläsningen. En 
läsupplevelse är alltid unik enligt de teorier jag hämtat från Rosenblatt och Nussbaum. Därför 
är den svår att fånga med mera kvantitativa forskningsmetoder där forskaren har en 
objektivistisk syn på verkligheten och mätbara, jämförbara resultat i siffror är viktiga 
(Bryman, 2002., s. 77).

5.1 Subjektivitet och idealism

Tim May (1997) beskriver olika skolbildningar inom samhällsforskningen.(s. 24ff.) Från 
positivismens krav på naturvetenskaplig objektivitet i analysen av den sociala verkligheten,
Marxs och Freuds studier av underliggande strukturer i den realistiska skolan till subjektivitet 
och i idealism. Min utgångspunkt blir ett synsätt som ligger närmare de två sista punkterna 
längs med denna skala. May skriver:

När vi studerar subjektiviteten koncentrerar vi oss på den mening människor tillskriver 
sin omgivning, däremot inte omgivningen i sig. Vi kan som forskare inte – som 
positivismen påstår – nå kunskap om människornas omgivning oberoende av deras 
tolkningar av den. Det enda vi med säkerhet kan veta är hur människor tolkar världen 
omkring sig. (May, 1997, s.24)

En studie som avser att analysera en grupp individers läsupplevelser måste utgå från 
subjektiva tolkningar hos deltagarna i studien. Enligt den idealistiska skolan är den 
samhällsvetenskaplige forskarens material reflekterande individer vars beteende inte går att 
mäta med naturvetenskapliga metoder. En samhällsforskare studerar idéernas värld i denna 
skola och den tolkningsprocess av den sociala verkligheten som människor ständigt är 
inbegripna i och där språket och tolkningen av detta är forskarens analysinstrument (May,  
1997, s. 25). 
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I denna uppsats vill jag inte ta ställning för en speciell skolbildning utan enbart markera att 
min avsikt är att analysera studenternas utsagor när de beskriver sina intryck av en speciell 
läsning och deras tolkning av denna läsnings betydelse. Både Rosenblatt och Nussbaum 
tillskriver den skönlitterära läsningen egenskaper som att ge upphov till känslor och inlevelse. 
Läsningen antas ge en kunskap om företeelser i omgivningen på grundval av möjligheten till 
känslomässig beröring och förståelse. 

I den feministiska kritiken av forskningen ingår en kritik av den vetenskapliga traditionen av 
ett särskiljande mellan förnuft och känsla (May, 1997, s. 34). Min avsikt är att studera hur 
studenterna på sjuksköterskeprogrammet utrycker sig om sin läsning av skönlitteratur och 
biografier i sin vårdvetenskapliga utbildning. Jag är intresserad av om informanterna uttrycker 
inlevelse i fiktiva patienters öden och om de beskriver att denna läsning ger ökade kunskaper 
om sjukdomar och lidanden. Detta område inbegriper två traditionella motpoler, men som 
enligt det resonemang jag tidigare refererat går att kombinera.

Jag koncentrerar mig i denna studie på en grupp studenters läsupplevelser. De skönlitterära 
och självbiografiska böckerna är inte föremål för tolkning. Dessa texter har enbart betydelse 
som läsupplevelser. Referat och kortfattade beskrivningar av texternas innehåll kommer 
därför i anslutning till informanternas beskrivningar av sin läsning.

5.2 Kvalitativa intervjuer

Enligt Bryman (2002, s. 299) är intervju den mest använda metoden i kvalitativ forskning. 
Intervjuer är i detta fall en lämplig undersökningsmetod för att få veta något om 
sjuksköterskestudenters åsikter om och syn på läsningen av skönlitteratur och biografier inom 
sjuksköterskeprogrammet. I en kvalitativ intervju är forskaren intresserad av 
intervjupersonernas ”egna uppfattningar och synsätt” (Bryman, 2002., s. 300).  Eftersom detta 
stämmer väl med min undersökning framstår denna metod som ett väl avpassat instrument att 
använda i undersökningen. Den kvalitativa intervjun kan vidare utformas på en skala från en 
helt ostrukturerad intervju, som mer liknar ett vanligt samtal, till det som Bryman benämner 
som den semi-strukturerade intervjun. 

I denna mellanform använder sig utfrågaren av en intervjuguide med teman som skall beröras 
i intervjun. Detta ger intervjupersonen möjlighet att utan styrning utforma sina svar. Listan 
med frågor kan följas i sin ordning och ordalydelse, men som forskare har man i denna 
intervjuteknik möjlighet att bryta mönstret genom att ta in nya frågor eller ändra 
ordningen.(Bryman, 2002, s. 301) .  Denna typ av intervju är den som passar mina syften bäst. 

5.3 Urval

Med hänsyn till undersökningens karaktär och möjliga resurser beslöt jag att intervjua ett 
mindre antal sjuksköterskestudenter på termin två och tre vid Linnéuniversitet i Växjö. Jag 
har intervjuat sex studenter under 50-60 minuter långa intervjuer. Mitt urval har karaktären av 
ett slump- eller bekvämlighetsurval (Bryman, 2002, s. 289).  Ett teoretiskt urval där man 
väljer ut respondenter som representerar skilda kategorier viktiga att spegla i undersökningen 
verkar i detta sammanhang överflödigt (Bryman, 2002., s. 290). Alla urvalsmetoder måste 
ställas mot frågan om en önskan att göra ett representativt urval av respondenter (Bryman, 
2002., s. 290). I denna undersökning är det enbart väsentligt att respondenterna är 
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sjuksköterskestudenter, som har deltagit i kurser där skönlitteratur förekommit i 
litteraturlistan.  Det är ur denna grupp de valts ut.

För att sätta in läsningen av skönlitteratur och biografier i sitt utbildningssammanhang har jag 
även intervjuat lärare på sjuksköterskeprogrammet. Det handlar om två lärare och de har valts 
ut eftersom de har ansvar för kurser där det finns skönlitteratur som ett inslag i 
kurslitteraturen. Avsikten har här varit att ge en bakgrund till min studie av studenternas 
beskrivning av sin läsning genom att fråga lärarna om kursernas karaktär och intentionerna 
bakom satsningen på skönlitterär läsning inom sjuksköterskeutbildningen. 

5.4 Undersökningens genomförande

En kvalitativ undersökning kan ha språket i fokus. När man som i mitt fall vill beskriva hur ett 
antal sjuksköterskestuderande talar om litteratur blir intervjupersonernas exakta formuleringar 
och tonfall viktiga. Bryman förordar att kvalitativa intervjuer spelas in och att det inspelade 
transkriberas. Främst för att detta ”underlättar en noggrann analys av vad människor sagt”
(Bryman, 2002, s.310). Detta är dock en tidskrävande arbetsmetod. Detta talar även det för att 
mitt urval av respondenter måste hållas nere  (ibid, s. 310).

Inför intervjuerna har jag gjort en intervjuguide (se bilaga 2) med frågor ordnade i teman efter 
en viss ordning. I Brymans beskrivning av hur man planerar en sådan minneslista med frågor 
finns flera nyttiga råd. Det viktigaste är kanske att inte göra frågorna alltför specifika utan 
möjliggöra en viss flexibilitet i intervjusituationen. I en intervjuguide kan man göra en 
indelning och ordning av de teman man avser att beröra under intervjun. En ordning som ändå 
kan brytas i intervjusituationen (Bryman,  2002, s. 304 f.). Mina frågor kan inordnas i följande 
teman:

1. Den framtida yrkesrollen
2. Den kursrelaterade läsningen av skönlitteratur och biografier
3. Den kursrelaterade läsningen av vetenskapliga texter

Frågorna har en öppen karaktär. I ett inledande parti har respondenterna fått frågor där de kan 
reflektera över sitt yrkesval och beskriva sin bild av sjuksköterskans önskvärda 
kvalifikationer. I nästa del av intervjun har studenterna fått möjlighet att diskutera sin läsning 
inom det skönlitterära eller biografiska området inom två av kurserna i utbildningen som 
innehåller skönlitteratur. I en sista del har de fått ställa den skönlitterära läsningen i relation 
till den mer vetenskapliga och faktamässiga kurslitteraturen. 

Mina frågor syftar till att ringa in hur sjuksköterskestudenterna talar om och beskriver sin 
läsning av framförallt biografier inom utbildningen. Jag vill undersöka om det finns något 
mönster i deras ordval när de beskriver den skönlitterära läsningen och om detta skiljer sig åt 
mot deras sätt att tala om övrig kurslitteratur. Vidare vill jag också studera om deras ordval 
när de beskriver sin läsning av de olika typerna av kurslitteratur, den skönlitterära och den 
mer vetenskapliga, går att relatera till och tolka i termer hämtade från läsforskningen. 

Frågorna om yrkesrollen finns med för att bedöma om deras utsagor om den skönlitterära 
läsningens betydelse har något samband med hur de uttrycker sina synpunkter på den 
kommande yrkesrollen. I undersökningens fokus ligger implicit en betoning av 
skönlitteraturens betydelse som omedvetet kan styra informanterna. Därför har jag försökt att 



23

hålla mig till öppna frågeställningar som skall ge studenterna möjlighet att reflektera och 
diskutera.

För att besvara dessa frågor har jag intervjuat en grupp sjuksköterskestudenter som under 
termin ett och två läst två kurser med skönlitterärt inslag. Det handlar under termin ett om den 
redan nämnda ”Vårdandets idéhistoria”, där studenterna väljer en bok ur en lista med 
biografier och romaner. Under termin två finns ett moment i kursen ”I patientens värld” där 
alla studenter läser samma bok. För att få en bakgrund till varför man valt att ta med 
skönlitteratur och biografier som kurslitteratur för blivande sjuksköterskor har jag även talat 
med kursansvariga lärare. De kursansvarige lärarnas motiv för litteraturval och andra inten-
tioner bildar fond till undersökningen. Jag har därför ställt frågor till kursansvariga om deras 
intentioner med den skönlitterära delen av kursen. 

5.4.1 Förberedelse för intervjuer

Jag har förberett min undersökning genom flera kontakter med lärare på 
sjuksköterskeprogrammet. Dessutom har jag tagit del av kursplaner och utbildningens olika 
dokument som vid tidpunkten för undersökningen fanns tillgängliga via universitetets 
webbplats. Efter att kort ha samtalat med två av lärarna på utbildningen fick jag i korthet 
utstakat de olika stationer av skönlitteratur och biografier som fanns involverade i 
sjuksköterskeprogrammet i Växjö. Det fanns vid tiden för undersökningen tre olika kurser 
med detta inslag i kurslistan. Den första, ”Vårdandets idéhistoria” gavs under termin ett och 
innefattar som nämnt ett val av ca: 200 sidor skönlitterär eller biografisk text från en fastställd 
lista. ”I patientens värld” var aktuell under termin tre och då läser alla en och samma bok 
Under termin fyra fanns dessutom ytterligare en kurs där studenterna läser samma 
självbiografiska bok. Där följdes läsningen även upp med ett besök och en föreläsning av 
författaren. 

Det jag först trodde var en exklusiv inledning av studierna där skönlitteraturen kunde vara en 
första introduktion och bild av yrket visade sig vara en mera mångbottnad satsning och ett 
mer medvetet involverande av ett element i kurslitteraturen som ligger utanför de rena 
faktatexterna. Jag bokade tid med två lärare på utbildningen för ett samtal om intentionerna 
bakom detta val av kurslitteratur. Dessa intervjuer ger en bakgrund till det skönlitterära 
inslaget inom sjuksköterskeutbildningen.

För att hitta informanter till min undersökning besökte jag föreläsningar för 
sjuksköterskestudenterna i inledningen av vårterminen 2010 och informerade om min uppsats 
och delade ut ett följebrev med information (se bilaga 1). Intresserade studenter fick vid dessa 
tillfällen skriva sina kontaktuppgifter på en lista. Jag var angelägen om att intervjua studenter 
på termin två, som hade relativt färsk erfarenhet av kursen ”Vårdandets idéhistoria” där 
studenterna väljer en roman eller biografi från en lista och efter läsning diskuterar denna vid 
ett seminarium. Vidare ville jag även intervjua studenter som nyligen börjat termin tre och 
med färska erfarenheter av kursen ”I patientens värld” som är aktuell under termin två och där 
studenterna alla läser samma bok som sedan bearbetas under ett seminarium och vid en 
skriftlig tentamen. 

Jag tog kontakt med studenterna i den ordning de skrivit upp sig på listan med ett undantag 
där jag hade svårt att läsa den handskrivna e-postadressen När jag hade fått ihop tre 
informanter från termin två och tre från termin tre var jag nöjd. Intervjuerna skedde på neutral 
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plats i ett förbokat grupprum på universitetsbiblioteket. De var ca: 50 minuter långa. Vid 
intervjutillfällena hade jag med den kurslista som används vid studenternas val av litteratur till 
kursen ”Vårdandets idéhistoria” under termin ett (se bilaga 3).

Samtliga informanter i min undersökning är kvinnor. Detta utfall stämmer väl med 
könsfördelningen på sjuksköterskeutbildningen. Vid intervjuerna har jag inte kategoriserat 
dem på annat sätt än efter kön, ålder, gymnasieutbildning och erfarenhet av vårdarbete. 
Gymnasieprogram har jag efterfrågat av samma anledning som jag frågat efter eventuellt 
arbete och erfarenhet av vårdarbete. Jag har velat ringa in erfarenhet av eventuell praktik (som 
man genomgår vid gymnasiets omvårdnadsprogram) och arbete inom vårdsektorn. 
Anledningen är att jag velat få deras bild av kontakt med patienter i verkligheten i jämförelse 
med biografiernas och romanernas skildringar av sjukdomar och vårdsituationer. En viktig 
aspekt för min undersökning har också varit informanternas bilder och föreställningar av 
sjuksköterskeyrket. Detta för att utreda om de uppfattar att empati och inlevelseförmåga är 
lämpliga egenskaper för en blivande sjuksköterska.

5.4.2 Intervjuerna

Intervjuerna gjordes under februari 2010. Därefter har jag transkriberat intervjuerna och 
analyserat utskrifterna. Jag har kategoriserat texternas innehåll efter de teman som fanns 
förutbestämda i mina frågor och de kategorier som kommit fram efter flera genomläsningar av 
materialet. Jag kommer i kapitel 6 att presentera mina resultat i olika teman och tematiska 
kategorier. I detta kapitel kommer jag även att relatera till den forskning jag redogjort för i 
kapitlet om metod och litteratur. Framförallt är det Rosenblatts och Nussbaums teoretiska 
modeller av den skönlitterära läsningen som står i fokus för mitt intresse.

5.4.3 Informanterna

Informanterna har fått fiktiva namn som börjar på alfabetets sex första bokstäver i den 
ordning jag intervjuade dem. Bella, Cecilia och Daniella har alla under januari 2010 påbörjat 
sjuksköterskeutbildningens andra termin vid Linnéuniversitetet i Växjö. Agnes, Elena och 
Frida går våren 2010 termin tre på programmet. Jag har namngett dem för att skapa närhet och 
enkelhet för uppsatsens läsare att ta till sig texten och skilja ut att det är olika personer, utan 
att för den skull avslöja informanternas identitet. De är mellan 21 och 38 år, men 
ålderskategorierna är bara viktiga för att väga in deras livserfarenhet och erfarenhet av 
eventuellt vårdarbete. Nedan följer en kortfattad lista med de karakteristika jag valt att skilja 
ut vid intervjuerna:

Agnes är 21 år. Hon har en naturvetenskaplig gymnasieutbildning och går termin 3 på 
sjuksköterskeprogrammet. Hon har 7-8 månaders erfarenhet inom vården.

Bella är 22 år. Hon gick ett samhällsvetenskapligt program på gymnasiet och går termin 2 på 
sjuksköterskeprogrammet. Hon har arbetat på sjukhus i 6 månader.

Cecilia är 38 år. Hon har både ett naturvetenskapligt gymnasieprogram och gymnasieskolans 
omvårdnadsprogram bakom sig. Hon går termin 2 på sjuksköterskeprogrammet efter 15 års 
erfarenhet av vårdarbete.



25

Daniella är 32 år och har gått ett estetiskt gymnasieprogram. Nu går hon termin 2 på 
sjuksköterskeprogrammet. Hon har med undantag för någon dag av praktik ingen erfarenhet 
från vården.

Elena är 22 år. Hon har gått omvårdnadsprogrammet och arbetat som undersköterska i 3 år. 
När hon nu går termin 3 på sjuksköterskeprogrammet har hon en tämligen lång praktisk 
erfarenhet av vårdarbete.

Frida är 29 år och går termin 3 på sjuksköterskeprogrammet. Hennes gymnasieutbildning 
omfattar både ett estetiskt program och omvårdnadsprogrammet. Hon har 5 års erfarenhet av 
arbete inom vårdsektorn.
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6. Resultat och analys

I detta kapitel presenterar jag resultatet av min intervjuundersökning och analyserar och tolkar 
detta resultat med utgångspunkt från de teorier jag beskrivit i uppsatsens kapitel 3 och 4. 
Under denna avdelning följer också en redogörelse för mitt möte med två lärare från 
sjuksköterskeprogrammet. Deras beskrivning av intentionerna bakom satsningen på 
skönlitterär kurslitteratur avser att sätta in detta kursmoment i sitt sammanhang. Tolkningen 
av informanternas intervjusvar är den mest omfattande delen av detta uppsatsavsnitt.

6.1 Analysförfarandet

Analysen presenteras tematiskt efter de tre stora block som intervjufrågorna delats in i:  
sjuksköterskans yrkesroll, den biografiska och skönlitterära läsningen och hur denna läsning 
skiljer sig från läsningen av vetenskaplig facktext. Under dessa större teman kommer 
tematiska underkategorier som kommit fram under analysen att presenteras.

Min avsikt är att analysera materialet mot bakgrund av de teorier om läsning från framförallt 
Rosenblatt och Nussbaum som jag tidigare presenterat. Den bild jag fått av målsättning och 
intentioner bakom satsningen på skönlitterär läsning i intervjuer med två lärare på 
sjuksköterskeprogrammet kommer att finnas med som bakgrundsbild till min undersökning. 

6.2 Analysmetod

Min avsikt är att tolka mina informanters utsagor när de beskriver sina upplevelser av att läsa 
skönlitteratur inom ramen för sin yrkesutbildning. Intervjusvarens språk- och ordval är 
intressanta för min analys.  Jag vill inte binda mig till någon uttalad tolkningsmetod, men man 
skulle kunna säga att jag använder mig av ett hermeneutiskt orienterat synsätt.

Hermeneutiken är både en inriktning inom vetenskapen och en metod eller ett 
tillvägagångssätt. Ett hermeneutiskt förhållningssätt till ett empiriskt material handlar om att 
”beskriva, tolka och utveckla förståelse”. Rosenqvist (2006) talar om en forskning som strävar 
efter ”förståelse genom tolkning”(s. 32). Tolkningsförfarandet går i flera steg där helheten 
ställs mot delarna. Först försöker forskaren få en överskådlig helhetsbild av materialet för att 
därefter försöka urskilja mönster och teman i de data som samlats in. Dessa delar och mönster 
kan sedan ställas mot teorier från tidigare forskning som finns som teoretisk grund för 
undersökningen (Ibid., s.32).

Ett mått på ett undersökningsresultats rimlighet är att de olika delarna i det empiriska 
materialet måste stå i samklang med helheten (Westlund, 2009, s. 65). Det empiriska 
materialet skall vara sådant att det gett ”informanterna utrymme att utveckla sina egna 
erfarenheter”(Westlund, 2009, s. 73).  Detta är en tolkningsmetod som ofta använts för att 
analysera skriftliga utsagor. Eftersom transkriberade intervjuer kan ses som skriftliga utsagor 
anser jag att det är en metod som passar mitt syfte (ibid., s. 73).

Mitt empiriska material är de sex intervjuerna med sjuksköterskestudenterna och jag har 
analyserat detta material först utifrån den helhet de beskriver i sina svar på intervjufrågorna.  
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Jag har försökt hitta mönster och teman i utsagorna och ställt samman deras uttalanden i de 
olika delar jag redovisar här i analyskapitlet. Jag har även försökt sätta in dessa teman i de 
teorimönster som finns i mitt teoriavsnitt. Framförallt har jag velat hitta likheter avvikelser i 
förhållande till de teoretiska modeller kring läsaren och läsning som sammanställts av 
Nussbaum och Rosenblatt. Jag har även applicerat Furhammars och Larsen och Berntsens 
fyrfältsmodell för läsningens olika former studenternas sätt att tala om sin läsning av olika 
typer av kurslitteratur. Detta för att denna modell för läsarens kontakt med texten ligger nära 
Rosenblatts teorier och för att den har använts i en studie av läsning i Norden.

6.3 Lärares intentioner och val av kurslitteratur 

För att sätta in sjuksköterskestudenternas läsning av skönlitteratur och biografier i sitt 
sammanhang och få en uppfattning om detta inslag inom en högskoleutbildning har jag 
samtalat med två lärare inom sjuksköterskeutbildningen i Växjö. Jag har träffat var och en av 
dem vid ett tillfälle för att få en bild av intentionerna bakom detta val av kurslitteratur. Våra 
samtal var ca: 45 minuter långa. Jag sökte upp dem på deras tjänsterum och valde att föra 
anteckningar istället för att spela in dessa intervjuer. Mitt syfte är inte att analysera deras 
utsagor om läsningen utan jag vill undersöka vilken vikt dessa lärare tillmäter detta inslag i 
sköterskeutbildningen när de beskriver det för mig. 

6.3.1 Kurser med skönlitterära inslag 

I den aktuella utbildningsplanen vid tiden för min undersökning fanns det 
skönlitterära/biografiska inslaget, som jag tidigare nämnt, med vid tre tillfällen under 
sjuksköterskeprogrammet. I den första kursen under termin ett: ”Vårdandets idéhistoria”
väljer studenterna en bok från en fastställd lista Där följs den skönlitterära läsningen upp i ett 
seminarium. 

Under termin två läser studenterna kursen: ”I patientens värld läser”. Där läser alla 
kursdeltagare samma bok. I den aktuella kurslistan var det Ro utan åror : en bok om livet och 
döden av Ulla-Carin Lindquist (2004). Temat är sjukdomen ALS som drabbar Ulla-Carin 
mitt i livet och som också orsakar hennes tragiska, för tidiga död.  Boken tas upp under kursen 
på två olika sätt. Dels vid ett seminarium med diskussioner där studenterna får analysera 
boken med hjälp av begreppen makt och delaktighet. Det genomförs också en skriftlig 
examination där studenterna jämför Ulla-Carins situation med en annan patientberättelse i 
form av en novell, som oftast hämtats från tidningen Vårdfacket.  Läsningen följs upp både i 
ett seminarium och är underlag för en skriftlig examination.

Under termin fyra läser studenterna också samma bok, Zebraflickan av Sofia Åkerman
(2004). Där följs läsningen dessutom av ett författarbesök. Författaren är själv sjuksköterska 
och har erfarenhet av patientrollen, vilket skildras i boken med temat självskadebeteende. 
Tanken är att studenterna i sin läsning skall fokusera på patientperspektivet. Denna läsning 
examineras genom uppsatsskrivning där materialet till uppsatsen hämtas dels från den 
självbiografiska boken dels från vetenskapliga artiklar. För närvarande finns det skönlitterära 
inslaget med enbart i vårdvetenskapliga kurser, men det finns en ambition att utöka det 
humanistiska inslaget i utbildningen till att även omfatta de medicinska kurserna.
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6.3.2 Bokurval

Böckerna väljs av kursansvariga lärare i samråd med kollegorna på institutionen. Båda lärarna 
betonar att det är viktigt att välja böcker som är känslomässigt berörande. När det gäller 
distinktionen mellan biografier och skönlitteratur framför en av dem en i hennes ögon viktig 
aspekt. Biografierna väljs med syftet att göra studenterna medvetna om hur en patient kan 
uppleva sjukdom och lidande, medan man låter studenter läsa mer renodlade 
fiktionsberättelser när man vill att de skall se det berättade ur olika perspektiv.  Aprilhäxan av 
Maj-Gull Axelsson (1997) är exempel på en roman som använts på utbildningen. Där av följer
att biografierna är vanligast under de första terminerna. På magisternivå förekommer mer 
skönlitterära och filosofiska texter, t.ex. Simone Beauvoirs (2009): Den inbjudna och 
Främlingen av Albert Camus (1946). 

Den svenska kontexten är viktig för litteratururvalet när det gäller biografier. Vidare försöker 
man från kursansvarigas sida välja böcker om både män och kvinnor och böcker som speglar 
personer i olika åldrar. Zebraflickan skildrar t.ex. en yngre person och Ulla-Carin Lindquist är 
äldre eller medelålders när hon drabbas av en dödlig sjukdom. För att möjliggöra för 
studenterna att skaffa litteraturen försöker lärarna välja sådana böcker som finns i 
pocketutgåvor. Därför blir urvalet med automatik inriktat mot det bredare mer populära 
utbudet. Ibland finns dock även mera smala skildringar med i kurslistorna. 

6.3.3 ”Den levda erfarenheten”

I vilket syfte har lärarna valt att ta in skönlitteratur och biografier i sjuksköterskeutbildningens 
kurslitteratur? Framförallt handlar det om att ge studenterna möjlighet att möta patienter, om 
än inte i levande livet, så mellan bokpärmarna.  I brist på verkliga möten med patienter blir 
detta ett sätt att komma närmare patientens värld och få förståelse för patientens situation och 
hur olika symtom kan upplevas. Ulla-Carin Lindquists bok kan illustrera förhållanden som rör 
makt, personalens och patientens makt. Boken ger förståelse för att patienten har rätt att 
bestämma över sin egen kropp och person. Kunskapen om patienter och vårdsituationer 
fördjupas genom att detta, liksom andra inom programmet valda böcker, är en bok som berör. 
En av lärarna benämner dessa böckers bidrag till kurslitteraturen som ”den levda 
erfarenheten”

Det finns, enligt dessa lärare på sjuksköterskeutbildningen, inget motsatsförhållande mellan 
de mer vetenskapliga texterna på utbildningen och denna skönlitterära kurslitteratur. Den 
senare läsningen är ett sätt att levandegöra teorin. Eftersom studenterna inte träffar några 
patienter under utbildningen, med undantag för praktikperioderna, utgör dessa skildringar en 
koppling mellan teori och praktik. Studenterna övas att teoretisera kring de lästa 
upplevelserna. Böckerna är viktiga för att de berör och ger möjlighet att se med 
vårdvetenskapliga ögon på levda beskrivningar, menar lärarna. Det motsatta förhållandet är 
lika viktigt när lärarna beskriver skönlitteraturens roll inom sjuksköterskeprogrammet. I 
romanernas och biografiernas levda erfarenhet får studenterna stöd för sina tankar när de tar 
del av det vetenskapliga materialet.

Lärarna beskriver ett samspel mellan de olika typerna av kurslitteratur. Läsningen av 
biografier och skönlitteratur skall spegla begrepp som är centrala i kursplanerna och som 
studenterna skall ta till sig. Dessa begrepp skall studenterna reda ut både genom läsning av 
läroböcker och teoretiska texter, men de skall även kunna förtydligas genom skönlitterär 
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läsning. Det blir ett växelbruk mellan olika texttyper. Skönlitteraturen ökar förståelsen för den 
vetenskapliga texten. Den vetenskapliga texten blir mer konkret och de teoretiska avsnitten i 
kurslitteraturen ger studenterna verktyg att analysera skönlitteraturen och biografierna. Jag ser 
detta mönster som ett exempel på hur utveckling av kunskap kan bygga på en förening av 
känsla och intellekt.

För båda lärarna med egna grundutbildningar från 70- och 80-tal är det naturligt med ett 
inslag av humaniora inom vårdvetenskapliga utbildningar. Det är ändå inte självklart, enligt 
lärarna, att alla universitet och högskolor satsar på humaniora och skönlitterär läsning inom
sina vårdutbildningar. 

6.4 Teman i intervjuerna

Mina intervjuer med sjuksköterskestudenterna har kretsat kring tre stora block med frågor 
som handlat om deras inställning till den kommande yrkesrollen och deras upplevelser av den 
mer skönlitterära läsningen inom kurslitteraturen och deras erfarenheter av den mera 
traditionella kursläsningen i form av läroböcker och vetenskapliga artiklar. Mitt syfte med 
detta upplägg har varit att undersöka hur de utrycker sina förväntningar inför den kommande 
yrkesrollen och hur de beskriver de krav på förväntade egenskaper som finns i 
sjuksköterskans yrkesutövning. Detta för att se om några av dessa av för den blivande 
sjuksköterskan förväntade egenskaper går att hämta inspiration till genom framförallt 
läsningen av skönlitteratur och biografier om svåra livssituationer och sjukdomar.

6.4.1 Yrkesrollen

Mitt första tema eller block i intervjuerna har handlat om valet av utbildning och det 
kommande yrket. Jag har velat få en uppfattning av med vilka ord och uttryck informanterna 
beskriver sin studieinriktning och sitt kommande yrkesliv. Detta för att ringa in om de 
uttrycker att yrket har den traditionella inriktningen mot inkännande och empati.

6.4.2 Sjuksköterska ett självklart val

Valet av utbildning verkar för mina informanter ha varit ganska självklart. Elena, Frida och 
Cecilia har tämligen lång erfarenhet av vårdarbete med sina tre, fem och 15 år inom 
vårdsektorn. De har alla en klar bild av arbetets innehåll och har sökt sig till en högre 
utbildning för att få mer ansvar. Även de tre övriga, där Daniella inte har någon praktisk 
erfarenhet av arbete inom vården och Agnes och Bella arbetat mindre än ett år vardera på 
vårdinrättningar, har förebilder och föreställningar om hur sjuksköterskans yrke kan se ut. 

Agnes har under en kort tid arbetat som sjukvårdsbiträde och eftersom hon har trivts bra föll 
det sig naturligt att söka sjuksköterskeutbildningen. Bella berättar att hon från det hon var 
liten har haft en känsla att hon skulle arbeta inom vården. Daniella förklarar att hon alltid har 
varit intresserad av sjukvård och hälsa. En förebild för henne har varit de som arbetar inom 
ambulanssjukvården och det är fortfarande denna sektor inom sjukvården som lockar mest. 
Cecilia, som är den av informanterna med längst erfarenhet av vårdarbete, är klar över vad det 
praktiska arbetet innebär och önskar nu knyta ihop sin yrkesroll genom att erövra den 
teoretiska delen av professionen. Elena har arbetat som undersköterska i tre år och berättar ett 
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minne från en praktikperiod under gymnasiet där hon inspirerades av en erfaren sjuksköterska 
som genom sitt lugna, professionella agerande bidrog till att ett litet barn kunde räddas till 
livet. Det fick Elena att tänka att detta skulle kunna vara hon själv i framtiden. Frida nämner 
att hennes strävan med utbildningen är just att kunna få mer ansvar inom ett område där hon 
har flera års praktisk erfarenhet.

Alla informanterna använder olika uttryck som handlar om att de är intresserade av att arbeta 
med människor. För Agnes är det viktigt att kunna hjälpa och hon nämner just att hon vill 
arbeta med människor. Cecilia betonar att hon tycker om att arbeta med människor och 
Daniella vill hjälpa andra. Intresset för människor och utsikten att kunna rädda liv driver 
Elena. Sammantaget kan man beskriva informanternas beskrivningar av studieinriktning som 
något som fallit sig ganska naturligt med tanke på ett allmänt intresse av att få möjlighet att 
arbeta med och hjälpa människor.

6.4.3 Professionell och medkännande

Det första blocket i mina intervjuer med sjuksköterskestudenterna har handlat om deras 
föreställningar av sin kommande yrkesroll. Jag har med mina frågor velat ringa in med vilka 
begrepp de beskriver för yrket lämpliga egenskaper. I kapitel 2 har jag visat på yrkesrollens 
historiska framväxt alltsedan Florence Nightingales dagar och hur mycket av hennes 
tankegods angående sköterskerollen som fortfarande lever kvar. Sjuksköterskan skall enligt 
tradition vara lyhörd för andra och visa empati. Detta genomsyrar också Socialstyrelsens 
beskrivning av yrket. Även i utbildningsplanen för sjuksköterskeutbildningen i Växjö nämns 
som ett mål att den studerande skall ”visa självkännedom och empatisk förmåga”(Växjö 
universitet, Sjuksköterskeprogrammet, 2005, s. 2). Förmåga att förstå patienten är också något 
som värderas bland lokala mål. (ibid., s. 2).

Anledningen till att jag valt att låta studenterna med några nyckelord beskriva sin syn på det 
framtida yrket är dels att jag vill undersöka om dessa intervjuer bekräftar den idealiserade 
bilden av sjuksköterskan som framkommer i texter och dokument om sjuksköterskeyrket. Jag 
vill också få en möjlighet att koppla bilden av sjuksköterskan som en yrkesutövare med stark 
känslomässig inlevelse i andras situation till de lärdomar en läsning av skönlitteratur 
eventuellt kan ge. Med vilka ord beskriver då informanterna de önskvärda 
yrkesegenskaperna? 

För Agnes är det viktigt att en sjuksköterska är ”lyhörd” och ”professionell”. Hon (eller han) 
skall veta och denna kunskap skall vara ”evidensbaserad”. Agnes menar att lyhördheten 
handlar om att se ”hela patienten”. Även Cecilia pekar på vikten av stor kunskap och 
kompetens inom sitt område kombinerat med ”god människokännedom” Cecilia talar om att 
förvärvad medicinsk kunskap ger sjuksköterskan möjlighet att på ett klokt sätt vägleda 
patienten, men beskriver även en önskvärd känslighet och varsamhet i mötet med patienten. 

Bella betonar att det är viktigt att en sjuksköterska är ”empatisk” och ”tar sig tid att lyssna”. 
Enligt henne skall sköterskan ”göra sitt yttersta för att förstå hur den här människan har det”. 
Daniella tycker att en blivande sköterska skall vara ”intresserad av andra människor”. Det är 
också viktigt ”att vilja veta hur andra har det och hur dom upplever saker”. Framförallt skall 
en sjuksköterska ”vilja göra situationen bättre för andra”. Hon/han skall försöka se situationen 
”från patientens synvinkel” och hela tiden tänka på hur patienten upplever det uppkomna 
läget. Elena talar om vikten av att ”ha ett bra bemötande”. Även hon menar att sjuksköterskan 
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måste ”kunna se ur patientens perspektiv och kunna se patientens lidande”. Sedan betonar 
även hon vikten av djupa teoretiska kunskaper.

I sina svar på vilka egenskaper en bra sjuksköterska skall ha försöker flera av informanterna 
beskriva vilka aspekter de lägger på bemötandet av patienterna. Cecilia beskriver att en 
sjuksköterska måste ha ”respekt för alla individuella egenskaper” hos de människor hon möter 
i yrket. Sjuksköterskan måste kunna känna av hur hon skall möta just den individ hon har 
framför sig.

För Daniella är det viktigt att man som sjuksköterska är nyfiken på hur andra har det och att 
man kan föreställa sig ”hur dom upplever saker”. Hon återkommer flera gånger till vikten av 
att se en situation ur patientens synvinkel. Även Elena lägger stor vikt vid att sjuksköterskan 
skall ha ”ett bra bemötande” och att hon ser ”ur patientens perspektiv”. Att se patientens 
lidande är viktigt. För Frida är en bra sjuksköterska en individ som är omsorgsfull, oegoistisk 
och har en förmåga att se helhet och detaljer. Andra viktiga egenskaper är att vara ”lyhörd, 
lugn, kunnig inom området”. Frida fördjupar sin bild av den kunniga och empatiska 
sjuksköterskan i en beskrivning av vad som är viktigt i mötet med patienterna.

Det viktigaste är nog att man inte tror att man vet hur någon annan känner bara för att 
den personen har en viss sjukdom eller … så att man verkligen är lyhörd inför varje 
patient eller människa.

För att sammanfatta deras svar på frågan om vad som är viktigt i sjuksköterskans yrkesroll 
kan man använda de båda begreppen kunskap och medkännande. En sjuksköterska måste ha 
teoretisk och evidensbaserad kunskap för att, enligt Cecilia, kunna vägleda patienter. Det 
räcker dock inte, enligt informanterna, med en djup teoretisk, medicinsk kunskap för att mötet 
med patienterna skall bli bra. Informanterna försöker ringa in en annan viktig egenskap med 
ord som lyhörd, empatisk, oegoistisk och intresserad av andra människor. Det handlar om att 
kunna se en medmänniska och förstå vad hon går igenom. Mitt intresse handlar om att se om 
sjuksköterskestudenterna beskriver upplevelsen av läsningen av skönlitteratur och biografier i 
liknande termer.

6.4.4 Läsningens betydelse

Här följer en presentation och analys av vad informanterna har uttalat för syn på sin 
upplevelse av att läsa skönlitteratur och biografier som en del av sin kurslitteratur på 
sjuksköterskeprogrammet. Jag redovisar här studenternas beskrivningar av sin läsning mot 
bakgrund av framförallt Rosenblatts och Nussbaums teorier om den skönlitterära läsningen. . I 
min analys av intervjuerna har jag kunnat skönja vissa teman som handlar om hur 
informanterna läser dessa texter Jag har också identifierat några särdrag i studenternas sätt att 
beskriva den skönlitterära läsningen i jämförelse med hur de talar om andra mer vetenskapliga 
texter som ingår i deras kursläsning. 

6.4.5 ”Man vill ju bli berörd” – Den känslomässiga läsningen

Hur beskriver då sjuksköterskestudenterna sina upplevelser av att läsa skönlitteratur och 
framförallt självbiografier? Samtliga informanter är vana läsare. De läser framförallt 
skönlitteratur på fritiden och utrycker en stor glädje i läsningen. När de beskriver sina intryck 
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av att läsa skönlitteratur och biografier inom sina universitetskurser träder det fram en bild av 
en oreserverad, direkt och känslomässig läsning.

Utryck som att boken ”sög in en” och att ”jag kommer ju att ha med mig hennes tankar /---/ 
hennes livsöde” som Agnes använder när hon beskriver Ulla-Carin Lindquists (2004) bok Ro 
utan åror är typiska. Daniella använder just uttrycket att hon vill bli berörd och det är detta 
som lyser igenom även i de övrigas beskrivningar. Bella beskriver sitt bokval under termin ett 
Den skalliga damen: en bok om cellgifter och livsglädje av Maria-Pia Boethius (1988) som en 
”väldigt gripande bok”. Elena, som går termin tre och alltså haft två kurser med skönlitteratur 
och biografier i kurslitteraturen, beskriver sina starkaste intryck av boken hon läste termin ett. 
Det var en stark bok om post partum depression eller förlossningsdepression, Carl Buraks och 
Michelle G. Remingtons (1993) skildring av en kvinnas djupa ångest i boken Jag dödade mitt 
barn. Elena berättar om en läsupplevelse som lämnat djupa spår.

Studenterna berättar också hur de uppmuntrats under de seminarier som följt på läsningarna 
att plocka fram situationer som berört dem särskilt starkt. Under intervjuerna har jag anat att 
speciellt den gemensamma boken, Ulla-Carin Lindquists (2004) Ro utan åror, under termin 
tre gjort starka intryck på de informanter som under våren 2010 påbörjat termin tre. Här är en 
bild av Ulla-Carins lidande som förmedlas av Frida:

Det var nån gång när hon ramlade ur sängen på natten. Hon försökte väl… det var väl 
nånting att hon ville ha hjälp på nåt sätt. Hon försökte väl ropa efter sin man och så 
ramlade hon ur sängen och välte ner någon vas och gjorde sig illa. Hon låg väl där ett 
tag innan han kom. För det mesta i boken så beskrev hon ju… så var hon så stark i alla 
situationer. Och hon kunde liksom… hon tog hela tiden makten över sig själv och sin 
sjukdom fast hon behövde jättemycket hjälp till slut så kändes det som om hon hade 
kontrollen. Men just vid det tillfället så förlorade hon den där kontrollen. Hon var 
verkligen beroende av att nån kom och hjälpte henne där. Och även om det var hennes 
man och att dom var jättetajta så var det ändå på något vis nåt nederlag. Det var ju ett 
lidande ett beskrivet lidande.

Även Agnes återger en minnesbild från boken som är både vacker och gripande. Den handlar 
om Ulla-Carins vilja att leva och ha ett bra liv så långt det är möjligt efter att ha drabbats av 
den dödliga sjukdomen ALS. Agnes intryck av bokens huvudperson liknar Fridas. Ulla-Carin 
är en kvinna med stor integritet och ett stort kontrollbehov. Alldeles på slutet, innan livet tar 
slut, kan hon dock tillåta sig att vila i att andra människor kan hjälpa henne, ta hand om 
henne. I detta sammanhang och för våra studenter handlar det om vårdpersonalens roll. Bilden 
handlar om att Ulla-Carin ligger i en båt men det är andra som ror årorna åt henne. För Agnes 
handlar bilden, förutom att den illustrerar boktiteln, om att Ulla-Carin kan tycka att det är 
skönt att det finns andra som sköter hennes omvårdnad, som tvättar och hjälper henne. 

För Elena, som liksom Agnes och Frida går termin tre, betydde inte läsningen av Ulla-Carin 
Lindquists bok lika mycket. Rosenblatts transaktionsteori är ett sätt att beskriva en läsning 
som involverar text och läsare i en viss kontext. För Elena är denna kontext som styr 
läsningen under termin två att Ulla-Carins text följs av en skriftlig tentamen som ger 
läsningen och utvärderingen av denna en speciell innebörd.  Hon beskriver dels att det är 
något hos boken som gör att den trots sitt drabbande innehåll inte ”lämnar spår efter sig” 
vilket är en viktig aspekt för Elena i allt hon läser. Men sammanhanget i vilken boken 
förekommer i hennes utbildning är också viktigt för hur hon uppfattar läsningen av denna bok. 
Hon berättar att hennes dominerande intryck av att läsa Ulla-Carin Lindquists (2004) bok Ro 
utan åror var att hon läste till en tenta och ”sen var det inte mer med det”. 
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Elenas beskrivning har stöd i transaktionsteorins antagande om att varje läsning är ett unikt 
samspel mellan en speciell text och en speciell läsare vid en speciell tidpunkt och på en 
speciell plats (Connell, 2008, s.103). Överhuvudtaget innebär läsningen av skönlitteratur och 
biografier inom utbildningen en speciell kontext för läsningen av denna typ av texter. Sedan 
kan det finnas olika sätt att ta till sig en mera skönlitterär och känslomässigt berörande text i 
ett sammanhang med krav på prestation i form av skriftliga och muntliga redovisningar. Elena 
är ensam om sin reaktion i informantgruppen, men det hindrar inte att hennes utsaga är 
intressant och jag menar att den ligger i linje med de teorier kring läsning som jag refererat 
till.

Sammantaget ger dock informanterna en bild av hur läsningen av skönlitteratur och biografier 
inom deras utbildningsprogram varit något som gjort ett starkt intryck och berört dem 
framförallt känslomässigt. Daniella säger i en bisats om att läsa biografierna i kurslistan. ”Då 
vill man ju bli berörd på ett eller annat sätt. Man vill ju få en annan syn på livet”. 

Det går att analysera informanternas läsning med hjälp av termer hämtade från de teorier om 
den skönlitterära läsningens betydelse som jag tidigare redovisat. Sjuksköterskestudenterna 
beskriver en läsning som berört dem känslomässigt. Här går det att relatera till Nussbaums 
tankar om förståelse genom känsloinlevelse i den skönlitterära läsningen. Även Rosenblatt har 
ju pekat på vikten av känslomässig inlevelse i det lästa. Det gör att båda forskarna bidrar med 
verktyg för att förstå och analysera studenternas beskrivningar av sina läsupplevelser. Bilden 
av hur läsningen ger en ny syn på livet gör att studenternas läsning går att kategorisera under 
begreppet personlig läsning enligt fyrfältsmodellens kategorier.

6.4.6 Det personliga och unika

Samtliga informanter använder ord som beskriver något unikt och personligt när de diskuterar 
sin läsning. Cecilia talar om ”individuella skildringar och upplevelser” och det ”specifika, 
unika för just den individen” när hon förklarar vad hon tycker kännetecknar biografierna och 
vad man kan lära sig genom läsning av denna typ av litteratur. Agnes berättar om läsningen av 
Ro utan åror på ett likartat sätt. Hon menar att skildringen är subjektiv eftersom ”en biografi 
är ju en persons upplevelse”. Det som berättas är utan någon annans tolkning och utan någon 
mellanhand. 

Även Frida kommenterar sina intryck efter läsningen av Ro utan åror med orden ”en väldigt 
subjektiv upplevelse”. Frida talar också om att det blir ”mer intimt och personligt när man 
läser Ulla-Carins bok” när hon jämför med läsning av vetenskapliga texter och läroböcker 
som beskriver sjukdomar. Även Elena redogör för en uppfattning där skönlitteratur och 
biografier kan ge en mer personlig och specifik spegling av verkligheten. När hon skall 
beskriva vad som kännetecknar den skönlitterära delen av kurslitteraturen svarar hon att de 
”här skönlitterära böckerna är ju någons synpunkt”. /---/ ”Det är någons historia”.  

Enligt Nussbaum har skönlitteraturen en särställning genom att den handlar om det speciella 
och det konkreta. Det unika lyfts fram i motsats till filosofiska texter som framförallt utforskar 
det allmänna och universella. (Nussbaum, 1990, s. 44). Hennes teorier fungerar väl i detta 
sammanhang där det handlar om att hitta begrepp för att göra en tolkning av studenternas 
läsning av sin kurslitteratur.  
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När jag läser igenom mina informanters beskrivningar av läsningen av biografier med 
patientperspektiv ger det intryck av att sjuksköterskestudenterna ser läsningen som likvärdig 
med ett möte med en person av kött och blod. Bella, som läst Maria-Pia Boëthius (1988) 
skildring av sig själv som cancerpatient, tycker att det är spännande när någon skriver utifrån 
sig själv och sina upplevelser. ”Det blir personligt” Hennes beskrivning av läsningen av 
Skalliga damen för tankarna till ett möte i verkliga livet.

Det är sällan man lär känna någon så intimt som när man läser om den här personens 
upplevelser eller tankar. 

Daniella menar till och med att när hon som kurslitteratur stöter på dessa böcker får hon 
möjlighet ”att möta andra människor på ett enkelt sätt”. Dessa möten ger möjlighet till 
vidgade perspektiv. Furhammars (1997) likställande av en personlig läsning med en social 
aktivitet, ett möte (s.149) är användbar för att förstå informanternas beskrivningar av sina 
läsupplevelser.

När mina sex informanter beskriver vad de bär med sig efter läsningen av skönlitteratur och 
biografier betonas vad de lärt sig genom att ta del av någons unika livssituation. Cecilia tror 
att denna typ av läsning kan få betydelse för den framtida yrkesutövningen genom att i den 
individuella skildringen av en sjukdom finns möjlighet att se ”gemensamma 
överensstämmelser” i hur man kan uppleva sjukdom och lidande. ”Samtidigt finns det här 
specifika, unika för just den individen”. Hon menar att detta är en viktig lärdom för den som 
skall arbeta inom ett vårdyrke. Cecilia sammanfattar sina tankar med att säga att den 
”personliga och unika upplevelsen som individen har” i en självbiografi är ett viktigt 
komplement till det allmängiltiga i de vetenskapliga texter som förekommer i utbildningen.

Sjuksköterskestudenternas berättelser om sin kursläsning går att tolka med begrepp hämtade 
från Nussbaum och Rosenblatt . Deras läsning har berört dem känslomässigt och de visar även 
prov på vad Rosenblatt beskriver som ett personligt element i litteraturläsningen. De har 
kommit nära böckernas personligheter, livsåskådningar och känslor.  (Rosenblatt, 2002, s.
146-147). Anders Petterssons (2009) beskrivning av den skönlitterära läsningens möjlighet till 
identifikation med böckernas fiktiva eller verkliga karaktärer (s.28) är också ett användbart 
redskap för att kategorisera och tolka studenternas utsagor. Sjuksköterskestudenterna lever sig 
in i de öden de möter mellan bokpärmarna. Det är en läsning som berört dem emotionellt.

En aspekt av vikten av att läsa skönlitteratur och biografier med fokus på det personliga och 
unika i ett traumatiskt skeende är möjligheten till ett helhetsperspektiv. Detta nämns inte av 
alla sex informanterna, men det finns två av sjuksköterskestudenterna som betonar detta som 
en upplevelse av läsningen. Agnes använder begreppet ”livsvärld” när hon talar om Ulla-
Carin Lindquists (2004) bok Ro utan åror. Agnes menar att Ulla-Carin ger en bild av 
helheten, av hela sin livsvärld. Det blir en läsning på alla plan som inte bara innefattar Ulla-
Carins erfarenhet av den allvarliga sjukdomen. Enligt Agnes får läsaren ta del av Ulla-Carins 
”arbete, tiden innan och nu”. Lite senare återkommer Agnes till hur Ulla-Carin skrivit en hel 
bok om sig själv och att detta gör att behållningen är en beskrivning av helheten och inte bara 
fokus på vårdsituationen eller patientrollen. 

Att Agnes använder uttrycket nu tycker jag visar att en läsning av denna typ av litteratur 
försiggår i realtid. Vi är som läsare med i den personliga berättarens nu, även när berättaren 
som i det här fallet är borta sedan några år. Läsningen ger möjlighet till medlevande och 
närhet i den situation som den aktuella litteraturen skildrar. Dessa uttryck menar jag täcker in 
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Rosenblatts resonemang kring hur ett estetiskt perspektiv i läsningen gör att vi lever med i den 
lästa texten.

Även Frida tar upp denna aspekt av läsningen av just Ro utan åror när hon jämför med hur 
hon tar till sig vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna ger en fördjupad inblick i 
någon detalj eller aspekt i ett sjukdomsförlopp eller i en patientgrupps liv, ”men man får inte 
helheten”. ”Det blir ju mera av en helhet om man tänker på Ulla-Carins bok”

6.4.7 Läsningen som en möjlighet till empati

Bella gör en intressant distinktion mellan läsningen av skönlitteratur och läsningen av 
vetenskapliga texter. ”Patienten är väldigt osynlig i de här vetenskapliga skrifterna, medan i 
skönlitteratur är patienten synlig” Detta är ett enkelt sätt att beskriva en förutsättning för att 
kunna känna empati för någon. Då måste denna någon bli synlig. Först då får man en motpart 
att förhålla sig till. Bella menar att läsningen av skönlitteratur och biografier inom 
sjuksköterskeprogrammet kan bidra till att ”man får med sig upplevelser som någon har 
upplevt” i ett sjukdomstillstånd. Detta kan öka förståelsen för patienter och deras lidande.

Daniella har under termin ett läst Gudrun Björklids (2004) När livet kommer emellan : om 
ändrade livsvillkor efter en fästingburen hjärninflammation (TBE). Denna bok, liksom annan 
läsning av biografier, har gjort starkt intryck på henne. Daniella menar att som 
sjuksköterskestudent är det bra ”att kunna läsa så många biografier som möjligt” Det gör ”att 
man har lättare att sätta sig in i andras situation” Daniella betonar att denna läsning gör det 
lättare att förstå hur det är att leva med sjukdom och hur en patient kan uppleva detta. ”Det är 
inte så lätt att veta om man bara har läst kliniskt” om sjukdomar och deras symtom. 

Daniella berättar om en episod i boken där patienten Gudrun återvänder till en 
sjukhuskorridor där hon övat upp sin rörelseförmåga i början av sjukdomen. Då tycktes 
korridoren kilometerlång. Nu förundras Gudrun över hur kort sträckan i själva verket är. 
Daniellas inlevelse i Gudruns upplevelse av korridoren menar jag är ett exempel på hur en 
sjuksköterskestudent kan få insikter i hur det är att vara ”den andre”. Här kan man använda ett 
begrepp från Nussbaum för att fånga in sjuksköterskestudenten Daniellas intryck av att läsa 
om TBE-patienten Gudrun. Nussbaum (1990) har uttryckt att det är bara genom läsning av 
litterära texter vi kan bli medvetna om vad hon kallar ”the otherness of the other” ( s. 48).

Cecilia har under termin ett läst en bok av Danielle Steele där hon beskriver livet med en 
manodepressiv och självmordsbenägen son. Boken beskriver en mamma som känner att något 
är fel med sonen, men trots att hon uppsöker flera läkare får hon inte någon bekräftelse eller 
diagnos förrän efter ett antal år. Cecilia tar intryck av boken och känner medkänsla med 
författarinnans och sonens öde. ”Det kan ju lära en själv i ens arbete att just det patienten 
upplever det är ju verkligheten för honom eller henne”.

Elena beskriver, som jag tidigare redovisat, en stark, känslomässigt berörande läsning av 
Buraks och Remingtons (1993) Jag dödade mitt barn. Hon berättar om hur hon brottas med 
att förstå någon som begår en för de flesta fullständigt obegriplig och grym handling. 
Läsningen har gett henne svar på det oerhörda och hon kan se huvudpersonen som en 
människa trots den omänskliga handlingen att försöka skada sitt barn. ”Det var något som tog 
över henne. Så jag tyckte synd om henne”.  Bokens huvudperson och hennes öde har gjort ett 



36

starkt intryck på Elena. Hon berättar att hon har talat mycket om boken med vänner och 
bekanta.

Frida förklarar att hon tycker att läsningen av skönlitteratur och biografier inom programmet 
ger möjlighet att få ”ett annat perspektiv på patienter”.  För henne är det läsningen av Ulla-
Carin Lindquists (2004) bok som stått för den starkaste upplevelsen att komma en annan 
människa nära. Hon berättar om en läsupplevelse där hon följer med och går bredvid bokens 
Ulla-Carin och hennes lidanden och glädjeämnen. Med dessa ord sammanfattar Frida hur hon 
läst Ro utan åror:

Att få kliva in i hennes värld alltså när hon blev sjuk från första symtomen. Att få följa 
med henne på hennes resa ända till hon dog. Det blev väldigt intimt och nära. 

När Agnes berättar om samma bok talar hon om att stiga in i Ulla-Carins livsvärld. I 
begreppet ligger att vara med i ”allt det hon [Ulla-Carin] upplever”. Samtliga informanter 
uttrycker en närhet och en förståelse för böckernas huvudperson i sitt ordval när de talar om 
läsningen. Böckerna har givit dem en insikt i hur livet kan te sig för ”den andre”. Deras sätt 
att tala om texterna tyder på att studenterna har fått en unik möjlighet till inlevelse och 
uppövande av den empatiska förmågan genom sin kursläsning.

6.4.8 Läsning och handlingsberedskap

Sjuksköterskestudenterna talar i sina tillbakablickar på sin läsning av biografier om vad de lärt 
sig genom dessa texter. Deras ordval speglar att de menar sig ha fått med sig kunskap som 
kan vara verktyg i olika situationer som framförallt rör deras relationer till patienter.

Agnes berättar att läsningen av Ro utan åror fått henne att fundera över existentiella frågor, 
men också att Ulla-Carin Lindquists (2004) skildring av hur det är att leva med den dödliga 
sjukdomen ALS förmedlat en kunskap om hur man kan förhålla sig rent konkret till en svårt 
sjuk patient. Det handlar om att inte göra saker för en patient som denne klarar själv. Ulla-
Carins personliga styrka och integritet är ett förhållningssätt som Agnes kan bära med sig. 
Även Elena tar med sig en läserfarenhet från samma bok, som hon menar kommer att ha 
betydelse när hon ställs inför människor med svåra trauman eller sjukdomar. Elena har noterat 
hur Ulla-Carin finner stor hjälp och tröst i familjen och de vänner som finns nära henne 
genom sjukdomsförloppet. Elena menar att det fick henne att tänka på hur viktigt det kan vara 
att en patient får ha någon anhörig eller vän med sig när ett tråkigt besked skall meddelas. 
Boken har gett Elena möjlighet att reflektera kring hur ett samtal med en kris- och 
sjukdomsdrabbad människa kan genomföras. ”Vad kan jag göra härnäst? Hur skall jag säga 
det här på ett bättre sätt? Eller vad skall jag göra för att det skall bli lite lättare för henne?” 

Detta tema om hur man kan agera i olika situationer återkommer när Elena beskriver den 
andra biografin hon läst på sjuksköterskeprogrammet Jag dödade mitt barn av Burak och
Remington (1993). I denna text har hon imponerats av hur professionellt och ickedömande 
sjukvårdspersonalen tar hand om den svårt sjuka våldsbenägna modern och hennes allvarligt 
skadade barn. Hon menar att det ger henne ”lite hum om hur man kan reagera”. 

Cecilia har arbetat inom mentalvården och under sjuksköterskeutbildningen läst Danielle 
Steeles bok om en manodepressiv, självmordsbenägen son. För Cecilia ligger det nära till 
hands att ta till sig bokens upplevelser mot bakgrund av de egna yrkeserfarenheterna. 
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Det är ju det som jag möter på min arbetsplats. Den ger ju konkreta förslag på hur man 
kan hantera svåra situationer. Det kan man ju ta med sig i mötet sen med en patient. 

Daniella beskriver också hur hon reflekterar kring hur man kan hantera mötet med människor 
i sjukdom efter sin läsning av Björklids (2004) När livet kommer emellan. Den av 
hjärnhinneinflammation drabbade Gudrun får, när hon är som sjukast, av en sköterska veta att 
hon nog kommer att bli bra. Det lilla ordet nog får bokens huvudperson Gudrun att drabbas av 
ångest. Daniella menar att detta lärt henne att man måste vara varlig med sitt ordval vid 
samtal med en svårt sjuk människa.

Ja, jag tror att man får försöka vara mer ödmjuk. Det kan ju lätt bli lite överslätande, för 
man vill så gärna säga att det skall bli bättre och att man tror nog att det skall bli bra det 
här. Fast man kan ju inte ge några löften.

Daniella beskriver tankar om att man tillsammans med en svårt sjuk patient kan ta fasta på 
nuet. Vad som är viktigt just idag och nu. 

Cecilia kallar den skönlitterära utbildningen inom sjuksköterskeutbildningen för ”ett bra 
lärandeforum”. Hon menar att denna läsning ger upphov till diskussioner. ”Hur man tolkar. 
Att man handlar olika i såna situationer som uppkommer”. Denna bild av att en läsare får 
insikter och möjligheter att förstå situationer och hur man kan handla finns hos Nussbaum. 
Genom läsning av skönlitteratur, och under vissa förutsättningar även biografier, kan läsare 
lättare förstå och få insikt i en speciell livssituation och också få en handlingsberedskap som 
kan göra det lättare att hantera liknande situationer (Nussbaum, 1990, s.44 och s.231). 
Sjuksköterskestudenterna beskriver i sina utsagor hur de genom att följa böckernas patienter 
fått insikt hur de kan utrycka sig och förhålla för att vara till hjälp nästa gång de möter 
människor i liknande situationer. 

6.4.9 Läsningen och livskunskapen

Många meningar i det empiriska materialet visar på informanternas sätt att tala om sin läsning 
som ett sätt att förstå livet och människans villkor. Detta är genomgående i det de uttrycker i 
sina ordval. På en fråga om vad läsningen av skönlitteratur och biografier betyder för henne 
svarar Cecilia att det handlar om att hitta ”livsstrategier”. Daniella uppger att hon tror att 
denna typ av läsning kan ha betydelse för det framtida yrkesutövandet. För att förklara varför 
använder hon formuleringen: 

Det är ju främst för att man får insikt i andra människors liv och hur dom har upplevt 
olika saker och situationer som man annars inte skulle kunna ha tillgång till. Man 
känner ju inte många som har varit med om så många olika typer av sjukdomar eller 
problem. /---/ För varje bok tror jag att man lär sig att tänka lite större eller att se lite 
annorlunda på livet. 

Elena berättar om en biografi hon läser på fritiden som fått henne att ”undra över livet 
överhuvudtaget”. Frida återvänder till läsningen av Ro utan åror där Ulla-Carins strategier för 
hur hon skall hantera sjukdomen och hur hon skall leva sitt liv är frågor som står i centrum. 
Frida menar att hon har lärt sig mycket om livet genom Ulla-Carins berättelse.
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Jag tänkte mycket på den kraften och den styrkan som hon visar och att hon tar sig 
rätten att leva ett gott liv. Fast hon är sjuk och bara blir sämre och sämre och vet att hon 
kommer att dö./---/Hon fortsatte att ta hand om sig och tycka att hennes liv och tankar 
och känslor var viktiga. Så tänkte jag efteråt när jag hade läst den att hon är nog väldigt 
speciell och unik. Jag tänker på andra människor som blir så sjuka. Och kanske inte har 
samma förmåga att uttrycka sina behov och ta sig rätten att leva ett gott liv. 

Läsning av skönlitteratur och biografier kan ge kunskap inte bara om det individuella livet 
utan också om livet vi lever alla tillsammans i samhället. Bella beskriver en mer politisk och 
samhällig aspekt av sin läsning av Maria-Pia Boëthius (1988) bok om cancersjukdom och 
cellgiftsbehandling, Skalliga damen. Bella menar att hon fått insikt i att svårt sjuka har svårt 
att göra sin röst hörd i dagens samhälle. Hon funderar kring de försämrade villkor för svårt 
sjuka som finns idag åtskilliga decennier efter bokens utgivning.

Studenternas beskrivningar av hur läsningen givit dem insikt och tankar kring existentiella 
frågor gör återigen det teoretiska ramverket, med Nussbaum, Rosenblatt och dagens svenska 
forskning inom läsområdet, aktuellt och användbart som tolkningsverktyg. Skönlitteratur och 
biografier kan i studenternas ögon ge inblickar i de grundläggande mänskliga villkoren som 
innefattar både lidande, död och mänskligt mod.

6.4.10 Läsningen och vårdkunskapen

När informanterna utrycker sig om litteraturläsning är det i termer som påminner om 
beskrivningen av en praktikperiod inom vårdsektorn. Det påminner mig om Margareta 
Peterssons beskrivning av beröringspunkter mellan litteraturvetenskap och medicin. Hon ser 
ett avgörande samband i den betydelse berättelsen har inom båda vetenskaperna (Petersson, 
2009, s. 92).  Cecilia säger att de skönlitterära och biografiska texterna har ”lite samma 
funktion som fallbeskrivningar”. Hon talar om ”att få ett patientfall” ”Böckerna är ju en typ 
av patientfall kan man säga”. Det hon får ut av sin skönlitterära läsning kan på så sätt liknas 
vid en verklig patients anamnes, sjukdomshistoria, så som den kan berättas av en patient i 
kontakt med vården.

Daniella ger i ett svar där hon beskriver nyttan av den skönlitterära läsningen uttryck för att 
hon på något sätt likställer denna läsning med att skaffa sig praktisk erfarenhet inom 
vårdområdet:

Det är nyttigt att man har med biografier, som sjuksköterska tror jag att man skall samla 
på sig erfarenheter och att detta blir ju som en erfarenhet. 

Detta att biografierna motsvarar praktik inom vården är en utbredd åsikt hos informanterna. 
Frida betonar att hon ser denna typ av läsning som en möjlighet att kompensera för liten 
erfarenhet av vårdarbete och den lilla andel av sjuksköterskeutbildningen som är praktik. Den 
är också ett komplement till läroböcker och vetenskapliga texter eftersom denna läsning ger 
studenterna en möjlighet ”att få insikt hur det är att vara patient och hur det är att vara sjuk”.
Även Bella talar om att samla på sig ”erfarenhet” av olika sjukdomstillstånd. Hon talar om att 
man som blivande sjuksköterska kan ”lära sig vilka frågor man kan ställa” för att komma nära 
en persons upplevelser. Jag ser en parallell till Margareta Petersson beskrivning av medicinen 
och vårdvetenskapen som en narrativ vetenskap där mycket bygger på förmågan att hantera 
människors berättelser. I enligt med informanternas ordval torde det gå att tolka 
sjuksköterskestudenternas läsning av biografier som en träning att läsa av det människor 
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uttrycker. Detta skulle kunna vara en viktig väg till kunskap om framtida möten med verkliga 
patienter. 

Frida går ett steg längre än de andra informanterna i det att hon ser en möjlighet att i sitt 
framtida yrke använda sig av skönlitteratur i sin kontakt med patienterna. Det är framförallt 
Ulla-Carin Lindquists (2004) bok Ro utan åror som inspirerat henne till detta 
ställningstagande. Ulla-Carins sätt att hantera sitt liv och sin sjukdom vill hon gärna sprida till 
andra svårt sjuka patienter. 

I sjuksköterskestudenternas beskrivning av sin läsning finns ett starkt inslag av reflektion 
kring den kommande yrkesrollen. Återigen går detta att förstå mot bakgrund av Rosenblatts 
transaktionsteori där varje läsning är unik och sker i en viss kontext. Att läsa en skönlitterär 
bok inom en utbildning ger ett visst perspektiv. Dessutom finns en styrning inom kurserna att 
låta studenterna fokusera på vissa motiv. 

Cecilia berättar om litteraturseminariet i årskurs ett och om hur studenterna förväntades 
redogöra för ”vad vi hade sett för aspekter av vår yrkesroll i boken”. Daniella talar även hon 
om att hon vid läsning av denna typ av litteratur är speciellt vaksam vårdpersonalens roll i 
berättelsen. Cecilia fyller på detta tema med en läsning vinklad mot den framtida yrkesrollen. 
Hon beskriver seminariediskussioner som fokuserat på ”värdegrund”, ”människosyn” och 
”alternativa handlingar” till det bemötande man som läsare ser i boken. 

Agnes redogör för en läsning av denna speciella kurslitteratur där hon som student blivit 
instruerad att söka efter de ”centrala begreppen typ: livsmod, hopp, makt, lidande, 
välbefinnande”. När jag frågar henne om hon kan förtydliga vad som menas med centrala 
begrepp kommenterar hon att det är aspekter som ”ligger väldigt centralt i vår yrkesroll”. 
”Sånt som är viktigt att bära med sig och att tänka på”. Dessa för sjuksköterskeyrket centrala 
begrepp nämns också av en annan av informanterna, Frida, när hon talar om seminariet som 
följde på läsningen av Ulla-Carin Lindquists (2004) bok Ro utan åror.

Läsning som ett sökande efter vad yrkesrollen kommer att innebära av förmåga till inlevelse, 
förståelse och förmåga att göra etiska bedömningar ligger i linje med Nussbaums teorier kring 
vad läsning av mer klassisk skönlitteratur kan erbjuda läsaren. Nussbaums beskrivning om hur 
läsare av skönlitteratur letar efter bilder av vad de skulle kunna göra eller bli kan stämma in 
på hur dessa sjuksköterskestudenter får möjlighet att reflektera kring sitt kommande yrkesliv 
genom att läsa biografier (Nusssbaum, 1990, s. 38). Samtidigt är det vårdvetenskapliga spåret 
ett eget tema som inte helt har stöd i Nussbaums, Rosenblatts och de övriga forskarnas teorier 
som redovisar en annan typ av läsning som inte försiggår inom ett yrkesprogram.

6.4.11 Läsningen av vetenskapliga texter och läroböcker

I min intervju finns ett frågeblock som handlar om läsning av vetenskapliga texter. Efter en 
eller två terminer har man som sjuksköterskestudent inte med sig en så omfattande läsning av 
vetenskapliga artiklar. Istället utgörs den stora delen av kurslitteraturen av läroböcker inom 
olika vårdvetenskapliga ämnen. Jag har därför valt att lägga till frågor om andra typer av 
texter av fackbokskaraktär som t.ex. lärobokstexter. Denna läsning ställs i kontrast till den 
kursrelaterade läsningen av skönlitteratur och biografier. 
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De frågor som har med denna typ av litteratur att göra har jag ställt för att lättare kunna 
utmejsla hur studenterna utrycker sig om sin skönlitterära läsning och vad som är speciellt 
med den. Det ger mig en möjlighet att ställa den skönlitterära läsningen i kontrast till annan 
läsning. Jag vill också med dessa frågor undersöka Rosenblatts beskrivning av ett kontinuum, 
en flytande skala, mellan en estetisk läsning och en mer analyserande, efferent läsning. 

6.4.12 En läsning med fokus på det allmängiltiga

Genom läsning av vetenskapliga texter och läroböcker har sjuksköterskestudenterna fått en 
översikt och inblick i det allmänna drag när det gäller sjukdomars förlopp, utbredning och 
klinisk behandling. Denna upplevelse att ta del av allmängiltiga beskrivningar av sjukdomar 
och patienters situation är genomgående i sjuksköterskornas skildringar av sina läsupplevelser 
när det gäller facklitteratur. Det är också en läsning som beskrivs i termer av hårt arbete och 
möda.

I en del av svaren märks att läsningen av läroböcker och framförallt vetenskapliga artiklar 
bjudit mer motstånd än den mer skönlitterära läsningen. När Agnes talar om den skönlitterära 
läsningen är det i termer av en läsning som ”sög in en”. När hon nämner de vetenskapliga 
artiklarna handlar det om ”artiklar som vi är tvungna att läsa” Frida benämner läsningen av 
ordinarie kurslitteratur, mestadels läroböcker, som ganska seg och formell. Även för Elena 
finns det hinder i läsningen av vetenskapliga artiklar, även om just hon uttrycker en 
tillfredsställelse över att de för det mesta är på engelska, ett språk hon älskar. 

Ja, jag läser skönlitterära böcker med mer glädje. Det andra blir ibland för att man 
måste. 

Det viktiga och fokus i läsningen av facklitteratur är, enligt Rosenblatt (1994), vad man får 
med sig och kan använda praktiskt efter läsningen (s. 23). I studenternas fall kan det vara att 
genom sin läsning kunna besvara frågor eller samla information och kunskap inför en tenta. I 
förlängningen handlar det också om den kunskap man tar med sig i sin kommande 
yrkesutövning. Agnes beskriver att hon läser vetenskapliga artiklar med detta syfte:

Så det är kanske lite mer riktat för vårdpersonalen då för att vi skall kunna använda det. 
Det som är syftet är ju att man skall lyfta fram något så att vården blir bättre.

De formuleringar som handlar om hur studenterna upplever sin läsning av läroböcker och 
vetenskapliga artiklar ger bilden av en styckvis läsning med koncentration på textens olika 
delar. Agnes beskriver hur hon i allmänhet läser en vetenskaplig artikel som ett sönderdelat 
schema där hon väntar med att ta in helheten. ”Artikeln så sammanfattningen och lite på 
resultatet och lite då se hur dom har gått tillväga, men inte allt” Agnes berättar vidare att 
läsning ur läroböckerna kan brytas av och varvas med att använda ordböcker för att slå upp 
viktiga termer. 

Agnes och flera informanter talar om studiesituationer där de praktiskt tränas i att söka och 
identifiera vetenskapliga artiklar utifrån deras karakteristiska delar. Även Bella beskriver en 
läsning av läroböcker och vetenskaplig text med ord som ”mer koncentrerad och fokuserad 
och ibland lite hackig om man hänger upp sig på ord och sådär” Detta fokus på att få med sig 
något ut från läsningen som senare kan bli till praktisk nytta märks tydligt i ett citat från 
intervjun med Bella där hon ger sin syn på den vetenskapliga delen av kurslitteraturen:
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Min första tanke när jag började på sjuksköterskeprogrammet, var att det finns så
många ord och termer, som inte är så lätta att förstå för en person som inte arbetar inom 
vården. Så det var ganska så mycket att slå upp och hitta förklaringar till. Och det är det 
ju fortfarande känner jag. Det är ju hela tiden nya termer man lär sig. 

Det finns i den vetenskapliga artikelns uppbyggnad i tydligt separata delar en grund för hur 
sjuksköterskestudenterna kan beskriva sin upplevelse av läsningen. Det ligger också i en 
vetenskaplig studie att fokusera på detaljer och innefatta många individer i en studie. Detta 
kan göra upplevelsen av läsningen mera sönderdelad. Agnes betonar att hon kan se att man i 
en studie ”lyfter fram vissa delar, man avgränsar sig”. Hon säger också att i undersökningar 
får man flera berättelser om hur patienter har det. Frida ser det som att vetenskapliga artiklar 
som är patientstudier ger ”lite kortare detaljerad inblick i deras liv och deras sjukdom, men 
man får inte helheten”. Däremot går det att i sjuksköterskestudenternas svar ana att de får en 
bild av det mer allmängiltiga i sjukdomsupplevelser. Frida beskriver sin vetenskapliga 
läsning:

Ofta när jag har läst vetenskapliga artiklar så är det ju väldigt intressant när man tar ett 
stort antal människor eller synvinklar på någon fråga och så försöker man att hitta 
gemensamma nämnare eller skillnader. Och får ihop det till någonting. 

Cecilia och Elena talar om att vetenskapliga texter ger en bild av verkligheten respektive att 
det som skiljer dessa texter från de skönlitterära är att den vetenskapliga texten handlar om 
något som är medicinskt bevisat.

6.4.13 Det opersonliga och det objektiva

När mina informanter relaterar sina intryck av att läsa biografier och skönlitteratur inom sin 
utbildning är det framförallt det personliga och unika i skildringarna de lyfter fram. Det ordval 
som dominerar i studenternas beskrivningar av upplevelsen av att läsa vetenskaplig text 
handlar om opersonlighet och objektivitet. Framförallt är det bilden av patienten som skiljer 
sig åt mellan de båda texterna. Patienten är tämligen anonym i vetenskapliga texter och 
läromedel. Enligt Bella är texten objektiv och beskrivande, ”beskrivande av sjukdom och 
beskrivande av symtom och behandling, men inte så mycket om själva människan som har 
sjukdomen”.  Hon menar att detta är en markant skillnad i hur hon upplever de båda 
texttyperna:

Patienten är väldigt osynlig i de här vetenskapliga skrifterna. Medan i skönlitteratur är 
patienten synlig. 

Cecilia menar att mötet med patienten finns med i kursernas läroböcker, men att 
vetenskapliga texter ger ett ”neutralt intryck utan att vara färgat av personligt tycke”. Detta 
menar hon är ett grundkrav på en vetenskaplig text. När Elena skall förklara vad hon får med 
sig från läsning av läroböckerna handlar det inte om enskilda patientöden utan ”symtom, 
prognos, behandling”. Frida ser en skillnad i att innehållet i vetenskapliga texter är mer 
objektivt till skillnad från den mer subjektiva bilden i skönlitterära texter.
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6.4.14 Bredd

När studenterna beskriver vad de upplevt vid läsning av biografier om patienters öden har de 
använt uttryck som ger en bild av att de på djupet fått ta del av en annan individs personliga 
känslor och lidande. I informanternas svar på vad de fått ut av läsningen av mer vetenskapliga 
texter handlar det mer om uttryck för bredd i underlaget för hur patienters verklighet kan se 
ut. 

Agnes beskriver att vid en vetenskaplig studie är det många som svarat på frågor och 
resultatet blir mer ”översiktligt”.  Cecilia anser att vetenskapliga artiklar är ett viktigt inslag i 
utbildningen just för att de oftast är ”ett stort underlag”. ”Man har undersökt många 
patienter.” Därför kan de ge en viss bild av hur vården har upplevts av patienterna. Jag tolkar 
det som att hon menar att bilden blir bredare, mer översiktlig. Daniella pekar på att den 
vetenskapliga artikelns styrka ligger i att kunna visa på likheter och skillnader genom det 
stora underlaget av intervjuer och studier. Detta ger enligt Daniella möjlighet att ”jämföra 
med många fler samtidigt och se vad som är genomgående”. Frida talar även hon som jag 
tidigare nämnt om det stora underlagets fördelar när man vill få en bild av hur patienter 
upplever sjukdom. Hon menar att det är en fördel med en vetenskaplig artikel och ”intressant 
när man tar ett stort antal människor eller synvinklar på någon fråga och så försöker man att 
hitta gemensamma nämnare eller skillnader”

Mina samlade intryck av det informanterna ger uttryck för när de beskriver sin läsning av den 
andra delen av kurslitteraturen, den vetenskapliga, är att de beskriver en läsning som försiggår 
med vad de upplever som ganska stort motstånd. De fastnar i delar och detaljer, tvingas slå 
upp faktauppgifter och läser inte texterna utan avbrott. Det de får med sig enligt deras utsagor 
är bilder av det allmängiltiga, opersonliga och den objektiva verkligheten. De upplever inte 
någon inlevelse i patienternas öden. Patienten är en ansiktslös, anonym individ. Detta 
konstaterande kan utgöra ett stöd för teorin om en läsning frikopplad från läsarens affektioner 
och känsloliv. Detta står i stark kontrast till hur informanterna beskriver sin läsning av 
skönlitteratur och biografier inom sitt utbildningsprogram. I denna läsning är det istället det 
personliga, unika och känslomässigt berörande som står i centrum. 

Några av informanterna uttrycker att de gärna skulle läsa om samma ämnen i vetenskapliga 
artiklar som i biografierna. Då skulle de olika läsningarnas styrkor och svagheter kompensera
varandra och ge en djupare bild av vad olika sjukdomstillstånd kan innebära. Daniella ger 
exempel på detta i sitt svar om vad som är fördelar och nackdelar med de olika typerna av 
litteratur:

Fördelen är ju att man kan jämföra med många fler samtidigt och se vad som är 
genomgående. Om det är något som alltid kommer upp i varje persons berättelse eller 
om det spretar väldigt mycket. På det sättet är det ju intressant att läsa de vetenskapliga 
artiklarna och sen väga det mot en biografi. Det skulle vara intressant att ha något 
specifikt som man läste om både en vetenskaplig artikel och en biografi. 

Mina informanter har ännu inte upplevt ett sådant samband mellan sina olika typer av 
kurslitteratur, men de har ju ännu inte avslutat sin utbildning. Detta samband kanske blir 
klarare längre fram under utbildningens gång.
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7. Diskussion och slutsatser

I detta kapitel presenteras en summerande diskussion med utgångspunkt från mitt empiriska 
material och redovisade teorier. Det empiriska materialet är inte omfattande. En relativt liten 
grupp sjuksköterskestudenter har i mina intervjuer fått reflektera kring och uttrycka sig om en 
speciell kursrelaterad läsning av skönlitteratur och biografier.

De teorier jag fokuserat på i min undersökning handlar om att skönlitterär läsning kan ha en 
unik förmåga att tala till människans empatiska förmåga genom att skönlitteraturen ger 
möjlighet till identifikation med de litterära gestalterna och att den därför skulle betyda något 
speciellt för unga människor som utbildar sig inom ett yrke där inlevelse i andra människors 
situation är viktig. I min undersökning berättar sjuksköterskestudenterna om en skönlitterär 
läsning, som tillför speciella aspekter på deras utbildningsområde och som fördjupar deras 
insikt i vad det innebär att möta lidande och sjuka människor.

I kapitel 6, Analys och resultat, har jag redovisat kategorier och mönster hämtade från 
intervjusvaren, som antyder att detta samband är giltigt och att begrepp hämtade från 
framförallt Rosenblatts och Nussbaums teorier går att använda i analysen av 
sjuksköterskestudenternas läsning. Jag menar därför att det samband, som handlade om 
sjuksköterskeyrkets empatiska inriktning och skönlitteraturens unika möjlighet till inlevelse, 
som jag ställde upp inför undersökningen, går att verifiera. Nu vill jag föra ett mer översiktligt 
resonemang kring materialet och även visa på specifika aspekter av denna kursläsning som 
kanske inte helt speglas i teorierna.

7.1 Skilda läsningar

Det är ingen tvekan i mina informanters beskrivningar om att detta att läsa skönlitteratur och 
biografier inom ramen för sin högskoleutbildning är något speciellt. Sjuksköterskestudenterna 
berättar om böcker som får dem att leva sig in i en annan persons öde och gå bredvid patienter 
genom sjukhuskorridorer, undersökningar och lidande. 

Läsningen har mycket karaktären av ett personligt möte där man kommer nära som i 
Furhammars (1997) bild av en viss typ av läsning som kan liknas vid ett socialt möte (s. 149). 
Flera informanter använder ordet ”intimt” för att utrycka hur de får ta del av en boklig gestalts 
känslor och tankar.  De tar del av en persons hela situation och ”livsvärld” och får genom att 
bli emotionellt berörda en möjlighet till praktisk handlingsberedskap. De är medlevande i det 
som utspelar sig mellan bokpärmarna. Detta stämmer väl med de teorier kring skönlitterär 
läsning som presenterats av Rosenblatt och Nussbaum.

Det är en kursläsning som bidrar med konkreta exempel i linje med Nussbaums beskrivning 
av hur läsning av romaner kan ge unika exempel på hur vi kan leva våra liv. När de sex 
sjuksköterskestudenterna beskriver sin skönlitterära kursläsning plockar de upp bilder av 
konkreta situationer. Frida följer den ALS-sjuka Ulla-Carin i hennes hjälplösa fall ner mot 
sovrumsgolvet, medan Agnes mödosamt går genom en korridor med en svårt rörelsehindrad 
patient. 

Dessa böcker ger inte upphov till någon opersonlig förströelse- eller upplevelseläsning enligt 
fyrfälsmodellens kriterier utan snarare en personlig, instrumentell läsning. Den personliga 
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instrumentella läsningen innebär självreflektion och handlingsberedskap. Något man tar med 
sig ut från det lästa som i Rosenblatts efferenta läsning. Flera av de blivande sjuksköterskorna 
talar om att de genom läsningen fått tankar kring hur de skulle handla och bemöta patienter i 
en situation liknande den i boken. Detta stämmer väl med Nussbaums teori att denna sorts 
inlevelse och förståelse av det konkreta skapar en förståelse för livssituationer och en ökad 
handlingsberedskap. 

Hur skiljer sig då denna läsning av skönlitteratur från läsningen av mer traditionell 
kurslitteratur som läroböcker och vetenskapliga artiklar? Sjuksköterskestudenterna talar om 
denna kurslitteratur i termer av att den är allmängiltig och opersonlig. ”Patienten är osynlig” i 
denna typ av texter. Informanterna talar om att denna litteratur ger översiktlighet och bredd. 
Många patienters berättelser finns med i materialet. Sjuksköterskestudenterna får här 
möjlighet att se genomgående tendenser i patienternas situation och symtom. 

Läsarten skiljer sig när det gäller denna typ av litteratur i jämförelse med läsningen av 
skönlitteratur. En vetenskaplig artikel innehåller klart urskiljbara delar i form av metod, 
undersökning och resultat. Detta påverkar också läsningen som blir mer sönderstyckad. Det är 
lätt att karaktärisera en efferent läsning, enligt Rosenblatts (1994) kategorier (s.23-27), där det 
personliga, känslomässiga är tillbakaträngt till förmån för en opersonlig, faktatillägnande 
läsning. I fyrfältsmodellen går det också att pricka in en opersonlig instrumentell läsform. I 
denna kategori blir läsningen något som pekar ut från det lästa.  En erfarenhet man kan ta med 
sig för att sedan använda i andra situationer (Berntsen, 1993, s. 29). För 
sjuksköterskestudenterna kan det handla om att samla stoff för att kunna gå igenom en 
tentamen.

Det går, menar jag, att sammanfatta hur de två olika typerna av kursläsning förhåller sig till 
varandra i en tabell:

Vetenskaplig läsning/   Skönlitterär läsning
Bredd     Djup
Opersonligt Personligt
Allmängiltigt Unikt och konkret
Översikt Helhet
Tabell 1: Sjuksköterskestudenternas kursläsning

Den vänstra kolumnen rör läsningen av vetenskapliga artiklar och läroböcker medan den 
högra står för sjuksköterskestudenternas läsning av biografier och skönlitteratur inom kursen. 
Sjuksköterskestudenternas beskrivningar av vad de får med sig från läsningen av mer 
vetenskapliga texter handlar om att de får ett brett perspektiv av många undersökta patienter, 
med en översikt av t.ex. ett speciellt sjukdomstillstånd och att de kan dra allmängiltiga 
slutsatser. Texterna är dock opersonliga och patienten är tämligen osynlig i det lästa. 

För att få en mera djup och personlig berättelse av hur en enskild människa kan uppleva detta 
speciella sjukdomstillstånd har sjuksköterskestudenterna möjlighet att gå till romanerna och 
biografierna i kurslistan. Där får de ett konkret och unikt vittnesmål från en enda människas 
sjukdom och symtom men också hela livssituationen med familj och anhöriga. 

Denna tabell visar att båda infallsvinklarna och läsningen av skön- och facklitteratur 
förutsätter och samspelar med varandra. Analysen av det empiriska materialet visar att båda är 
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viktiga inom vårdutbildningar och att läsning av skönlitteratur och biografier tillför något 
väsentligt för den som i sitt yrke skall möte människor inför sjukdom, lidande och död.

7.2 Läsning för vård av liv

Skönlitteraturen talar till den personliga, känslomässiga inlevelsen, men att läsningen tillhör 
en kurslista gör att det finns ett teoretiskt moment även i denna läsning. Samtidigt försiggår 
läsningen inom en professionsutbildning där denna läsning får en roll som motsvarar praktisk 
erfarenhet. Det finns även, i lärarnas intentioner med kursläsningen, en tanke att de olika 
typerna av kurslitteratur, den vetenskapliga och den skönlitterärt orienterade skall kunna ge en 
fullständig bild av det område studenterna utbildas inom. Här finns möjligen ett område som 
inte helt täcks in av de redovisade teorierna inom läsforskningen. 

Vi kan tolka informanternas utsagor i enlighet med Rosenblatts och Nussbaums teorier, 
samtidigt som det ändå inte bara är så att sjuksköterskestudenterna ”läser för livet” med 
Nussbaums uttryck. De läser för livet, men de läser i allra högsta grad för vården. Med sig i 
sin läsning har de av sina lärare fått vårdvetenskapliga begrepp att reflektera kring vid läsning 
av texterna. Det kan handla om begrepp som ”livsmod, hopp, makt, lidande, välbefinnande” 
som enligt Agnes ”ligger väldigt centralt i vår yrkesroll”. 

Jag menar att sjuksköterskestudenternas läsning av skönlitteratur och biografier har ett starkt 
drag av en efferent läsart när de fokuserar på vad de får med sig ut från läsupplevelsen i form 
av svar som kan levereras vid ett examinationstillfälle. För Elena är denna situation så 
pressande att den står emellan henne och inlevelsen i den självbiografiska texten i Ulla-Carin 
Lindquists bok. För Elena är denna läsning mest av allt en tentamensläsning. Jag ser det som 
att sjuksköterskestudenterna växlar fokus under sin läsning. De går från ett estetiskt sätt att 
tillägna sig texten till ett mer eller mindre efferent. 

Rosenblatt (1994) talar om en läsning som alltid och i varierande intensitet och fokus 
innehåller både affektiva och kognitiva moment (s. 46). Detta kan vara giltigt i detta 
sammanhang. Lärarna på sjuksköterskeutbildningen beskriver hur de två typerna av 
kurslitteratur samspelar med varandra. Där biografierna står för praktiken eller ”den levda” 
erfarenheten som skall ge bild och liv åt den teoretiska kurslitteraturen. Studenterna får stoff i 
biografierna som hjälper dem att förstå läroböckernas teorier. Samtidigt kan 
sjuksköterskestudenterna få verktyg i den traditionella kurslitteraturen så att de kan se med 
vårdvetenskapliga ögon på levda beskrivningar. 

De analyserar biografier och skönlitteratur inom sin professionsutbildning med begrepp och 
verktyg som är väsenskilda från litteraturvetarens begreppsapparat och som handlar om hur 
skönlitteraturen fungerar som en sorts brukslitteratur inom deras utbildning. Bella uttrycker i 
ett intervjusvar hur de olika typerna av kurslitteratur samverkar:

Vi läser ändå väldigt mycket om olika slags teorier i läroböckerna och förhållningssätt. 
Och det blir mer på riktigt när man kan tillämpa det på en person i en bok. Det ger ändå 
en slags erfarenhet tror jag även om det inte är en person man mött i det verkliga livet.

Det finns som svar på de två första frågorna flera kriterier, enligt informanterna, som 
särskiljer skönlitterär läsning inom sjuksköterskeprogrammet. Den skönlitterära 
kurslitteraturen är unik genom att den berör och ger möjlighet till inlevelse och en närmast 
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praktisk och konkret möjlighet att möta människor. Det gör att den fungerar som en viktig del 
inom vårdutbildningen, men den blir viktig just för att den samspelar med en mer allmängiltig 
och teoretiserande kurslitteratur.

7.3 Sjuksköterskeyrket och skönlitteraturen

Mina informanter har beskrivit sin yrkesinriktning som ett naturligt val där intresset för att 
hjälpa människor är en grundförutsättning. Deras tankar om det kommande yrkeslivet handlar 
om professionalitet och lyhördhet. Jag menar att mina sex informanter mycket väl täcker in 
den traditionella bilden av den empatiska, förstående och omsorgsfulla sjuksköterskan som 
varit gällande sedan Florence Nightingales dagar och speglas i utbildningsplanen för 
sjuksköterskeutbildningen i Växjö.

Samtliga informanter uttrycker att de föreställer sig att det kommer att få nytta av den 
kursrelaterade skönlitterära läsningen i sitt kommande yrkesliv. De talar framförallt om att de 
genom dessa böcker kan få insikt i hur det är att vara patient. De skönlitterära och 
självbiografiska böckerna har karaktär av brukslitteratur där de istället för 
litteraturvetenskapliga analyser hämtar begrepp centrala för yrkesrollen, uppövar sin 
empatiska förmåga och framförallt samlar på sig patientfall som de inte har möjlighet att göra 
i någon större utsträckning under sin utbildningstid.

Jag menar att sättet som denna grupp sjuksköterskestudenter uttrycker sig om sin kommande 
yrkesroll och med vilka ord de besvarar frågan om nyttan av kursrelaterad skönlitteratur visar 
en överensstämmelse. Studenterna betonar att en sjuksköterska i sin yrkesroll behöver vara 
både professionell, kunnig och empatisk. Deras beskrivna intryck av den kursmässiga 
läsningen av biografier och romaner visar en föreställning om att just denna litteratur har en 
unik förmåga att ge insikter i människors upplevelser av lidande och sjukdom.

7.4 Återkoppling till tidigare forskning

Min studie av sjuksköterskestudenternas kursrelaterade läsning av skönlitteratur och 
biografier bekräftar den forskning som betonat vikten av humanistiska inslag inom medicin-
och vårdvetenskap. Margareta Petersson hävdar att det är viktigt för blivande läkare att få 
kännedom om hur sjukdom och lidande kan upplevas av en speciell individ i en konkret 
situation (Petersson, 2009, s. 91). Det är denna kunskap sjuksköterskestudenterna menar att de 
får genom böckernas konkreta exempel på hur en speciell individ och patient upplever och 
handskas med sin situation. 

De flesta hänvisningar inom forskningsområdet sker som i Peterssons text till 
läkarutbildningen. Därför menar jag att denna studie delvis ger nya perspektiv genom att 
studera en annan yrkesgrupps högskoleutbildning och dess relation till humanistiska inslag 
som skönlitterär läsning. Sjuksköterskestudenternas kontakt med skönlitteratur inom sin 
kursläsning är inte speciellt utforskad. Bråkenhielm (2009) är en forskare som velat stärka 
undervisningen inom humaniora inom vårdutbildningarna, för både läkar- och 
sjuksköterskeutbildningen (s. 31). Annars lyser beskrivningen av företeelsen ”humanistic 
nursing” i stort sett med sin frånvaro medan ”humanistic medicine” är ett välkänt 
forskningsområde. Pennsylvania State University har genomfört en gemensam utbildning 
inom humaniora för läkar- och sjuksköterskestudenter. Denna utbildning skall ge möjlighet 
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även för de senare att som färdiga sköterskor kunna fokusera på människan och inte bara på 
vetenskap och teknik (Dellasega et.al., s. 175).  Detta är ett av få exempel på artiklar om 
sjuksköterskeutbildningars satsning på andra ämnen än de rent vårdvetenskapliga.

När man betraktar det faktum att läkarutbildningens behov av humanistiska inslag har 
behandlats mer av forskare än sjuksköterskeutbildningens eventuella inslag inom detta 
område går det inte att bortse från könsaspekten. Det är fler män inom läkarutbildningen 
medan kvinnor i högre grad utbildar sig till sjuksköterskor. Den danska 
läsvaneundersökningen inom SKRIN-projektet konstaterade en könsskillnad när det gäller 
mäns och kvinnors fritidsläsning. Kvinnornas sätt att läsa med inlevelse och känsla skulle 
motsvara deras modersroll som utsträckts till yrkeslivet i sådana omsorgsgivande yrken som 
sjuksköterskans (Berntsen, 1993, s. 193-196).

Till viss del kan min undersökning sägas bekräfta könsrollernas betydelse för läsningen, 
speciellt som informanterna i studien är enbart kvinnor. Dessa kvinnliga studenter skall bli 
omsorgsgivare och de beskriver sin läsning i termer av personliga möten och att 
känslomässigt följa biografiernas huvudpersoner. Det går ändå inte att bortse från det faktum 
att detta är en läsning av skönlitteratur och biografier som försiggår under andra premisser 
och som inte hör fritiden till som i den danska undersökningen. Sjuksköterskestudenternas 
läsning finns inom en högre utbildning med ett vetenskapligt inslag. Informanterna berättar 
om en läsning som berört dem personligen och känslomässigt, men det är också en 
skönlitterär läsning som sker i samspel med den mer vetenskapliga delen av kurslitteraturen. 
Dessa båda delar utgör en helhet i det kommande yrket och läsningen av biografier hjälper 
studenterna att förstå och få kunskap om vetenskapliga begrepp och teoretiska samband. Här 
menar jag att denna begränsade undersökning tillför en delvis ny infallsvinkel på hur 
skönlitterär läsning kan fungera inom en högskoleutbildning och som förberedelse inför ett 
yrke. Det är en läsning som berikar utvecklandet av kunskap både när det gäller förståelsen av 
andra människor och förståelsen av teorier.

7.5 Förslag till vidare forskning

Forskning som handlar om skönlitteratur och professionsutbildningar har i stort sett hittills 
koncentrerats till läkarutbildningen. Jag tycker att det skulle vara intressant med en större 
studie inom sjuksköterskeutbildningen. Detta är en utbildning där den empatiska förmågan 
står i fokus och andelen kvinnliga studenter är hög. Det skulle vara intressant med en 
jämförelse av litteraturstudiet inom läkarutbildningen med en större andel manliga sökande. 

Ämnet som behandlar den skönlitterära läsningens eventuella särart i förhållande till andra 
läsningar är tvärvetenskapligt, men jag menar att det finns viktiga områden som kan anknyta 
till forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Det skulle vara värdefullt att 
undersöka hur universitets- och högskolebiblioteken hanterar vårdutbildningarnas behov av en 
kurslitteratur som ligger utanför det vetenskapliga området och ändå utgör en viktig källa till 
kunskap. Den skönlitterära kurslitteraturen kan vara ett viktigt komplement till den 
vetenskapliga litteraturen för den som i sitt yrke behöver verktyg för förståelse och 
människokunskap. I detta sammanhang kan det också vara intressant att undersöka hur 
indexering av skönlitteratur och biografier inom området som handlar om människors 
upplevelse av sjukdomar och trauman skulle kunna bidra till studerandes möjlighet att hitta 
relevant litteratur. 
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8. Sammanfattning

Min uppsats har som bakgrund ett forskningsfält som handlar om skönlitteraturens ställning 
inom professionsutbildningarna. Inom läkarutbildningen har man sedan länge vid olika 
lärosäten använt inslag av skönlitterär kursläsning. Skönlitteraturen har med sina existentiella 
teman och genom sin möjlighet till känslomässig inlevelse och identifikation ansetts väsentlig 
för den som i sitt blivande yrke skall möta människor i sjukdom och nöd.  Motsvarande 
skönlitterära kursläsning förekommer även vid sjuksköterskeutbildningar, men detta har inte 
uppmärksammats i lika hög grad.

Den forskning jag relaterar till har påvisat att den skönlitterära läsningen har en speciell 
förmåga att tala till människans empatiska förmåga genom att skönlitteraturen ger möjlighet 
till identifikation med de litterära gestalterna. Därigenom följer att läsning av biografier och 
skönlitteratur inom en vårdutbildning skulle kunna hjälpa till att uppöva denna förmåga till 
inlevelse i andra människors situation.

Mitt syfte med denna uppsats är att studera den betydelse en grupp sjuksköterskestudenter 
tillmäter sin kursrelaterade läsning av framförallt biografier. Jag har genom kvalitativa 
intervjuer velat undersöka om läsning av denna kurslitteratur särskiljer sig från läsningen av 
mer vetenskapligt inriktade kursböcker. Mitt val av metod betyder att det är informanternas 
språkliga utsagor som studeras. De frågor jag velat besvara är:

 Finns det något som särskiljer, enligt sjuksköterskestudenterna, den skönlitterära 
läsningen inom deras yrkesprogram i jämförelse med läsningen av den mera 
vetenskapliga kurslitteraturen?

 Hur kan denna skillnad i så fall beskrivas?
 Kan den kursrelaterade läsningen av skönlitteratur, enligt studenterna, ha någon 

inverkan deras framtida yrkesgärning?

De teorier jag använder i min analys av det empiriska materialet tillhör en forskningstradition 
som sätter läsaren, inte texten, i centrum. Nussbaum och Rosenblatt är två framstående 
forskare som studerat den skönlitterära läsningen De betonar att läsningen av klassiska 
romaner involverar både förnuft och känsla. Vi läser för livet och det är i litteraturen vi hittar 
konkreta exempel som hjälper oss att reflektera över oss själva, livet och de andra 
människorna. 

Rosenblatts transaktionsteori innebär att varje läsning är ett unikt möte mellan en text och en 
läsare under speciella förhållanden. Rosenblatt beskriver med bilden av ett kontinuum hur 
läsningens fokus kan växla under olika omständigheter. Larsen och Berntsen har utvecklat en 
speciell taxonomi för läsningens former. Furhammar har utvecklat deras fyrfältsmodell för 
läsning i en studie av nordiska familjers fritidsläsning. Det är i förhållande till dessa teorier 
och begrepp som jag analyserat mitt empiriska material i syfte att besvara mina ursprungliga 
frågor.

Den skönlitterära kursläsningen har en speciell karaktär i informanternas sätt att utrycka sig 
om den. Den berör och ger djup och inlevelse i något ”unikt, specifikt för en individ”. Denna 
läsning har karaktären av ett personligt möte med en annan människa vars tankar och 
upplevelser de lever med i. Detta skiljer ut läsningen av skönlitteratur och biografier från 
övrig kursläsning i form av läroböcker och vetenskapliga artiklar. Vid denna läsning är det 
personliga känslomässiga tillbakaträngt till förmån för en mer allmängiltig läsning där delarna 
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istället för djupet och helheten blir viktiga. Detta gör att studenternas läsupplevelser kan sättas 
in i Rosenblatts kontinuum med en estetisk läsning som motpol till en mera efferent läsning. 

I enlighet med Furhammars teorier kring läsning kan man tala om en läsart som är personlig 
och instrumentell. Läsningen ger möjlighet till inlevelse samtidigt som läsarna inhämtar 
erfarenheter och kunskaper som går att översätta till situationer utanför lässituationen.

Informanterna bekräftar i sina utsagor bilden av den empatiska medkännande sjuksköterskan 
och ger alla svar som visar att de tror sig ha nytta av den skönlitterära läsningen i sitt 
kommande yrke. De har, som en av dem uttrycker det, fått insikt i hur det är att vara patient.

Den skönlitterära kursläsningen står i studenternas intervjusvar för något väsentligt och unikt 
inom deras utbildning, men den kommunicerar med den mer vetenskapliga kursläsningen på 
ett sätt som gör att de båda läsningarna förstärker varandra. Den skönlitterära läsningen och 
biografierna står för praktiken eller ”den levda” erfarenheten som ger kött och blod åt den 
teoretiska kurslitteraturen. Studenterna får stoff i biografierna som hjälper dem att förstå 
läroböckernas teorier. Samtidigt kan sjuksköterskestudenterna få verktyg i den traditionella 
kurslitteraturen så att de kan se med vårdvetenskapliga ögon på levda beskrivningar. De 
analyserar biografier och skönlitteratur inom sin professionsutbildning med begrepp och 
verktyg som är väsenskilda från litteraturvetarens begreppsapparat och som handlar om hur 
skönlitteraturen fungerar som en sorts brukslitteratur inom deras utbildning.
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10. Bilaga 1. Följebrev
Växjö 2010-01-27

Till studerande på Sjuksköterskeprogrammet i Växjö

Jag är bibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Växjö. För att förkovra mig inom mitt yrke 
skriver jag en magisteruppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap Därför är 
jag intresserad av att intervjua ett antal studenter på sjuksköterskeprogrammet som läst kurser 
inom utbildningen där skönlitteratur ingår som en del av kurslitteraturen. Enligt kursplanerna 
finns det ett antal sådana kurser som med obligatorisk läsning av upp till 200 sidor 
skönlitteratur.  I definitionen av skönlitteratur ingår även, vad jag förstår, biografier med 
temat sjukdom eller trauma.

Jag hoppas att det finns ett antal studenter som vill diskutera sin skönlitterära läsning inom 
utbildningen och dess eventuella betydelse för den kommande yrkesrollen. Det handlar om 
intervjuer ca: 40-60 minuter långa med fokus på frågor om litteraturläsning. Det förekommer 
inga frågor av känslig eller privat karaktär. Min undersökning syftar till att få en bild av hur
läsning av skönlitteratur och/eller biografier med teman som behandlar patienters sjukdomar 
uppfattas av den som utbildar sig till sjuksköterska. Det är bra om du som deltagare i intervjun 
har erfarenhet från vårdområdet antingen genom praktik eller arbete.

Deltagandet sker naturligtvis frivilligt. Jag kommer att behandla undersökningsmaterialet 
konfidentiellt, och den som ställer upp garanteras anonymitet. Intervjuerna vill jag helst 
genomföra genom personliga samtal i lämplig lokal på universitetet. För att lättare kunna 
sammanställa intervjumaterialet kommer jag att vid intervjun använda bandspelare. Det 
inspelade materialet kommer endast att användas av mig.

Min uppsats har som syfte att undersöka hur skönlitteratur/biografier används inom 
yrkesutbildningar på högskolenivå. Jag hoppas att i er grupp få kontakt ned studenter som är 
intresserade av att diskutera romanerna och självbiografierna ni läst under utbildningen.
Utifrån kursansvarig lärares rekommendationer kommer jag att kontakta några av er för att
bestämma tid för intervju. 

Med vänlig hälsning

Ulla-Britt Oscarsson
Bibliotekarie

ulla-britt.oscarsson@vxu.se  
ulla-britt.oscarsson@lnu.se

Telefon: 0470-70 85 60 (arbetet), 073-83 49 504

Min handledare är Ola Pilerot vid Bibliotekshögskolan i Borås 
ola.pilerot@hb.se  Telefon: 033-4354329
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11. Bilaga 2. Intervjuguide

Intervju-guide 2009-12-13
Frågor till sjuksköterskestudenter i Växjö

Allmänna fakta:

Kön:__________ Ålder:__________ Termin på Sjuksköterskeprogrammet:________

Gymnasieprogram:____________________________________________________

Praktik och/eller annan erfarenhet från vårdsektorn (ungefärlig tid):_______________

Frågor efter teman:

Den framtida yrkesrollen/erfarenheter av vårdarbete

1. Vad fick dig att välja sjuksköterskeprogrammet?                
2. Vilka egenskaper anser du kännetecknar en bra sjuksköterska?
3. Tycker du att du under den tid du funnits inom utbildningen fått insikt i någon/några 

av de för en sjuksköterska förväntade lämpliga egenskaperna?
4. Hur har dina erfarenheter av kontakter med patienter sett ut hittills?
5. Hur tror du att utbildningen skall se ut för att bäst förbereda en sjuksköterska för mötet 

med lidande och sjukdomar?

Den kursrelaterade läsningen av skönlitteratur och biografier

1. Du har läst en kurs/ flera kurser där skönlitteratur är en del av kurslitteraturen. Som 
sjuksköterskestudent får du i din utbildning möjlighet att läsa om patienter och 
sjukdomar i romaner och biografier? Kan du berätta om dina intryck av att läsa den 
här typen av böcker i anslutning till dina studier?

2. Enligt kursplanen för en kurs i början av sjuksköterskeprogrammet väljer den 
studerande sin läsning på ca: 200 sidor fritt ur en lista. Vilken bok/vilka böcker valde 
du?

3. Varför valde du just den boken/böckerna?
4. De utvalda böckerna har som tema olika trauman och sjukdomar. Vad handlade din 

bok om? 
5. Kan du berätta mer om boken och din upplevelse av läsningen? (Huvudpersonens 

karaktär?)
6. Hur har ni följt upp läsningen på kursen?
7. Hur ser dina läsvanor ut i allmänhet?
8. I vilket syfte läser du på din fritid?
9. Vad läser du helst? 
10. Kan du berätta om vilken typ av böcker du tycker bäst om?
11. Tror du att läsning av biografier/skönlitteratur kan ha någon betydelse för det framtida  

arbetet som sjuksköterska? I så fall hur?
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Den kursrelaterade läsningen av vetenskapliga texter:

1. I den utbildning du läser förväntas du läsa en hel del texter som skulle kunna beskrivas 
som vetenskapliga. Hur skulle du vilja beskriva den typen av texter?

2. Har du läst någon vetenskaplig artikel eller studie om motsvarande sjukdom, trauma 
som skildrades i den lästa boken i kursen I patientens värld?

3. Vad fick du för bild av sjukdomen eller av sjukdomar i allmänhet genom den 
vetenskapliga texten?

4. Tycker du att bilden bilden av patienten i en vetenskaplig text skiljer sig jämfört med 
bilden av patienten i en mer skönlitterär biografisk skildring? I så fall hur?

5. Hur ser du på fördelningen mellan vetenskapligt textmaterial och skönlitterära/ 
biografiska texter inom sjuksköterskeprogrammet i Växjö?

6. Kan en vetenskaplig text tillföra något som en skönlitterär text inte kan ge?
7. Kan en roman eller självbiografi tillföra något som den vetenskapliga studien inte kan 

bidra med?

Intervju-guide 2 2009-12-13

Frågor till kursansvariga lärare på Sjuksköterskeprogrammet i Växjö

1. I kurser inom Sjuksköterskeprogrammet ingår läsning av skönlitteratur och biografier. 
Varför ingår denna typ av läsning i Sjuksköterskeprogrammet?

2. Enligt vilka kriterier väljs litteraturen?
3. Vem eller vilka gör urvalet?
4. Hur länge har dessa moment funnits med på utbildningen?
5. Varför togs initiativet till detta inslag i utbildningen?
6. Har det någon gång diskuterats att ytterligare öka inslaget av humaniora inom 

vårdutbildningen i Växjö?
7. Finns det något samarbete med de humanistiska ämnena inom universitetet i Växjö?
8. Vad vill du som kursansvarig att studenterna får med sig av den skönlitterära 

läsningen och/eller läsningen av biografierna?
9. Hur ser du som kursansvarig på användningen av skönlitteratur/biografier i 

kurslitteraturen i förhållande till studiet av vetenskapliga texter?
10. Finns det någon sammanställning av studenternas synpunkter på det speciella 

momentet med skönlitterär/biografisk litteraturläsning?
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12. Bilaga 3. Kurslitteratur

Förslag på biografier/faktaböcker 

Albom, Mitch – Tisdagarna med Morrie (ALS) 

Andersson, Anneli – När du blir ”flintis”, kan pappa köra mig till fritids då? Att leva med 
bröstcancer.

Andersson, Birgitta – I slutet av minnet finns ett annat sätt att leva. Agneta Ingberg om sitt liv 
med Alzheimers sjukdom.

Bagiu, Robert – Hallå eller! Robert Bagius dagbok. (tonåring med leukemi)

Bauby, Jean-Dominique – Fjärilen i glaskupan: berättelsen som blinkats fram av ett öga 
(hjärnblödning) 

Bergman, Olle – Pappa! Svante är död. (sorg)
Bergström, Dennis – Jag känner mig fri (Hodgkins sjukdom) 

Björklid, Gudrun – När livet kommer emellan: om ändrade livsvillkor efter en fästingburen 
hjärninflammation (TBE)

Boëthius, Maria-Pia – Skalliga damen: en bok om cellgifter – och om livsglädje 
(äggstockscancer) 

Bohman, Gösta – Sagan om Gunnel: i Alzheimers skugga 

Born, Heidi von – Liljeholmen, februari. (systers självmord)

Brundin, Anna-Lena – Nej tack, jag åt nyss. (anorexi)

Brusén, Peter – Livet en gång till: en ryggmärgsskadad möter svensk handikappolitik

Burak, Carl – Jag dödade mitt barn (postpartumdepression)

Burman, Gun – Har jag en dotter? En bok om demens.

Bäsén, Anna – Vem ska ta hand om mamma?: min dagbok inifrån äldrevården

Börjesson, Anders – Hjärtat mitt. Rn bok om hjärtinfarkt.

Crafoord, Clarence – Hjärtats oro: anteckningar från ett vardagligt sjukdomsfall (hjärtinfarkt)

Dalid, Gudrun – Var är min stjärna: en dokumentär om Jacob och hans familj, om hans liv 
och död, om att sörja ett barn två gånger (autism och leukemi) 

Deckmar, Maud – Freds bok (autism) 
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Didion, Joan – Ett år av magiskt tänkande. (närståendes sorg)

Drakulic, Slavenka. Rädslan i kroppen. (dialys och njurtransplantation)
Einerfors, Ann-Charlotte – Behöver syster hjälp?: en sjuk sköterskas egna upplevelser som 
patient 

Ek, Bengt – Balansgång: kampen mot ett handikapp (Parkinsons sjukdom) 

Elwing, Camilla – Tänk om jag aldrig vaknar upp igen (epilepsi)

Essedahl, Lena – Utsikt mot livet: en berättelse i dagboksform om livet före och efter en 
levertransplantation 

Fant, Maj – Att bli mamma till sin mamma (senil demens) 

Fant, Maj – De sista åren: en fortsättning på Att bli mamma till sin mamma (senil demens) 

Fant, Maj – Klockan saknar visare (ALS) 

Fehrman-Ekholm, Ingela – Morgongåvan: erfarenheter, tankar och fakta kring en 
njurdonation (finns även i engelsk översättning under titeln Morning gift)

Feldt, Kjell-Olof – I cancerns skugga: ett år av förtvivlan och hopp (prostatacancer)

Frankel, Katarina – Nästan ikapp - trots handikapp (cerebral pares) 

Fristorp, Lotta – Överlevnadsbok för dig som har en psykiskt sjuk förälder

Gallego, Ruben – Vitt på svart (cerebral pares i Sovjetunionen)

Gawler, Ian – Du kan övervinna cancer 

Gillespie, Joanne – Brave heart: the diary of a nine-year-old girl who refused to die (cancer) 
ungdomsbok

Grelsson, Eva – Med blicken riktad framåt: en bok om smärta och smärtbearbetning 
(fibromyalgi) 

Gustavson, Lasse – Leva vidare (brännskador)

Hansen, Kristina - Bakom stängda dörrar (incest)

Helgesson, Jonas – Grabben i kuvösen bredvid: om att vinna mot ett handikapp (cerebral 
pares)

Holman, Virginia – Stulen barndom: två systrars uppväxt med en schizofren mor

Holmdahl, Barbro – Boken om Henrik (cancer) 
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Housden, Maria – Flickan med de röda skorna: berättelsen om Hannah, min älskade flicka 
som dog i cancer 

Hållén, Maud – Brösttoner: en liten bok om tankar och känslor kring bröstcancer 
(bröstcancer) 

Höglin, Renée – Evelina ska minna om mig: Ylva blev mor när sjukdomen tog paus 
(bröstcancer) 

Incèdy-Gombos, Adam – Adams bok (manisk-depressiv sjukdom) 

Isaksson, Ulla – Boken om E (senil demens) 

Jekander, Anita – Det gick en propp. En bok om att få stroke 

Johansson, Marjut – Nära döden mitt i livet: en bok om kärlek, familjeliv, kaos och cancer 
(Hodgkins sjukdom) 

Johansson, Solveig – Bron blev inte slutet (depression)

Jonsson, Elgard – Tokfursten (schizofreni) 

Jungeström, Inga-Britta – Sista året med Kalle: en berättelse om en man som fick dö i sin 
säng (prostatacancer, hemsjukvård)

Karlsson, Anki – ”Det är ju cancer”. Om att fylla vår dotters dagar med liv

Klingvall, Lena-Maria – Fot-noter (funktionshinder) 

Larsson, Richard – År med Maria: att leva nära en demenssjuk (senil demens) 

Larzon, Ann-Christin – Kärleksgåvan: om ett annorlunda barn (Downs syndrom) 

Lindgren, Barbro – Tala med mig – jag förstår (stroke)

Lundell, Peter – Att drabbas av cancer som ung – och att leva med följderna

Nelander, Åsa – Humlan flyger igen. En bok om stroke.

Nilsson, Christina – Kursträffen: fragment från en sjukskötersketid

Nordenstam, Eva – Att förlora pappa: stroke med personlighetsförändring 

Olsson, Pelle – Kallet, döden och kärleken: en sjuksköterskas livsberättelse

Ritzén Sick, Carin – I väntan på att någon ska dö: om att få ett nytt hjärta

Sandén, Ulrika - -och jag vill leva (hjärntumör)

Schäfer, Susanne – Stjärnor, linser och äpplen: att leva med autism 
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Selander, Lars-Göran – Det är svårt att sjunga med kluven tunga (schizofreni)

Selin, Sven – En berättelse om en årslång kamp mot cancer

Silbersky, Leif – Och tiden den stod stilla (cancer) 

Spungen, Deborah – Inte som andra döttrar (missbruk)

Strömberg, Johanna – Draken lyfter i motvind: en bok om att vara ung och få cancer 

Sundberg, Majvor – Morsan, du lever ju!: En positiv bok om Parkinsons sjukdom 

Thunberg, Karin – Mellan köksfönstret och evigheten: om kärlek, vänskap och arbete 
(bröstcancer)

Waldenström, Ulla – Sista året med Carl-Axel (döende) 

Wander, Maxie – Leva vore ett fint alternativ (cancer) 

Wendt, Rigmor – Kerstin Nordendahl: en sjuksköterska i tiden

Westerholm, Lars O. – Fångad i flykten (AIDS) 

Wirén, Helen S. – Kämparnas konung: berättelsen om Ivar – en stor, liten person (barncancer) 

Åhgren, Carl-Erik – Förlamningen: dagboksanteckningar (stroke) 

Åkermark, Siv – Mitt cancerår (cancer) 


