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Läsning av skönlitteratur – fiktionsläsning – har traditionellt haft en stark ställning i den 
västerländska kulturen. Det beror bl.a. på att den anses stimulera personlighetsutveckling och 
empati samt kännedom om såväl andra kulturer som den egna kulturens tidigare skeden. Å 
andra sidan är det uppenbart att denna läsning sedan 1990-talet genomförs i en helt ny 
kulturell situation i och med att internetsamhället har etablerat sig. Detta erbjuder dels nya 
former av fiktionsumgänge såsom TV-spel och rolltagande chattrum, dels en ständigt 
närvarande tillgång till filmer och TV-serier.       

Detta har väckt farhågor om att en yngre generation överger fiktionslitteraturen och föredrar 
faktaorienterad litteratur (Årheim 2007). Ja, kanske rentav är på väg att förlora den 
läskompetens som fiktionslitteratur förutsätter. Samtidigt har litteraturens speciella värde i 
läsarnas liv försvarats. Här möter man många löst underbyggda påståenden och empiriskt 
ogrundade projektioner av professionella läsares inställning (Nussbaum 1992, Miller 2002, 
Carey 2005). Övergripande empiriska studier av yngre vuxnas läsning saknas.  

Sålunda har fiktionsläsningen blivit ett angeläget forskningsområde för 2010-talet och en 
fråga av stor relevans för ett samhälle, som vill främja fiktionsläsning inom skola, bibliotek, 
och folkbildning. För att detta skall kunna göras framgångsrikt behövs forskningsbaserad 
kunskap om läsarnas faktiska reaktioner och attityder. Här presenteras en pilotstudie, som 
genomförts under läsåret 2009-2010.  

 

SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING  
 

Syftet med pilotstudien är att identifiera och analysera reaktioner på ett par utvalda litterära 
prosatexter. Problemformuleringen för denna kan beskrivas på följande sätt: Vilka känslor, 
associationer och reflexioner framkommer då yngre vuxna i skrift redogör för sina reaktioner 
på specifika fiktionstexter?  

 
DATAINSAMLING  
 
Materialet är läsarreaktioner på två noveller, den ena emotionellt laddad, den andra moraliskt 
provocerande: ”Kaninernas himmel” ur Den förunderliga kameleonten (1995) av Inger 
Edelfeldt respektive ”Grannar” ur Genvägar (1994) av Raymond Carver. Den första novellen 
handlar i korthet om en 13-årig flickas emotionella hantering av sin mors bortgång. Det är en 
poetisk berättelse skriven i tredje person. Den andra novellen handlar om ett gift par, som 
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sviker sina grannars förtroende, när de ser till deras lägenhet, genom att snoka i deras 
privatliv.    
 
Respondenter rekryterades bland studenter i grundutbildning vid Uppsala universitet och 
Högskolan i Borås. Syftet var att få så många reaktioner som möjligt ur gruppen unga vuxna. 
Med tanke på målgruppen bestämdes åldersintervallet till 19 – 29 år. Definitionen av unga 
vuxna varierar i olika sammanhang. Den övre gränsen kan ibland vara 34 år.  
 
Kursansvariga lärare i programutbildningar och fristående kurser kontaktades. Vetenskapliga 
krav avvägdes mot behovet av att på kort tid inhämta data att bearbeta inom ramen för 
frivilligt deltagande i pilotstudien.  Studenterna informerades muntligt och skriftligt om att 
uppgiften var att läsa de två novellerna och skriva ner de känslor, tankar, associationer och 
reflexioner, som väckts under läsningen. De uppmanades att läsa dem som om det var 
skönlitterära verk de själva valt. Vidare att arbeta med en novell åt gången och läsa novellen 
flera gånger innan de skrev ner sina upplevelser så uttömmande som möjligt. Information om 
avidentifiering och rätten att avbryta medverkan i studien lämnades såväl skriftligen som 
muntligen.  Samtycke till medverkan registrerades i samband med insändning av anteckningar 
via e-post.   

Redovisning av underlag för bearbetning och analys  
 
Antal: 19 respondenter, 15 kvinnor, 4 män. 
Ålder: 19-29 år. Spridning: 19(3), 20(5), 21(3), 23(3), 24(1), 26(1), 28(2), 29(1). 
Geografisk spridning: Uppsala: 13, Borås: 6. 
 
Studieämnesområden 
Litteraturvetenskap, grundutbildning (7), litteraturvetenskap i lärarprogrammet (2), litteraturvetenskap, 
doktorand (1), Retorisk och litterär kommunikation (1), bibliotekarieprogrammet (3), förskolelärare-
/fritidsprogrammet (1), övriga (4). 
 
Respondenter 
K1: 20 år, litteraturvetenskap 
K2: 19 år, litteraturvetenskap 
K3: 20 år, litteraturvetenskap 
K4: 21 år, studerande, ämne ej angivet  
K5: 19 år, litteraturvetenskap 
K6: 23 år, litteraturvetenskap, går lärarprogrammet  
K7: 24 år, litteraturvetenskap, FK i arkeologi och etnologi 
K8: 19 år, litteraturvetenskap 
K9: 21 år, kandidatprogrammet Retorisk och litterär kommunikation 
K10: 20 år, studerande, ämne ej angivet 
K11: 21 år, studerande, ämne ej angivet 
K12: 20 år, bibliotekarieprogrammet 
K13: 23 år, bibliotekarieprogrammet, tidigare även lärarprogrammet 
K14: 28 år, studerande, ämne ej angivet 
K15: 23 år, förskolelärare/fritidsprogrammet   
M1: 20 år, litteraturvetenskap 
M2: 29 år, lärarprogrammet och kurser i humaniora 
M3: 28 år, doktorand i litteraturvetenskap 
M4: 26, bibliotekarieprogrammet  
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Följande bearbetning, analys och resultat gäller läsarreaktioner på ”Kaninernas himmel” av Inger 
Edelfeldt.  
VAL AV METOD OCH DATABEARBETNING  
 
För att så förutsättningslöst som möjligt studera och bearbeta materialet, valdes grundad teori 
som teoretisk och metodisk utgångspunkt (Hartman 2001). Grundad teori innebär att man 
upprepar urval, datainsamlande och analys: ”... först samlar in data från ett urval, sedan 
induktivt analyserar data, och därefter gör ett nytt urval deduktivt baserat på analysen.” (s. 36) 
Processen kan beskrivas som interaktiv. Genom att datamaterialen ständigt jämförs med 
varandra kommer de teoretiska idéerna att bli att klarare: ”Teorin beskriver inte data, den 
grundas i data.” (Ibid., s. 46)      
 
Materialet genomlästes flera gånger, varvid ett antal kategorier, fenomen, definierades. Dessa 
ordnades i en kärnkategori med tillhörande underkategorier. Materialet genomsöktes därefter 
på nytt för att bestämma vilka egenskaper, som kunde knytas till kategorierna. Därefter 
analyserades samband och hypoteser utvecklades.    
 
Vid bearbetning av ”Kaninernas himmel” framstod följande underkategorier till 
kärnkategorin, ett sammanfattande begrepp för underkategorierna, som samtliga konstaterades 
vara läsarreaktioner på novellen:    
 
Emotionella reaktioner:  Reaktioner på textens känslomässiga dimensioner genom uttryck 
som ’ledsen’ , ’varm’, lättnad’ etc. 
Estetiska reaktioner: Reaktioner på textens estetiska, strukturella uppbyggnad och värderingar 
av denna, även intertextuella jämförelser. 
Etiskt/psykologiska reaktioner: Reaktioner på textens etiska och psykologiska innehåll. 
Självreflekterande reaktioner: Associationer till egna, personliga erfarenheter föranledda av 
texten. 
Kreativa reaktioner: Associationer av friare slag föranledda av texten, en kreativ expansion 
av texten.  
 

Därefter genomsöktes data på egenskaper/kvaliteter relaterade till kategorierna. Resultatet av 
denna bearbetning visar att egenskaper/kvaliteter i läsarreaktionerna var knutna till läsarens 
strategi till texten som jagrelaterad alternativt textrelaterad, dvs. en subjektiv respektive 
objektiv upplevelse av texten. 
 

Resultat av genomsökning av läsarens primära relation till novellen i form av 
subjektrelaterad - jagrelaterad, distanslös - alternativt objektrelaterad - textrelaterad, 
distanserad - relation till novellen 

Emotionella, estetiska och etiskt/psykologiska reaktioner kunde knytas till subjektiv och 
objektiv lässtrategi med hjälp av kodning.   Självreflekterande och kreativa reaktioner, 
däremot, anknöt enbart till en subjektiv lässtrategi. Nedan följer några belysande exempel:    

Emotionella reaktioner, distanslös relation  
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K1 ger uttryck för starkt emotionella reaktioner med fysiska yttringar: ”I början gör det ont i 
kroppen […] känslan kröp in under huden på mig”, mot slutet av läsningen övergår smärtan i 
en känsla av värme. Stark etisk reaktion väcks av vad som uppfattas som de vuxnas svek mot 
flickan.  Scenen med kaninerna berör K1. Flickans insikt lättar trycket för K1:s bröst. K1 tror 
att moderskänslor och beskyddarinstinkter förutsätts för att läsaren ska beröras av novellen.    

 

Emotionella reaktioner är primärt knutna till en distanslös, subjektiv relation till texten. Dessa leder 
vidare till självreflekterande eller kreativa reaktioner. På detta vis låter K13 emotionella reaktioner 
övergå till ett självreflekterande:   

Känner igen mig i beskrivningen av flickan som en särskild person genom sin sorg, likt en ande 
som ser ett ögonblick av evigheten utan att imponeras. Jag har själv reagerat så på upprivande 
händelser. Det ger en känsla av samhörighet med berättelsen och författaren. Grips i mitten av 
berättelsen av en drömlik, sorgsen och upprörd känsla. Berättelsen blir klaustrofobisk, känslor 
man lätt kan känna igen.  Starka känslor av sorg, ensamhet och frustration slår emot läsaren. 
Slutet ger en överkroppslig, andlig känsla. De starka känslorna ebbar ut i frid.  

Associationer och intertextuella kommentarer till annan litteratur förekommer bland 
läsarreaktionerna med primärt subjektiv relation till novellen. De lekande kaninerna i 
skymningen får K3 att tänka på böckerna om ”Lilla syster kanin” av Ulf Nilsson och Eva 
Eriksson.  K13, däremot, kommer att tänka på Virginia Woolfs böcker: ”… som jag alltid har 
upplevt som en spegel mot mina egna tankar och känslor.” Det är alltså litteratur som hon 
använder för inre dialog. Ett annat exempel är en specifik passage i Anne Franks dagbok, där 
Anne berättar om ett kastanjeträd som fått henne att inse människans beroende av naturen: 
”Även denna novell handlar om en flicka i en svår och sorglig situation som söker sig till 
naturen.”    

 

Estetiska reaktioner, distanserad relation 

För K2 är det novellens estetiska utformning som först uppmärksammas. Hon genomsöker 
novellen på uttryck för ”desillusion och avskurenhet”, men blir besviken då hon tycker att 
författarinnan inte går tillräckligt på djupet. Estetiska, distanserade kommentarer dominerar: 
”Jag uppskattar det enkla, raka språket och de korta meningarna. […] Texten känns 
konkretiserad.” Däremot reagerar K2 negativt på psykologiska gestaltningen av flickan som 
hon finner vara ”lite väl insiktsfull och mogen för att vara 13 år, blir lite tvivlande och tycker 
det hela känns lite orealistiskt.” Bilden med kaninerna i skymningen kommer K2 att reagera 
starkt negativt. Hon väljer att läsa om novellen för att ge den en ny chans:  

Men så kommer jag till grinden och kaninerna, och jag känner mig lika arg och frustrerad och 
nästan… lite äcklad.  Det är ett strakt ord men jag rynkar på näsan åt den sockersöta bilden med 
kaniner och tussilull. Blä. […] Tycker titeln är töntig. Kanske lika bra att jag inte såg den, hade 
nog dömt ut texten innan jag ens läst den. 

K2s lässtrategi är distanserad, reaktionerna är i huvudsak estetiska och värderingen är starkt 
negativ.  
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Även K8 reagerar distanserat: ”Språkmässigt känns novellen lite för enkel… Fint, men 
grått… det finns helt enkelt inte så mycket att säga.” Ändå reagerar K8 med självreflexion 
och igenkänning i ”de brådmogna reflektionerna, det ytliga djupet i känslorna…” Det kan 
tolkas som att K8 gjort bokslut med 13-åringen inom sig och lämnat henne bakom sig.     

K11 kommenterar sina reaktioner ur ett textbaserat perspektiv: ”Att det är ett ämne som rör 
upp känslor får man veta redan i första raden.[…] Jag personligen känner dock att även om 
historien är mycket välskriven, med ett trevligt språk och ett intressant upplägg väcks aldrig 
något större intresse att läsa vidare.” K11 förklarar sitt bristande emotionella engagemang 
med att sådant förutsätter en viss sinnesstämning, men också med novellens komprimerade 
form: ”… jag hinner inte skapa en relation till huvudpersonen…” K11 avslutar sin kommentar 
med att värdera novellen negativt. Hon tycker att kopplingen mellan natur och emotioner är 
överdriven: ”Möjligen kan ’Kaninernas himmel’ vara en historia som funkar för barn i samma 
situation som barnet…”  

Liksom K2, K8 och K11 reagerar även M2 distanserat, estetiserande och negativt värderande: 
”Denna berättelse har inte ett rappt och vardagligt språk… Texten är högtravande och 
poetisk… Jag blir snabbt mätt, för mig väljer författaren fel väg… Inger Edelfeldt gör ett 
hedervärt försökt, men det blir fel…” 

M4 reagerar med psykologiskt avståndstagande till novellen: ”… här har vi en kakofoni av 
självömkan”, som snabbt övergår i kritik mot författarens uppsåt och negativ värdering av 
texten: ”varför skriver författaren detta? Jag får faktiskt inget medlidande…” 

M3 upplever läsarrollen som kluven: ”Efter inledningen närmar jag mig alltså texten från två 
håll, dels identifikatoriskt-inkännande, dels distanserat-analyserande. Jag upplever en konflikt 
mellan dessa förhållningssätt.” M3 är besviken, men osäker på om orsaken till besvikelsen 
beror på novellens konventionella mönster eller beror på  ”verkligheten i fiktionen”.      

Associationer och intertextuella kommentarer till annan litteratur förekommer även bland 
läsarreaktioner med primärt distanserad relation till novellen. K2 knyter motivet att dra sig 
undan världen till Jostein Gaarders Sofies värld för att senare jämföra novellen med Göran 
Tunströms roman Juloratoriet, som gjort intryck på K2: ”Blir vid denna tanke än mer 
besviken på novellen. Den får mig att vilja läsa Tunström igen, nästan som för att trösta mig 
själv.” K10 anser att novellens tema, döden, är viktigt att behandla i litteraturen eftersom det 
för många människor är så svårt att samtala om. Litteraturen kan ge lindring och tröst. K10 
jämför med Astri Lindgrens Bröderna Lejonhjärta: ”Att komma till en ny värld efter döden är 
en idé som många tilltalas av och även om vi inte är troende är det skönt att hoppas på ett liv 
efter detta.” 

       

Etiskt/psykologiska och pedagogiska reaktioner  

K11 reagerar på de vuxnas behandling av flickan, vilken hon finner vara mindre lämpliga. 
Även K12 och K13 reagerar på behandlingen som en etisk situation. K12 reagerar negativt på 
att flickan överges av fadern men har förståelse för relationernas komplexitet. Även K13 
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poängterar övergivenheten: ”Egentligen så är kanske det sorgligaste i historien inte att flickan 
förlorat sin mamma utan att hon saknar någon att vända sig till.”    

Några respondenter inleder med starka reaktioner på novellens psykologiska dimension. K4 
uppfattar att flickan har starka skuldkänslor:”… hon tror att hon kanske är smittad med 
döden” och att gestaltningen av den ensamma vandringen visar en reningsväg. På likartat sätt 
reagerar K14, som menar att flickan ”dömer sig själv för sin mors död”. K14:s psykologiska 
inlevelse dominerar reaktionerna: ”Hon känner äckel och tomhet. Det enda hon inte känner 
till är att det hon känner är omänskligt. Därför har hon en övermänsklig känsla. Det är en 
väldigt vanlig missuppfattning hos deprimerade personer.” Liksom K4 uppfattar K14 novellen 
som ”en riktig terapiberättelse”.     

Två respondenter och blivande pedagoger, en svensklärare (K6) och en förskole-
/fritidspedagog (K15) anknöt sina reaktioner till en blivande yrkeskontext. Den blivande 
svenskläraren börjar och avslutar sin kommentar med att värdera novellen. Däremellan 
konstateras att: ”jag anser att man inte ska ha boksamtal och diskutera alla skönlitterära texter, 
som man läser.” Den blivande förskole-/fritidspedagogen däremot reagerar starkt emotionellt, 
etiskt och psykologiskt. Hon går in i texten och kommenterar händelserna på ett livfullt sätt: 
”Men då kunde dom ha fixat så att flickan och broren skickades iväg tillsammans… just nu 
behöver hon någon som tar hand om henne och ser efter att hon har det bra.” K15 förbereder 
sig inför en uppgift som seende och medkännande vuxen: ”Att om detta händer någon, att 
man bara finns där och ställer upp och lyssnar. Att bara finnas där helt enkelt.”         

 

Självreflekterande reaktioner 

K3 reagerar omgående genom att tänka på sin döda mormor, vilket uppväcker känslor av 
sorg. Miljö och stämning får henne att associera till mjölk: ”Efter ett tag, när jag väl kommit 
fram till mjölkliknelsen så tänker jag mest i mjölktermer.” Liksom K1 är de emotionella 
reaktionerna även fysiska: ”Jag frös ganska mycket när jag läste novellen, för det verkade 
vara ett kallt klimat i texten; både själsligt och kroppsligt…” K3 reagerar negativt på flickans 
anonymitet: ”Att karaktärerna var så anonyma, att de varken beskrevs eller namngavs, gjorde 
att det var svårt att skapa ett tydligt band till dem.” Detta kompenserar K3 med att ge flickan 
yttre identitet genom att fantisera om hur hon ser ut och hur hon är klädd. Anonymiteten och 
den melankoliska stämningen framkallar känslor av vanmakt men också av medkänsla: ”… 
jag får lust att ta tag i henne och tvinga henne att skrika och gråta lite. Jag får lust att ta hand 
om henne.” K3:s reaktioner på novellens anonymitet kan knytas till att flickan skildras i tredje 
person. Detta initierar reaktionen att skapa vidare, att själv fylla ut luckor och känsla av 
tomhet.  

Även K7 knyter novellen till egna erfarenheter. Flickan som moderlös får K7 att reflektera 
kring upplevelsen av att se sig själv genom andras ögon. K7 har erfarenheter av detta som 
dotter till en alkoholist: ”Man vill ju verkligen inte vara en person som andra tycker synd om 
inte i längre perioder i alla fall… Jag tror det värsta är att man inte kan veta om människor är 
med en för att de gillar dig som person eller om de är med dig för att det är synd om dig.” 
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Novellen får K7 att även minnas sin första pojkvän som hon övergav strax efter det att hans 
mor dött i cancer. Minnet väcker starka skuldkänslor och hon reflekterar i etiska ordalag kring 
detta: ”… det var verkligen som att sparka på någon som redan låg ner. Fruktansvärt. Jag 
skäms fortfarande extremt mycket…” Novellen har iscensatt självreflexioner hos K7, som 
trots de smärtsamma minnen hon återupplever uttrycker uppskattning av att ha blivit berörd 
av texten.  

I likhet med K3 och K7 reagerar M1 spontant självreflekterande:  

När en person som står oss nära, kanske närmast av alla, försvinner, går någonting sönder inom 
oss. Helvetiskt är det känslosvall som då uppkommer och det verkar vara envist outtröttligt, ty 
då har vi  svårt att se bortom det kompakta mörker som lagt sig runt omkring vår vardag. […] 
Hur jag under några veckor stirrade in i mitt rums vitmålade vägg och undrade varför färgen 
rann trots att den var torr. 

 M1:s starka emotionella upplevelse övergår i etiska och psykologiska reflexioner: ”Det är 
viktigt att efter ett tag försöka bli medveten om sina känslor inför detta, och att därpå sträva 
efter att ta sig därifrån. Olyckligtvis klarar inte alla av det ansvaret och blir istället kvar i 
gyttjan som drar en längre och längre ned.”  

K12 reagerar på att novellen inte handlar om saknad utan om flickans utanförskap och 
motivation att gå vidare på egen hand. För K12 handlar detta om separationen mellan mor och 
dotter på ett allmänmänskligt plan: ”Hon verkar inte orolig för sin mor egentligen… Jag 
känner att på så sätt har hon redan släppt modern… så kunde jag ibland själv känna när jag 
fortfarande bodde hemma, att jag skulle ha velat ha mer självständighet och så.”   

 

Kreativa reaktioner 

Kreativa reaktioner innebär att läsarens fantasi stimuleras av texten och på detta vis 
överskrider den. K9:s kommentar ger tydligt exempel på detta:    

Den första bilden jag ser framför mig är en kyrka och en kyrkogård sedd uppifrån. Blå himmel 
och gulnat gräs efter en het sommar. Ser platser ur verkliga livet under läsningen, dock inte 
människor. Det fascinerar mig att sedan se ett hus, en skog, ett torg i verkligheten där så mycket 
har utspelat sig i min läsande fantasi. 
 

K9 reflekterar vidare kring denna förmåga, som inte nödvändigtvis gör henne lojal mot 
textens tema:   

 Jag är fri i min fantasi vad gäller bilder. Det är det som är så fantastiskt med fantasi: allt är 
möjligt! Jag föreställer mig det som står klart utsagt i böcker men samtidigt tar jag mig friheter i 
hur jag föreställer mig något eller någon och ibland är det tvärtemot vad som faktiskt står. 
”Kaninernas himmel” sprakar av bilder och intryck när jag läser. Och alltid ser jag platser jag 
befunnit mig på någon gång för länge sedan och helt nyligen. Min gamla skola från 
mellanstadiet, stora fönster, tomma korridorer, en basketkorg med trasigt nät, en blåsvart, blank 
bil. Ofta bilder som inte är utsagda men som jag ser framför mig i alla fall. Jag kan ibland 
uppfyllas av starka känslor vid olika meningar, t ex när det står att fadern vill gråta, kanske för 
att jag ser framför mig min egen ensamstående pappa. Jag lägger märke till att vädret skiftar 
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under hela texten i min fantasi. Jag märker också att vissa enstaka ord och meningar kan 
framkalla starka känslor och intensiva bilder. 

 K9:s liv, minnen och erfarenheter tycks vara närvarande under hela läsningen.  

Ett annat sätt att visa kreativa reaktioner på är behov och vilja att själv börja skriva.  
Kännedom om författaren är avgörande för K5: ”Bestämde mig redan innan jag började läsa 
den att den var bra.” Detta tycks inge K5 förtroende tillräckligt för att öppna sig själv mot 
egna känslor och minnesbilder. Hon avrundar sin kommentar med att konstatera att: ”Jag blev 
väldigt sugen på att skriva själv när jag läst färdigt.”  Detta kan tolkas som uttryck för ett 
kreativt behov.    

Ovanstående exempel visar att läsarstrategier i form av närhet eller distans till novellen är avhängig 
läsarens syfte och förväntningar på texten som subjekt eller objekt.  

 
DATAANALYS OCH RESULTAT 

Teoriutveckling genereras, enligt grundad teori, i form av faktiska eller formella teorier.  
Faktiska teorier handlar om en bestämd grupp människor, formella teorier om relationer 
mellan fenomen i sig (Hartman, s.79ff). Följande redovisning utgår från faktiska reaktioner 
inom gruppen varefter formella och generella hypoteser dras.  

 

Faktiska reaktioner fördelade på kategorier (N= 19) 

Antal kommentarer som uttrycks som emotionella reaktioner: 15  
Antal kommentarer som uttrycks som estetiska reaktioner: 14 
Antal kommentarer som uttrycks som etiska alt psykologiska reaktioner: 17 
Antal kommentarer som uttrycks som självreflekterande reaktioner: 11 
Antal kommentarer som uttrycks som kreativa reaktioner: 4 

De faktiska reaktionerna, oberoende av subjektiv/objektiv lässtrategi, visar majoritet för etiska 
och psykologiska reaktioner, i tur och ordning åtföljda av emotionella, estetiska och 
självreflekterande reaktioner. Minst frekventa är kreativa reaktioner.      

 

Faktiska reaktioner inom gruppen: Kategoriernas relation till lässtrategi (kärnkategori)  
 

• Emotionella reaktioner med närhet till texten: Läsaren reagerar med sinnesretningar som 
värme/medlidande, frusenhet/sorg, lätthet/befrielse.  

• Emotionella reaktioner med distanserad relation till texten: Läsaren reagerar negativt på 
texten med uttryck som ”obehaglig”, ”löjeväckande”, ”provocerande”. 

• Etiska reaktioner med närhet till texten: Läsaren reagerar starkt på de vuxnas bristande 
medkänsla och inlevelse med flickan.  

• Etiska reaktioner med distans till texten: Läsaren reagerar på berättelsen som självömkande. 
• Estetiska reaktioner med närhet till texten: Läsaren betraktar novellen som välskriven. 
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• Estetiska reaktioner med distans till texten: Läsaren anser att författaren ”gör fel” vid 
gestaltningen av flickan. Oklart om detta beror på novellens berättarteknik: Vem är flickan? 
Vem är berättaren?  Författaren?  Vem är berättelsen riktad till?  

• Självreflekterande reaktioner med närhet till texten: Läsarens egna sorgeupplevelser 
bearbetas. 

• Kreativa reaktioner som effekt av närhet till texten: Läsarens egna bilder, symboler och 
sinnesanalogier skapas under kommentarskrivandet, exempelvis ” mjölk”, ”gyttja”, 
”förstenad”. 
 

Positiv värdering av texten =12.  Negativ värdering av texten= 7.   

 

Samband mellan variabler (ålder, kön, utbildning) och lässtrategi (kärnkategori)  
 

Ålder Närhet Distans Båda Summa 
19  1 1 1 3 
20  3 1 1 5 
21  1 1 1 3 
23  1 2 - 3 
24  1 - - 1 
26  - - 1 1 
28  1 1 - 2 
29  - - 1 1 

 
Summa 8 6 5 19 
 
 
Kön  Närhet Distans Båda Summa 
K  7 4 4 15 
M  1 2 1 4 

 
Summa 8 6 5 19 
 
 
Utbildning  Närhet Distans Båda Summa 
Littvet 5 3 3 11 
B&I  1 1 1   3 
Övr  2 2 1   5    

Summa 8 6 5 19 
 

Begränsad datamängd och ojämn fördelning inom variablerna, begränsar möjligheterna att dra 
alltför långtgående slutsatser. Flertalet av respondenterna (8) uttrycker närhet som 
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huvudsaklig lässtrategi, medan 6 uttrycker distans som huvudsaklig lässtrategi. Fem 
respondenter ger uttryck för både – och, en lässtrategi som uttrycker både närhet och distans i 
reaktioner på novellen.  

Formell teori: Samband mellan kategorier och kärnkategori 
Den verklighet, som teorin beskriver, kategorier, egenskaper och samband, kallas domän. 
Nedanstående sammanfattning kan därför ses som studiens domän. Siffran inom parentes 
anger antal reaktioner. 

• Om den initiala reaktionen är emotionell alt. självreflexiv, upprättas vanligen närhet som 
läsarstrategi (11). 

• Om den första reaktionen är estetisk alt. etisk, upprättas vanligen en distanserad, textorienterad 
läsarstrategi (8). 

• Om den första och den sista reaktionen ger uttryck för närhet, värderas novellen vanligen 
positivt (7). 

• Om den första och den sista reaktionen är distanserad, värderas novellen vanligen negativt (6). 
• Emotionella och självreflekterande reaktioner, dvs. närhet till texten, initierar kreativa 

reaktioner (4).  Distanserad relation initierar inte kreativa reaktioner på texten. 
• Tudelad relation till texten (subjekt – objekt) leder till besvikelse och frustration på uteblivna 

emotionella reaktioner (1).  
• Analogier och intertextuella kommentarer till annan litteratur förekommer i lika hög 

omfattning vid subjektiv läsarstrategi som vid objektiv, textorienterad läsarstrategi (2 + 2).  
• Olika typer att textanvändning förekommer: Novellen kan användas i terapeutiskt syfte (8), 

den kan också användas i syfte att anknyta till ett framtida yrke (3).    

Samband mellan kategorier och läsarstrategi, närhet eller distans till texten, visar att den initiala 
reaktionen har betydelse för val av läsarstrategi. Värderingar i positivt eller negativt hänseende visar 
på samband mellan den första och den sista reaktionen. Kreativa reaktioner på novellen förekommer 
uteslutande i relation till emotionella och självreflekterande reaktioner. Tudelad reaktion på novellen, 
då läsaren prövat båda läsarstrategierna, har lett till frustration och besvikelse pga. uteblivna 
emotionella reaktioner. Anknytning till annan litteratur förekommer i lika hög utsträckning mellan de 
båda läsarstrategierna. Samband mellan läsarreaktioner kopplat till litteraturens praktiska nytta 
framkommer i kommentarer rörande novellens terapeutiska verkan. Nyttoaspekter framkommer även 
då novellen mer eller mindre implicit knyts till en framtida yrkeskontext.        

 

DISKUSSION OCH SLUTSATSER  

Syftet med pilotstudien har varit att förutsättningslöst studera läsarreaktioner på en 
emotionellt laddad novell. Därför har grundad teori, som bygger på induktion, valts.    

Studiet av läsarreaktioner är tvärvetenskapligt. Generellt har detta studium, som syftar till att 
visa om och hur läsarens personlighet aktiveras under litteraturläsningen, såväl 
litteraturvetenskapliga som beteendevetenskapliga implikationer (Iser 1978, Berntsen & 
Larsen1993, Rosenblatt 2002, Miall 2006, Ross 2006, Kuiken 2008, Nilsson/Pettersson 
2009). Berntsen & Larsens och Rosenblatts distinktioner av läsutbyten och läsarstrategier 
anknyter till subjekt-/objektrelation till texten med stöd av begreppsparen 
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personlig/opersonlig, distanslös/distanserad, estetisk/efferent.  Dessa är, som framgått, 
relevanta även i detta sammanhang. Uttrycket estetisk hos Rosenblatt används dock på ett 
annat vis.  Distansering har i det här fallet varit knutet till ett estetiskt förhållningssätt till 
texten, inte som kvalitet i läsarens upplevelser. Estetiska reaktioner kan relateras till vana att 
analysera litterära texter på akademisk nivå. Det finns inga samband, som tyder på att 
samtliga respondenter med litteraturvetenskaplig grundutbildning primärt reagerar 
estetiskt/distanserat. Däremot kan konstateras att respondenter, som reagerar estetiskt initialt, 
har svårigheter att reagera personligt på novellen. Dessa respondenter är också benägna att 
värdera texten negativt, i form av låg uppskattning eller underkännande. Positiva värderingar 
av novellen förekommer inte i form av kritiskt ”gillande”, dvs. hög uppskattning av texten, 
utan som uppskattning på grund av dess effekter (Herrnstein Smith 2009). Dessa läsare 
uppskattar att bli berörda. 

Emotionella reaktioner, som riktas mot flickan, överförs mot självet (Miall 2006).  Vissa av 
dessa känslomässiga reaktioner erfars och registreras som kroppsliga (Merleau-Ponty 
1942/1962, Kuiken 2008).   Anknytning till självet och egna livserfarenheter visar tydligt 
existentiella dimensioner i reaktionerna.  Självreflexion kring novellens tema, förutsätter dock 
inte identifikation med novellens huvudperson, flickan. 

Etiskt/psykologiska reaktioner på ”Kaninernas himmel” visar två dimensioner: Det etiska 
dilemmat utspelas i kontakten mellan flickan och fadern i samband med familjetragedin, men 
också i relationen mellan flickan och andra vuxna i familjens närhet. Kärnan i det etiska 
dilemmat är bemötandet och behandling av barnet i samband med traumat/förlusten. 
Novellens etiska dimension framgår inte explicit i texten. Detta tyder på respondenternas vilja 
och förmåga att iaktta en etisk dimension i berättelsen: ”… it seems that reading literature 
enhances the quality of ethical reflection. In addition, the involvement in ethical reflection 
itself may improve future reflections.” (Hakemulder 2000, s. 24) Den psykologiska 
dimensionen i reaktionerna pekar ut separationen från modern och den helande förnimmelsen 
av naturen och kaninerna på strandängen i skymningen som centrala. Läsning av novellen 
anses ge terapeutisk effekt (Nilsson/Pettersson 2009).  

Kreativa reaktioner på texten har två dimensioner. Dels handlar kreativiteten om 
överskridande och komplettering av de ”luckor” som finns i texten, vilket Iser (1978) menar 
alltid sker vid litteraturläsning. Här fylls texten ut då läsaren upplever tomhet i gestaltningen 
av flickan. Dels handlar kreativiteten om reaktioner i form av synestesier, samförnimmelser, 
som färg, ljus, dofter, ljud, vilka aktiveras under läsningen av novellen (Runco 2007).        

Avslutningsvis ställs frågan om förutsättningarnas betydelse för resultatet. Pilotstudien har 
visat respondenternas personliga lässtrategi där emotionella, etiskt/psykologiska, 
självreflekterande och kreativa reaktioner kommit till uttryck. Materialinsamlingen, baserad 
på respondenternas nedskrivna utsagor, har initierats av enkla instruktioner, få nyckelord, men 
där inramningen i form av ett avspänt och öppet möte med texten, en fysisk och mental 
”rymlighet” eller ”rymd” runt själva läsakten, förefaller ha haft viss betydelse. Kuiken (2008) 
framhåller att:   
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… literary readers who have been given instructions supporting covert creation of a quiet and 

protected “space” for reflection are more likely to report (1) resonance of their own feelings with 
those expressed in the text, (2) an objective impression of the feelings expressed in the text, and 
(3) an experiential shift through which they carried forward feelings expressed they had usually 
ignored. (S.54) 

 

Läsarreaktioner av det slag som resultatet visar kan sannolikt knytas till de spatiala 
förutsättningar, såväl fysiska som mentala, som varit vägledande vid pilotstudien. Sociologen 
Margaret S. Archer (2003) hävdar att självkännedom utvecklas genom inre konversation, 
internal conversation, eller inre dialog, där subjekt-/objektrelationerna kan överföras till 
litteraturläsning och lässtrategier enligt ovan. Genom litteraturen får läsaren möjlighet att 
reagera på texten men också att använda den som spegel och samtalspartner med självet för 
växande självkännedom.      
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