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Kan man läsa för att bli mer empatisk? Om att läsa skönlitteratur 

och biografier inom vårdutbildningar. 

Vi läser för livet, menar den amerikanska filosofen Martha C. Nussbaum och beskriver i sin 

bok Love’s knowledge hur fiktionen och då speciellt romanen har unika möjligheter att ge 

läsaren förståelse för andra människors situation (Nussbaum, 1990, s. 22, s. 29).  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. 

 

Hur kan då skönlitterär läsning fungera för den som utbildar sig för att vårda livet? En viktig 

aspekt av att utbilda sig till ett yrke inom vårdsektorn handlar om att förstå människan. Att 

inse hennes utsatthet inför lidande och sjukdom. Kan läsning av skönlitteratur bidra till att 

utveckla en ökad känslighet och empati för framtida patienter?   

 

I min egenskap av bibliotekarie har jag under min snart 30-åriga erfarenhet från olika 

gymnasiebibliotek och nu även från universitetsbibliotek stött på yrkesutbildningar inom 

vårdområdet där skönlitterär läsning ingår i kurslitteraturen. Jag var intresserad av att ta reda 

på hur studenter upplever denna kursläsning av biografier och romaner. I en magisteruppsats 

från 2010 intervjuade jag sex studenter vid sjuksköterskeprogrammet i Växjö om deras 

läsning (Oscarsson, 2010). Denna artikel är en förkortad och delvis omarbetad version av 

denna magisteruppsats. Min teoretiska grund i uppsatsen handlade om Nussbaums och andra 

forskares teorier kring läsning. Mitt syfte var att ta reda på hur studenterna upplevde 

kursläsningen av skönlitteratur? Kunde den upplevas ha en speciell betydelse för deras 

förberedelse inför ett människovårdande yrke? På vilket sätt skilde denna läsning ut sig i 

förhållande till studerandet av annan mer vetenskaplig kurslitteratur? För mig som 
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bibliotekarie handlade det även om tankar kring hur vår yrkeskår och hur biblioteken kan 

förhålla sig till denna användning av skönlitteratur för kunskapsinhämtning. 

 

 

Läsning som livskunskap 

 

Ämnesområdet ”humanistic medicin” är inte ett nytt forskningsområde. Medicin och 

humaniora i förening har studerats under några årtionden. USA är här ett föregångsland, men 

även i Sverige diskuteras beröringspunkterna mellan humaniora och medicin. Vid ett 

symposium vid Högskolan i Borås i september 2008 om Litteratur som livskunskap berörde 

flera av de vid symposiet närvarande forskarna behovet av ett närmande mellan humaniora 

och medicin speciellt på litteraturläsningens område. Anders Palm, professor i 

litteraturvetenskap vid Lunds universitet, beskriver t.ex. i en artikel litteraturens 

”oöverträffade förmåga att få läsaren att uppleva och erfara det som ligger bortom det 

självupplevda” (Palm, 2009, s. 100). Detta kan öka förmågan att förstå andra människor. 

 

Det är medicinen och läkarutbildningarna som stått i centrum för detta forskningsområde. Mot 

bakgrund av en snabb teknisk utveckling inom vårdområdet ökade avstånden mellan 

sjukhuspersonalen och patienterna på 60- och 70-talen. När den vetenskapliga utvecklingen 

medgav fler möjligheter att bota blev många svåra, tidigare dödliga sjukdomar kroniska, 

antalet patienter större och stressen på de stora sjukhusen större. Under ett större ekonomiskt 

tryck har behovet av ett humanistiskt förhållningssätt inom medicin och omvårdnad blivit 

större. I USA och även i Sverige har man betonat vikten av att för medicinstuderande erbjuda 

kurser inom humaniora och att ge läkarstuderande möjlighet till själsliga insikter och ökad 

förståelse för patienter genom skönlitterär läsning. Margareta Petersson, som är professor i 

litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet, driver ett projekt kring skönlitteratur i 

professionsutbildningar. Hon konstaterar att ”en nyutbildad läkare kan ha god kännedom om 

anatomi och symptom, men vara helt främmande för hur en konkret människa upplever 

smärta och sjukdom och hur man talar om sådant som känslor och upplevelser” (Petersson, 

2009, s. 91). Då kan kurser inom humaniora och skönlitterär läsning brygga över denna brist 

på insikt inom det själsliga området. 

 

Insikter i det mänskliga psyket kan vara betydelsefullt för den som skall bli läkare, men dessa 

insikter är i så fall lika viktiga för den som skall förbereda sig för ett arbete som 

sjuksköterska. I en artikel i Journal of professional nursing från 2007 ifrågasätts varför man 

så sällan i litteraturen diskuterar behovet av ”humanistic nursing” trots att sjuksköterskornas 

situation är jämförbar med läkarnas (Dellasega et al., 2007, s. 174). Anders Palm betonar 

skönlitteraturens speciella förmåga att tala till både intellekt och känslor. I mötet med 

litteraturen har man möjlighet att förstå sin yrkesroll. (Palm, 2009, s.100-102). Detta borde 

vara väsentligt för alla yrkesutbildningar inom medicin- och omvårdnad. Om skönlitteraturen 

kan ge ökade insikter inför verksamhet inom ett människovårdande yrkesområde är den viktig 

för såväl medicinstuderande som sjuksköterskestudenter. Jag har intresserat mig för den 

senare gruppen. Satsningen på humaniora inom sjuksköterskeprogrammet är inte så 

uppmärksammad, men mitt intryck är att den framstår som både ambitiös och genomgripande.   

 

Läsning som vårdkunskap 

 

Nationalencyklopedin beskriver empati som en förmåga att leva sig in i en annan människas 

känsloläge och behov. I artikeln pekar man ut ett samhällsområde där denna inlevelse är 

särskilt viktig. ”Förmågan till empati är väsentlig i olika typer av vårdarbete” 
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(Nationalencyklopedin, 1991, [Bd 5] s. 468). För den som skall utbilda sig inom ett vårdyrke 

är det naturligtvis viktigt att ha en beredskap för att möta människor i kris. Sjuksköterskan 

förväntas ha en speciell förståelse för människor han/hon möter i sitt yrke. Om 

sjuksköterskans yrkesroll och yrkets framväxt kan man läsa i Åsa Mobergs bok Hon var ingen 

Florence Nightingale. Florence Nightingale lade den praktiska och teoretiska grunden för det 

nya yrket under 1800-talets senare del. När hon beskriver sjuksköterskans yrkesutövning finns 

förmågan till inlevelse och empati underförstått i det som kännetecknar god omvårdnad. 

Florence Nightingale menade att sjuksköterskan skulle kunna läsa patientens känslor och 

lidande i dennes ansikte (Moberg, 2007, s. 200). Detta synsätt präglar synen på yrket än idag. 

I den Utbildningsplan (2010, s. 2) som tagits fram för sjuksköterskeprogrammet vid 

Linnéuniversitetet, finns målsättningen att den studerande skall kunna visa ”självkännedom 

och empatisk förmåga.” I mina kontakter med lärare och studenter vid 

sjuksköterskeprogrammet i Växjö framstår den medvetna satsningen på skönlitterär läsning 

som en möjlighet att nå detta mål och öka förståelsen hos studenterna för deras kommande 

patienters situation. 

 

Det finns en tradition inom vårdutbildningar att använda skönlitteratur och biografier som 

kursläsning. Detta gäller såväl inom gymnasieskolans undersköterskeutbildningar som på 

högskolans sjuksköterskeprogram. Det finns en tydlig ambition att möta elevers och 

studenters behov av diskussion och fördjupning av existentiella frågor. På 

sjuksköterskeprogrammet i Växjö är satsningen på humaniora och skönlitteratur 

återkommande under utbildningen. Man vill enligt ansvariga lärare öka studenternas 

möjlighet att möta människor i sjukdom och kris. Om det inte alltid är möjligt att möta 

patienter i verkligheten, så kan man möta dem mellan bokpärmarna. Man talar från lärarhåll 

om vikten av ”den levda erfarenheten”. Vid tiden för mina intervjuer hade man ett 

skönlitterärt inslag i flera av sjuksköterskeprogrammets kurser. Böckerna valdes speciellt för 

att vara känslomässigt berörande. Biografier var vanligast i kurslistorna under de första 

terminerna i avsikt att öka studenternas insikt i hur en patient kan uppleva sin sjukdom. Under 

utbildningens gång fanns fler rent skönlitterära böcker som skulle träna studenterna att se en 

berättelse ur olika perspektiv. Man läste 2010 t.ex. Aprilhäxan av Maj-Gull Axelsson. På 

magisternivå hade man valt mer filosofiska texter av Albert Camus och Simone de Beauvoir. 

För min uppsats intervjuade jag studenter med erfarenhet av kurslitteraturen under termin ett 

och kursen ”Vårdandets idéhistoria”, där studenterna valde en bok ur en lista med ett åttiotal 

biografier och romaner. För att få en bredare bild av kursläsningen intervjuade jag även 

studenter under termin två som redogjorde för sina erfarenheter av kursen ”I patientens värld” 

där alla studenter läste samma bok. I den aktuella kurslistan var det Ro utan åror: en bok om 

livet och döden av Ulla-Carin Lindquist (2004).  Mitt urval av studenter var slumpmässigt och 

utfördes genom att jag besökte introduktionsföreläsningarna för termin två och tre. För att få 

en bakgrund till motiven bakom kursernas upplägg talade jag även med utbildningsansvariga. 

 

Det är tydligt att den skönlitterära läsningen är grund för kunskapsinhämtning i de kurser där 

den förekommer. Denna läsning examineras på olika sätt i seminarier, vid skriftlig 

examination eller genom uppsatsskrivning. Vid tiden för min undersökning fanns det 

skönlitterära inslaget med enbart i vårdvetenskapliga kurser, men det fanns en ambition att 

utöka inslaget av humaniora i utbildningen till att omfatta även de medicinska kurserna. 

 

Teorier kring 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 
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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 personlighetsutvecklingen 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. Båda forskarna beskriver ett lärande och läsande där känslor är 

involverade. 

 

Skönlitteraturen handlar om det speciella, det individuella, enligt Nussbaum. Därför kan 

skönlitterär läsning öva upp läsarens mottaglighet att uppfatta och bedöma situationer och att 

förstå andra människor. Fiktionen skildrar något konkret och påtagligt. Genom inlevelsen och 

kärleken till fiktiva gestalter övas en läsare i denna speciella mottaglighet för olika 

livssituationer. 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. (Nussbaum, 1990, s. 44-46). Sjuksköterskestudenterna läste vid tiden för min 

studie ett flertal patientbiografier under sin utbildning. Nussbaums teorier kring den 

skönlitterära läsningens betydelse kan vara relevant även för denna kursläsning. 

 

Både Nussbaum och Rosenblatt sätter läsaren i centrum. Tidigare litteraturvetenskaplig 

forskning har i perioder fokuserat på författaren och texten. Rosenblatt har en teori, 

transaktionsteorin, som handlar om att varje läsning är unik. Den försiggår alltid under 

speciella omständigheter som berör texten och läsaren och samspelet mellan dem. (Connell, 

2008, s.105). Textens mening blir till vid varje läsares möte med tecknen, bokstäverna, genom 

en ”transaktion” mellan text och läsare. Enligt Rosenblatt är känslomässiga aspekter 

närvarande vid all läsning, men uppmärksamheten som ägnas känslorna växlar beroende på 

vilken typ av text läsaren har framför sig. Vid läsningen av en vetenskaplig text undertrycks 

de känslomässiga elementen till förmån för en mer opersonlig läsning. Rosenblatt använder 

här begreppet ”efferent läsning” efter latinets effere som betyder föra bort. Detta för att fokus 

här handlar om det man får ut och tar med sig efter avslutad läsning (Rosenblatt, 2002, s. 10-

11). Denna läsning är motsatsen till den ”estetiska läsningen”. Detta är en läsart som till 

skillnad från den efferenta tillåts påverka känsloliv och inlevelseförmåga. Den estetiska 

läsningen är främst aktuell när det handlar om skönlitteratur. Rosenblatt menar att denna 

koppling mellan intellekt och känslor är viktigt för all inlärning. (Rosenblatt, 2002, s. 146-

147) 

 

När sjuksköterskestudenter läser skönlitteratur och biografier i sina högskolekurser sker ett 

unikt möte med speciella texter under särskilda omständigheter. Litteraturen är speciell 

eftersom den involverar känslolivet i en inlärningssituation. Hur ser studenterna på denna 

kursläsning och dess möjligheter att förbereda dem för yrkeslivet? 

 

Sjuksköterskestudenternas litteraturläsning 

 

När de blivande sjuksköterskorna beskriver sina intryck av att läsa skönlitteratur och 

biografier inom sina universitetskurser träder det fram en bild av en oreserverad, direkt och 

känslomässig läsning.  Rosenblatts begrepp ”estetisk läsning” går att använda för att beteckna 

de förmedlade intrycken från sjuksköterskestudenterna, i min studie försedda med fingerade 

namn från A-F. Utryck som att boken ”sög in en” och att ”jag kommer ju att ha med mig 
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hennes tankar/---/ hennes livsöde” som Agnes använder när hon beskriver Ulla-Carin 

Lindquists (2004) bok Ro utan åror är typiska. Bella beskriver sitt bokval under termin ett 

Den skalliga damen: en bok om cellgifter och livsglädje av Maria-Pia Boëthius (1988) som en 

”väldigt gripande bok”.  Deras ordval och svar i de timslånga intervjuerna ger en bild av hur 

läsningen av skönlitteratur och biografier inom deras utbildningsprogram varit något som 

gjort ett starkt intryck och påverkat dem framförallt känslomässigt. Daniella sammanfattar 

sina intryck av den skönlitterära kursläsningen med orden: ”Då vill man ju bli berörd på ett 

eller annat sätt. Man vill ju få en annan syn på livet”.  

 

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, som man läst 

under termin två, gjort ett starkt intryck. Den beskrivs som vacker och gripande av 

studenterna. Boken 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, en av studenterna, 

beskriver Ulla-Carin som 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 sjuksköterskestudenten Agnes 

uttrycker texten något väsentligt om vårdpersonalens roll. Bilden handlar om att Ulla-Carin 

ligger i en båt, men det är andra som ror årorna åt henne. För Agnes förmedlar denna bild, 

förutom att den illustrerar boktiteln, ett tema som handlar om att Ulla-Carin kan tycka att det 

är skönt att det finns andra som sköter hennes omvårdnad, som tvättar och hjälper henne. 

 

Även Nussbaums tankar kring det unika hos skönlitteratur i skildringen av det konkreta och 

personliga går att spåra i informanternas svar. Frida, en annan student, beskriver sin läsning 

av Ro utan åror som ”en väldigt subjektiv upplevelse”. I jämförelse med den mer 

vetenskapliga delen av kurslitteraturen blir det ”mer intimt och personligt när man läser Ulla-

Carins bok”. Frida berättar om en läsning som ger henne helhet och djup: 

 
Att få kliva in i hennes värld alltså när hon blev sjuk från de första symptomen. Att få 

följa henne på hennes resa ända till hon dog. Det blev väldigt intimt och nära.  

 

Överhuvudtaget ger intervjusvaren intryck av att studenterna likställer denna läsning med 

möten med människor av kött och blod. Daniella betonar att denna kursläsning ger henne 

möjlighet ”att möta andra människor på ett enkelt sätt”.  Studenternas ordval speglar också 

vårdlärarnas tanke att läsningen av biografier kan vara en kompensation för de korta 

praktikperiodernas begränsade antal patientkontakter. 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”.  När Bella skall ange vad 

som skiljer denna läsning från studerandet av läroböcker och vetenskapliga artiklar använder 

hon orden: ”Patienten är väldigt osynlig i de här vetenskapliga skrifterna, medan i 

skönlitteratur är patienten synlig”.  

 

När de intervjuade sjuksköterskestudenterna 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. Men de båda läsningarna sker parallellt och befruktar 

varandra. Daniella pekar på att den vetenskapliga artikelns styrka ligger i att kunna visa på 
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likheter och skillnader genom det stora underlaget av intervjuer och studier. I denna typ av 

text är dock patienten 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. 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. 

 

Några sammanfattande tankar 

 

Att läsa skönlitterära skildringar inom en yrkesutbildning kan ge perspektiv på det kommande 

yrkeslivet. För den som i sitt yrke skall möta människor i kris och under press kan denna 

läsning öka insikten i det mänskliga. Det är en läsning som genom möjligheten till 

identifikation med fiktiva gestalter kan öka den empatiska förmågan att leva sig in i en annan 

människas livsöde. Därför är skönlitterär läsning ett viktigt komplement till den mer 

faktainriktade och vetenskapliga delen av kurslitteraturen för den som utbildar sig inom 

vårdsektorn. Båda litteraturtyperna är del av en inlärning. Den praktiska, yrkesmässiga 

analysen av litteraturen använder också andra begrepp och metoder än de som används inom 

litteraturämnet och för en sjuksköterskestudent är det viktigt att hitta centrala teman som 

handlar om vårdämnena. Inom dagens biblioteksverksamhet är ambitionerna att stimulera till 

läsning av skönlitteratur ett viktigt fokus. I denna strävan är det bra att som bibliotekarie vara 

medveten om skönlitteraturens och biografiernas betydelse för ett flertal yrkesutbildningar 

inom såväl gymnasie- som högskola. 
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