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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilken betydelse skönlitteraturen kan ha för 

ungdomars bearbetning av existentiella frågor. Jag vill också undersöka hur ungdomar tänker 

kring de existentiella frågorna samt vad som händer i mötet mellan läsare och text. För att få 

svar på mina forskningsfrågor har jag låtit fem flickor i årskurs åtta läsa samma skönlitterära 

bok, varpå jag har intervjuat dem om de tankar och frågor som boken väckt. Mitt 

undersökningsmaterial utgörs av transkriptioner av de fem kvalitativa intervjuerna. Jag har 

funnit att resultatet av min empiriska undersökning till stor del stämmer överens med den 

litteratur jag presenterar inom ämnesområdet. Resultatet visar att samtliga flickor som deltagit 

i min undersökning är intresserade av och reflekterar regelbundet över de existentiella 

frågorna. Dessa frågor väcks och bearbetas i viss mån vid läsningen av skönlitteratur. Flertalet 

av flickorna menar att skönlitteraturen kan erbjuda dem tröst eftersom den betonar att de inte 

är ensamma om att gå igenom svåra saker. Resultatet visar vidare att flickorna vid läsningen 

kopplade den lästa romanen till sina egna liv. Det framkom tydligt att flickornas tidigare 

erfarenheter påverkade hur de tog emot och levde sig in i romanen.  
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1. Inledning 
 

- Tror ni att man har levt innan man levde? Frågar jag och smuttar på vinet. 

De grubblar och äter. Det visslar i luften och prasslar i gräset. 

– Nej, säger Villy, jag tror varken på ett liv före eller efter detta. Man har ett enda liv och det har man 

fötts till av en slump. När man dör väntar ingenting. Man upplöses i atomer som i och för sig kan 

återanvändas, men det handlar bara om materia, det finns ingen själ, inget Jag som fortsätter leva. Jag är 

ateist, tillägger han. 

– Jag förstår inte hur man kan vara ateist, säger Hea. Tänk bara på en sån sak som DNA-strängen. Tror du 

att den uppkommit av en slump? 

– Evolution, säger Villy. 

– Kan inte Evolutionen vara Gud? säger Hea som fått sin vassa, debattivriga röst.  

– Man gör det för enkelt för sig när man talar om en gud, säger Villy, då kan allt plötsligt få en djupare 

mening, en förklaring. Men allt går inte att förklara. Det är bara människor som inte orkar leva utan facit 

som har behov av en massa gudar. 

– Det finns bara EN Gud, mumlar Hea ilsket och vispar runt med gaffeln i salladen. Och bara för att man 

tror på Gud och på att livet har en mening så betyder inte det att man lever efter något slags facit.1  

 

Genom ovanstående textavsnitt, hämtat ur Johanna Nilssons ungdomsroman Flickan som 

uppfann livet, vill jag ge ett exempel på hur de stora livsfrågorna behandlas i skönlitteraturen. 

Enligt kursplanen för svenska2 öppnar skönlitteraturen dörren till nya världar och hjälper 

människan att förstå sig själv och omvärlden. Skönlitteraturen sätter igång tankar hos läsaren 

och kan få henne att begrunda sådant hon annars inte reflekterat över. Med utgångspunkt i 

detta vill jag undersöka om man med hjälp av skönlitterära texter kan få elever att fundera 

över samt bearbeta frågorna om livet, dvs. de existentiella frågorna. 

 Som blivande lärare i svenska och religion i grundskolans senare år är jag intresserad av 

att finna ett sätt att arbeta över ämnesgränserna och kombinera ämnesområden i svenskämnet 

med ämnesområden i religionsämnet.  

 Personligen har jag ända sedan jag själv gick i grundskolan älskat att läsa. Mitt 

brinnande intresse för litteratur och läsning gör att skönlitteraturen kommer att få en central 

plats i min undervisning. En av mina viktigaste uppgifter som blivande religionslärare är att 

hjälpa ungdomar att bearbeta sina livsfrågor. Därför vill jag genom detta examensarbete 

undersöka huruvida det är möjligt att med utgångspunkt i skönlitteraturen få eleverna att 

reflektera över och bearbeta existentiella frågor. 

 
 
 



 6

2. Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vilken betydelse skönlitteraturen kan ha för 

ungdomars bearbetning av existentiella frågor. För att kunna undersöka detta kommer jag att 

söka svar på frågorna: Funderar ungdomar över existentiella frågor? Om så är fallet, hur 

tänker de kring dessa? Jag vill också undersöka vad som händer när ungdomar läser 

skönlitteratur; vad sker i mötet mellan läsare och text?  
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3. Metod 
För att söka svar på mina forskningsfrågor har jag valt att kombinera en egen empirisk 

undersökning med en litteraturstudie. I litteraturstudien söker jag kunskap om hur ungdomar 

tänker om existentiella frågor och hur dessa frågor kan bearbetas genom skönlitteraturen. 

Förutom forskning som rör livsfrågorna kommer jag också att presentera teorier om 

litteraturläsning och vad som sker i mötet mellan läsare och text.  

 Genom min empiriska undersökning får jag möjlighet att jämföra resultaten av den 

tidigare forskningen, som jag presenterat i min litteraturstudie, med hur det ser ut i 

verkligheten – om än i liten skala.  

 

3.1 Den empiriska undersökningen 

Jag bestämde mig för att det bästa sättet att få svar på mina frågeställningar var att låta några 

elever läsa samma skönlitterära bok, för att sedan intervjua dem en och en för att se vilka 

tankar denna bok väckt hos dem. Som förberedelse inför min undersökning läste jag ett antal 

ungdomsromaner och valde slutligen att använda mig av romanen Jag saknar dig, jag saknar 

dig!3 av Peter Pohl och Kinna Gieth. Anledningen till att jag valde just denna bok var att den 

gjorde ett så starkt intryck på mig. Redan när jag läste de första kapitlen kände jag att detta 

var den rätta boken för mitt arbete. Eftersom boken fick mig att fundera över livsfrågorna 

hoppades jag att den skulle ha samma effekt på eleverna. (För en utförligare presentation av 

Jag saknar dig, jag saknar dig! se avsnittet Resultat).  

 

3.2 Kvalitativ forskningsmetod  

Med tanke på att mitt examensarbete handlar om just existentiella frågor föll det sig ganska 

naturligt för mig att använda en kvalitativ metod i den empiriska undersökningen. Enligt Alan 

Bryman4 ligger den kvalitativa forskarens fokus på att använda ord snarare än siffror i 

analysen. Utgångspunkten vid en kvalitativ undersökning är deltagarnas perspektiv – vad 

uppfattar de som betydelsefullt? Den kvalitativa forskaren strävar efter en nära relation till 

undersökningens deltagare för att kunna se på världen ur deras perspektiv. Den metod som är 

vanligast inom den kvalitativa forskningsmetoden är kvalitativa intervjuer, som jag själv 

valde att använda mig av. 

 En kvalitativ intervju är betydligt mindre strukturerad än en kvantitativ intervju och 

fokuserar på intervjupersonernas egna uppfattningar och inställningar. I en kvalitativ intervju 

är forskaren ute efter fylliga och detaljerade svar – det viktiga är vad de intervjuade upplever 
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som relevant och betydelsefullt. Om forskaren använder sig av en formulerad intervjuguide 

kan han eller hon avvika i ganska stor utsträckning från denna, beroende på vad 

intervjupersonerna berättar. Forskaren kan ställa följdfrågor för att följa upp 

intervjupersonernas svar samt variera ordningsföljden och ordalydelsen i frågorna. Jag har i 

min empiriska undersökning använt mig av en semi-strukturerad kvalitativ intervju, vilket 

innebär att jag i mina intervjuer har utgått ifrån en intervjuguide, dvs. en lista över 

förhållandevis specifika teman att ta upp under intervjuns gång.5  

  

3.3 Miljöbeskrivning 

Skolan där jag genomfört min empiriska undersökning ligger i ett mindre samhälle i södra 

Sverige. Skolan bedriver undervisning i årskurs 6-9 och har ca 300 elever. Samhället, i vilket 

skolan är centralt lokaliserad, är beläget mellan två större städer. Många av samhällets 

invånare arbetar i någon av de större städerna och pendlar dagligen till sitt arbete via tåg eller 

buss. Bebyggelsen i samhället består huvudsakligen av radhus och villor. De flesta av skolans 

elever bor inne i samhället. En del elever bor dock på landsbygden strax utanför samhället och 

måste därför ta sig till skolan via skolbuss. 

 Jag har god kännedom om skolan sedan tidigare då jag har praktiserat på där under min 

lärarutbildning. Jag valde att utföra min undersökning på just denna skola på grund av att jag 

har bra kontakt med lärare och elever där.  

 Under de perioder då jag vistats på skolan har det inte förekommit något 

tvärvetenskapligt samarbete mellan lärarna i svenska och religion. I svenskundervisningen 

fokuserar man mycket på just skönlitteraturen men sätter den inte konsekvent i samband med 

livsfrågorna. 

 

3.4 Urval 

Inför min empiriska undersökning kontaktade jag min mentor, som undervisar i svenska, 

engelska och spanska på skolan, för att berätta om mitt projekt och fråga om jag kunde 

genomföra detta i någon av hennes klasser. Hon gick genast med på detta och föreslog att jag 

skulle utföra min studie i den klass i årskurs åtta vari hon är klassföreståndare, och i vilken jag 

själv har praktiserat och vikarierat under flera omgångar. Därav kom det sig att 

undersökningen genomfördes i just årskurs åtta. Eftersom mitt projekt ligger utanför den 

ordinarie undervisningen var jag beroende av att hitta ett antal frivilliga elever som kunde 

tänka sig att delta. Jag hade i förväg bestämt mig för att intervjua 4-5 elever. Det ideala hade 

varit att ha en jämn fördelning av pojkar och flickor i undersökningsgruppen, men tyvärr var 
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det endast flickor som ville delta i studien. Då jag känner klassen sedan tidigare kunde jag 

med lätthet konstatera att de fem flickor som ställde upp i mitt projekt tillhör de mest 

engagerade och teoretiskt begåvade eleverna i klassen. Men eftersom inga andra elever 

anmälde sig frivilligt blev det just dessa fem flickor som kom att utgöra min 

undersökningsgrupp – trots att de som grupp var relativt homogen. De fem flickorna, vi kan 

kalla dem för Viktoria, Maja, Anna, Sandra och Josefin, kommer alla från liknande 

familjeförhållanden och har alla svenska föräldrar. 

 

3.5 Förberedelser och upplägg 

Under mitt första möte med flickorna berättade jag om undersökningens upplägg och gav dem 

varsitt exemplar av boken Jag saknar dig, jag saknar dig! Vi kom överens om ett datum då 

flickorna skulle ha läst ut boken och jag skulle träffa dem igen för att genomföra intervjuerna. 

Alla flickor fick ett brev (Bilaga 1) av mig, som förklarade innebörden av deras deltagande i 

undersökningen, att ta hem till sina föräldrar. Samtliga föräldrar godkände skriftligt sin 

dotters medverkan i projektet. Förutom boken och brevet fick flickorna också en lapp med ett 

antal frågor att fundera över under läsningens gång. Lappen var utformad som ett bokmärke i 

storlek A6:  

 
Under tiden du läser – anteckna: 
 

• Sådant som du uppskattar och tycker om i 
boken. 

• Sådant som du inte tycker om. 
• Sådant som du tycker är svårt eller som du 

inte förstår. 
 
Tänk på personerna; är det någon eller några av 
personerna i boken som du tycker om? Är det 
någon eller några som du inte tycker om? Varför? 
 
 
När du har läst ut boken – skriv: 
 
Vad i boken gjorde starkast intryck på dig (det kan 
vara en händelse, en episod, en person eller något 
annat du av någon anledning reagerat på)? 
 
Varför gjorde just detta ett så starkt intryck på dig? 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Grundstommen för dessa frågor har jag lånat av den modell för boksamtal Aidan Chambers 

presenterar i boken Böcker inom oss. 6 Chambers frågemodell går ut på att först ta reda på vad 
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eleverna fann intressant i boken. Enligt Chambers utkristalliseras då de samtalsämnen som 

sedan bör ställas i boksamtalets fokus. Jag anser att Chambers frågemodell är en bra 

utgångspunkt för samtal eftersom den består av frågor som jag tror att alla har något att säga 

om; alla elever kan finna någon detalj i boken som de tycker bra eller dåligt om.  

 Det var alltså meningen att samtliga intervjupersoner skriftligt skulle svara på 

bokmärkets frågor under läsningens gång, för att sedan lämna sina anteckningar till mig när vi 

träffades för att genomföra intervjuerna. Tyvärr visade det sig att det endast var en av 

flickorna som i till slut lämnade in sina anteckningar till mig. De övriga flickorna hade inte 

antecknat alls eller glömt sina anteckningar hemma, varför jag beslutade mig för att inte alls 

ta med några skriftliga svar vid redovisningen av mitt resultat.  

 

3.6 Genomförandet av de kvalitativa intervjuerna 

När flickorna läst ut Jag saknar dig, jag saknar dig! träffade jag dem för att genomföra mina 

intervjuer. Jag fick möjlighet att intervjua flickorna under min mentors lektionstid två dagar i 

följd. Vid samtliga intervjutillfällen satt jag och intervjupersonen i ett avskilt grupprum. 

Flickorna intervjuades som sagt en och en. Till min hjälp hade jag en i förhand utformad 

intervjuguide (se Bilaga 2), som innehöll de frågor och teman som jag ämnade ta upp. Jag 

inledde samtliga intervjuer med de frågor som fanns på bokmärkena jag tidigare delat ut till 

flickorna. Med dessa frågor avsåg jag att mjukstarta intervjun. Jag följde inte strikt min 

intervjuguide under intervjuerna utan avvek ibland från den, ändrade ordningsföljden på 

frågorna och ställde följdfrågor – allt beroende av vad intervjupersonen berättade. Varje 

intervju varade i ca 20 minuter. Samtliga intervjuer spelades in med bandspelare för att sedan 

transkriberas av mig. Mitt undersökningsmaterial utgörs av transkriptionerna av de fem 

intervjuerna.  

 

3.7 Trovärdighet 

Eftersom min kvalitativa undersökning inbegriper studium av en väldigt liten grupp individer, 

vilket enligt Bryman7 är utmärkande för kvalitativ forskning, ligger mitt fokus på djupa 

kontextuellt unika data och inte på breda generella. Mitt resultat kan därför inte påstås gälla 

för andra grupper än den undersökta, vilket jag är medveten om.  

 Jag har i min empiriska undersökning följt Vetenskapsrådets8 (HSFR) fyra 

forskningsetiska principer för svensk humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera berörda personer om syftet med den 
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aktuella undersökningen och vilka moment som ingår i denna. Intervjupersonerna måste 

informeras om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande i studien. Samtyckeskravet går ut på att undersökningens deltagare själva 

bestämmer över sin medverkan i studien. Vid minderåriga försökspersoner krävs föräldrars 

eller vårdnadshavares godkännande. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om de 

personer som ingår i undersökningen skall hemlighållas och nyttjandekravet för med sig att 

dessa uppgifter endast får användas för forskningsändamålet.9  

 När jag introducerade mitt projekt för klassen berättade jag om undersökningens olika 

moment samt vad dessa innebar för deltagarna. Fem flickor valde av fri vilja att medverka i 

min studie. Samtliga flickors föräldrar godkände skriftligt sin dotters medverkan innan jag 

drog igång med projektet. Jag är den enda som har tillgång till den information som framkom 

under intervjuerna och denna information kommer endast att användas i detta examensarbete. 

Flickornas identitet hemlighålls och i detta arbete uppträder de under fingerat namn.    

 
3.8 Metoddiskussion 

Efter genomförandet av min empiriska undersökning kan jag konstatera att allt inte förflöt 

precis som planerat. Jag hade i förhand tänkt att mitt undersökningsmaterial skulle bestå av 

både transkriberade intervjuer och flickornas skriftliga reflektioner. De skriftliga 

reflektionerna fick dock lov att uteslutas ur mitt material då det endast var en flicka som 

lämnade in denna. Jag vet inte riktigt varför de andra flickorna valde att inte skriva några 

reflektioner, kanske var jag inte tillräckligt tydlig angående detta vid projektets introduktion. 

Under de veckor eleverna läste boken höll jag kontakt med dem via e-post och sms. Vid dessa 

kontakter frågade jag dem hur läsningen gick och hur långt de kommit i boken. Nu i efterhand 

inser jag att jag borde ha tydliggjort för flickorna att jag ville ha in den skriftliga reflektionen 

och att jag borde ha påmint dem om att fullborda denna på samma sätt som jag påminde dem 

om att läsa ut boken. De skriftliga reflektionerna hade eventuellt kunnat tillföra mitt 

examensarbete tankar som inte kom fram under intervjuerna. 

 Resultaten av mina fem intervjuer är mycket varierande. Under tre av samtalen 

framkom mycket intressant och fyllig information. Under de andra två samtalen fick jag 

däremot relativt fåordiga svar vilket gjort det svårare för mig att dra några slutsatser av dessa 

två intervjuer. Detta återspeglar sig naturligtvis i mitt resultat. En av anledningarna till att två 

av flickorna gav mig många korta och osäkra svar av typen ”jag vet inte” kan ha varit att de 

kände sig besvärade av att jag spelade in samtalen. En av dessa två flickor uttryckte i början 

av intervjun att hon tyckte att det var ”läskigt” att jag använde mig av en bandspelare. En 
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annan anledning kan ha varit att de trodde att jag förväntade mig vissa svar på mina 

intervjufrågor. Trots att jag i början av intervjuerna klart uttryckte att mina frågor inte hade 

några riktiga eller felaktiga svar kan detta ha gjort att de känt sig hämmade under samtalen. 

Ett tredje skäl till intervjupersonernas fåordiga svar kan ha varit frågornas personliga karaktär. 

Det är helt enkelt inte säkert att dessa flickor var villiga att dela med sig av sina innersta 

tankar till mig.  
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4. Tidigare forskning 
 
4.1 Livsfrågornas roll i religionskunskapen 

Först under slutet av 1960-talet vaknade på allvar intresset för unga människors tankar om 

livet. I Sverige beredde Skolöverstyrelsens skrift Tonåringen och livsfrågorna10, som 

publicerades 1969, antagligen vägen för detta nyvaknade intresse. Avsikten med denna 

publikation var att undersöka vilka frågor ungdomar funderar över. I undersökningen kom 

man fram till att ”tonåringen är starkt medveten om problemen kring människans 

grundläggande sociala och personliga villkor”11. Undersökningen visade vidare att även om 

ungdomars intresse för religion och dess traditionella uttrycksformer är i avtagande, lever de 

existentiella frågorna kvar med oförändrad styrka. Därmed ansåg man att en av de primära 

uppgifterna för religionsundervisningen i grundskolan måste vara att visa hur olika tros- och 

livsuppfattningar besvarar de existentiella frågor som människan bär på.  

 Samma år lanserades också en ny läroplan för grundskolan, Lgr 69, vari begreppet 

livsfråga introducerades för första gången i läroplanssammanhang. 

 I den senaste kursplanen för grundskolan från år 2000 har livsfrågorna fått en mycket 

framträdande roll i religionskunskapen: 
  

Religionskunskapsämnet har som utgångspunkt människans frågor inför livet och tillvaron oavsett om 

dessa uttrycks religiöst eller inte. Att medvetet och metodiskt bearbeta livsfrågorna hör till ämnets kärna. 

Varje människa har en mer eller mindre uttalad strävan att finna sammanhang i, tolka och tyda tillvaron. 

Detta kommer till uttryck i traditioner, riter, berättelser och myter.12 

 

Under rubriken Mål att sträva mot står det vidare att skolan i sin undervisning i 

religionskunskap skall ”sträva efter att eleven [ . . . ] reflekterar över etiska, existentiella och 

religiösa frågor som berör hans eller hennes liv”13.  

 Det råder med andra ord inga tvivel om att elevernas bearbetning av existentiella frågor 

bör utgöra en central del av religionsundervisningen. Men hur läraren rent pedagogiskt skall 

få eleverna att fundera kring dessa frågor säger Skolverket däremot ingenting om. 

 

4.2 Barn och livsfrågor 

Det är en allmänt vedertagen uppfattning att speciellt ungdomsåren präglas av ett intensivt 

grubblande över existentiella frågor. Sven G Hartman14 har dock genom sin forskning kommit 

fram till att även yngre barn funderar över dessa frågor. ”Trots, tvivel och upproriska tankar 
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finns också i de yngre barnens tankevärld. Det som ansetts vara typiskt tonårsmässigt 

tankegods visar sig dyka upp hos barn redan under tidiga skolår.”15 

 1973 gav Hartman ut boken Vad funderar barn på? i vilken han presenterade resultatet 

av sina egna barnstudier. Genom denna bok krossade han den dåtida föreställningen om att 

barn saknar förutsättningar för att kunna leva sig in i djupare frågor. Tvärtom menar Hartman 

att alla barn reflekterar över de grundläggande villkoren för sina liv. I hans undersökning 

framkommer att barn funderar mycket över just livsfrågor. ”Det innebär att s.k. stora frågor 

förekommer jämsides med det vardagsnära och triviala. Det ena utesluter inte det andra.”16  

 Hartman skriver att man inte bör tolka alla de frågor man möter hos barn som ett tecken 

på att de befinner sig i en så kallad frågeålder. Snarare visar barnens frågor att de försöker få 

grepp om tillvaron – barnen strävar efter att finna mening i livet.17  

 De motiv som är oftast förekommande i Hartmans material är tankar om 

kamratrelationer, ensamhet, mobbing, fritidsaktiviteter, speciella glädjeämnen (fotboll, hästar 

osv.), frågor om liv och död samt frågor om krig och framtid. Det som återfinns i barnens 

tankar speglar det samhälle de lever i. I ungdomarnas värld är frågor om framtiden ett vanligt 

tema. Hartman skriver att dessa framtidsfrågor ofta är av existentiell karaktär eftersom de är 

personligt angelägna för ungdomarna. Livsfrågor är just frågor som är angelägna för den som 

formulerat dem; därför är de också existentiella. Hartman definierar begreppet livsfråga på 

följande sätt: 
 

En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för människors liv och för tillvaron i stort. En livsfråga är 

också uttryck för ett behov att bearbeta och reflektera över upplevelser av världen och av den egna 

personen i relation till världen och till livet i stort. 18 

 

Denna definition innebär att det som uppfattas som en livsfråga av en person inte behöver 

uppfattas så av en annan. På samma sätt kan en fråga utgöra en livsfråga för en individ under 

en period av livet, men inte under andra.19  

 

4.3 Meningen med livet  

Det är när individen ställer och också söker svar på sina livsfrågor som hennes personliga 

tolkning av livet, hennes livsåskådning, utvecklas. Denna personliga livsåskådning säger 

framförallt något om hur individen förstår tillvaron och förhåller sig till den. I Om 

undervisningen i orienteringsämnen20, ett supplement till Lgr 80 som utgivits av 
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Skolöverstyrelsen, skriver man att en personlig livsåskådning i huvudsak omfattar följande 

element: 

 

Uppfattningar Om tillvaron (Hur började allt?) 

  Om religion (Finns det någon Gud?) 

  Om människan (Ond eller god? Allas lika värde?) 

  Om samhället (Samhällets organisation och människans roll?) 

 

Värderingar Vad är gott och ont? Rätt och fel? 

 

Vissa forskare vill dock lägga till ytterligare komponenter till ovanstående element. Till 

exempel talar Sven G Hartman om personens handlingar och handlingsberedskap som den 

tredje sidan av livsåskådningen. Hartman menar att den personliga livsåskådningen ”inte bara 

är ett sätt att betrakta livet utan också ett sätt att leva”.21  

 I Om undervisningen i orienteringsämnen konstaterar man, liksom Hartman, att frågor 

om livets uppkomst och utveckling, livets innehåll och mening samt livets slut är frågor som 

idag är mycket angelägna för barn och ungdomar. Tyvärr har dock alltför få barn och 

ungdomar möjlighet att bearbeta dessa frågor tillsammans med vuxna. I Skolöverstyrelsens 

skrift fastslår man vidare att alla människor, både vuxna och barn, söker efter en mening i 

tillvaron. Detta är något som tidigare också konstaterats av bland annat psykoterapeuten 

Viktor Frankl. 

 Viktor Frankl22 (1905-1997) funderade under sina år som fånge i ett av Nazitysklands 

koncentrationsläger över vad det är som gör att vissa människor kan utstå oerhörda 

svårigheter och ett enormt lidande, medan andra går under och ger upp. Enligt Frankls egen 

psykoterapeutiska skola, logoterapin, är det människans strävan efter att finna en mening i 

livet som är hennes fundamentala drivkraft. Denna mening är unik för varje människa då varje 

individ själv måste söka och förverkliga den. Frankl såg det som en av sina främsta uppgifter 

att hjälpa människor finna denna mening med livet och menade att det är människans vilja till 

mening som skiljer henne från t ex aporna. 
 

Meningen med livet växlar från människa till människa, från dag till dag och från timme till timme. Det 

väsentliga är därför inte livets mening i allmänhet utan den specifika meningen med en persons liv i ett 

givet ögonblick. [ . . . ] Man bör inte söka efter en abstrakt mening med livet. Var och en har sin egen 

specifika kallelse eller uppgift i livet, ett konkret uppdrag att fullgöra. Här kan ingen ersätta honom, och 
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inte heller kan hans liv levas om. Varje individs uppgift är alltså lika unik som hans speciella möjlighet att 

fylla denna uppgift. 23  
 

4.4 Att undervisa om existentiella frågor 

Keijo Eriksson har i sin akademiska avhandling På spaning efter livets mening24 låtit elever i 

årskurs nio skriva uppsatser om det eftersträvansvärda i livet för att kartlägga deras 

föreställningar om centrala livsfrågor. Hans uppsatsmaterial visar att eleverna har svårt att 

själva formulera sig i ontologiska frågor, alltså frågor som rör tillvarons egenskaper. 

Elevernas ontologiska funderingar är istället invävda i större sammanhang som fokuserar 

människan och hennes relationer, religion och gudsuppfattningar eller samhället. Erikssons 

studie visar att oftast förekommande bland elevernas reflektioner är tankar om människan och 

hennes relationer. I elevernas föreställningsvärld hör värderingar och handlingsberedskap nära 

samman. Eleverna hävdar i sina uppsatser tydliga värderingar som de vill omsätta i handling, 

detta gäller även politiska värderingar. Keijo Eriksson har även funnit att eleverna söker en 

ökad kunskap om livets mening, och att livsfrågorna kan ses som en motor vid bildandet av en 

personlig livsåskådning.        

 Erikssons avhandling syftar bland annat till att utveckla en teoretisk grund för 

undervisning som stimulerar ungdomar att reflektera kring livsfrågor. Keijo Eriksson 

poängterar att skolarbetet bör ta sin utgångspunkt i något som är angeläget och näraliggande 

för eleverna, då elevernas livsfrågor snarare tar sin utgångspunkt i antropologi än ontologi. 

Med antropologi avser Eriksson här elevens uppfattningar om sig själv, familjen samt 

kamrater.  
  

Den slutsats som man kan dra av dessa resultat är att skolarbetet bör starta med något som är aktuellt eller 

näraliggande, som berör elevernas egna relationer, för att därefter via olika metoder och arbetssätt vidga 

elevernas verklighetsuppfattning inom exempelvis ontologi.25   
 

Eriksson framhåller alltså att elevernas egna behov, erfarenheter, förutsättningar samt 

funderingar måste utredas och sedan användas som utgångspunkt för undervisningens 

planering och genomförande.  

 Bo Dahlin ifrågasätter i boken Om undran inför livet26 vilka konsekvenser dagens 

sekulariserade samhälle får för barnens andliga utveckling. I vår kultur lever de djupa, 

existentiella frågorna ett liv i skymundan. I Dahlins bok framhålls att det moderna samhällets 

övertro på vetenskapen har lett till uppfattningen att de frågor som inte kan besvaras genom 

forskning ej är värda att söka svaret på. Dahlin poängterar dock att dessa frågor inte 
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automatiskt blir obesvarbara, bara för att de saknar ett vetenskapligt svar. ”Livsfrågor kan inte 

besvaras med hänvisning till fakta.”27 Vi kan emellertid väga in fakta när vi söker svar på våra 

livsfrågor. Vare sig vi vill det eller inte är vi alla enligt Dahlin tvungna att besvara de 

existentiella frågorna. Genom vårt sätt att handla och leva ger vi vårt svar på frågan om livets 

mening. Den som ägnar sitt liv enbart åt att tjäna pengar uttrycker därmed att detta är 

meningen med livet.  

 Dahlin ger i sin bok exempel på så kallade eviga frågor; frågor som människan ställt sig 

i alla tider: ”Varifrån kommer jag? Vart går jag? Vem är jag? [ . . . ] Hur uppkom världen? 

Vad är gott och ont? Varför finns det lidande? Vad är livets mening?”28 

 Dahlin skriver att ett sätt att närma sig dessa frågor i skolans religionsundervisning är att 

använda sig av sagor och myter. Barnen kan genom att ta del av sagor och myter omedvetet 

bearbeta sina existentiella frågor.  
 

Barn lär sig inte så mycket av generella regler och ”maximer”, hur ofta de än får höra dem. De lär sig mer 

av egen erfarenhet, iakttagelse och eftertanke. Berättelser, sagor och fabler kan vara utmärkta verktyg att 

stimulera till sådana erfarenheter och reflektioner hos barnen.29 

 

 

4.5 Att närma sig livsfrågorna genom skönlitteraturen 

Gudrun Fagerström vill genom boken Människan och makterna30 visa hur skönlitteratur kan 

användas i undervisningen – även inom andra undervisningsområden än svenska. I boken ger 

hon tips om titlar på barn- och ungdomslitteratur som med fördel kan användas inom 

religionsundervisningen. Gudrun Fagerström menar att skönlitteraturen utgör ett viktigt 

komplement till de befintliga läromedlen i religionsämnet då dessa endast innehåller 

begränsade inslag av berättande. Skönlitteraturen levandegör och konkretiserar innehållet på 

ett annat sätt än läromedlen och gör det därigenom lättare för eleverna att förstå religiösa 

föreställningar och traditioner.  

Fagerström menar att skönlitteraturens viktigaste funktion är knuten till livsfrågorna. 

Genom att läsa skönlitteratur erbjuds eleverna identifikationsmöjligheter med människor som 

tillhör andra kulturer och raser och kan därigenom få en grund att stå på i mötet med 

främlingsfientlighet. Skönlitteraturen kan alltså utveckla elevens respekt och tolerans för 

andra. Trots att skönlitteraturen erbjuder en ökad förståelse för andra religiösa traditioner och 

dess anhängare varnar Fagerström för att den ibland kan verka åt motsatt håll och istället 

befästa fördomar. Detta är något som man som lärare måste vara mycket uppmärksam på.  
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Liksom många andra forskare konstaterar Gudrun Fagerström att unga människor 

funderar mycket över livsfrågorna och att de ibland inte har någon att anförtro sina innersta 

tankar. I litteraturen kan dock ungdomarna både finna likasinnade och få nya perspektiv. 

Denna förmåga att visa läsarna att de inte är ensamma om sina funderingar är enligt Gudrun 

Fagerström ett av skönlitteraturens största värden. Hon skriver: ”Svaren, de tänkta eller givna, 

må skifta, men frågorna är likartade oavsett plats och tid.”31 

Björn Skogar32 delar Fagerströms uppfattning om att den konkreta människan och det 

poetiska språket kan levandegöra läroboksspråkets alla abstraktioner. Skogar anser att 

skönlitteratur, drama och bild används i alltför liten utsträckning i dagens 

religionsundervisning. För att tränga djupare in i identitetsfrågorna bör vi ta tillvara konstens 

och fiktionslitteraturens livstydande språk. Skogar menar att berättandet är det bästa sättet att 

närma sig livsfrågorna. Det berättande språket är av en öppen karaktär och är därför lättare att 

ta till sig än det informativa språket. Genom att lyssna till en annan människas berättelse får vi 

möjlighet att se på livet ur ett annat perspektiv.  
 

När vi hör en berättelse eller ser en film aktiveras vår inlevelseförmåga och vi blir, så att säga, utom oss 

själva. Det betyder att vi får tillträde till nya perspektiv, men på lek eller låtsas. Barnet skräms inte av 

häxan, eftersom historien inleds med ’Det var en gång’. På samma vis kan vi pröva nya perspektiv med 

hjälp av fiktionen, vilket betyder att religionslärarens arbetsmaterial till stor del borde vara konstnärliga 

verk.33  

 

Skogar skriver att det dock ligger en svårighet i arbetet med konstnärliga genrer då det ofta är 

tidskrävande. För att en individ ska kunna ta till sig ett konstnärligt verk förutsätts ofta en 

fördröjning; det kan med andra ord ta lite tid innan eleven tillägnar sig och förstår verkets 

budskap fullt ut. Denna tid finns inte alltid att tillgå i skolans värld. Det är därför Björn 

Skogars uppfattning att religionsämnet i högre utsträckning borde relateras till estetiska 

ämnen, dit Skogar även räknar svenskämnet.   

 Ragnar Furenhed ger i sin text Undervisning och förståelse – exemplet 

religionskunskap34 flera exempel på hur elever kan uppfatta religiösa texter (t.ex. myter, 

dikter och liknelser) som självklara och giltiga tolkningar av sina egna erfarenheter. Bland 

annat skriver Furenhed om en flicka i årskurs sju vars mamma nyligen gått bort i cancer. När 

denna flicka fick höra berättelsen om Orfeus, som i den grekiska mytologin försöker hämta 

tillbaka sin älskade Eurydike från dödsriket, hörde hon berättelsen om sig själv. Myten hade 

satt ord på hennes egna erfarenheter och hjälpte henne därigenom att förstå sig själv. 

 Genom exempel som dessa vill Furenhed understryka hur viktiga berättelserna är i 
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religionsundervisningen. Liksom många sago- och mytforskare, pekar Furenhed på den stora 

roll berättelserna spelar för barns- och ungdomars livstolkning, empatiutveckling och 

identitetssökande. Berättelserna intresserar inte bara de elever som är intellektuellt begåvade - 

tvärtom hittar så gott som alla något i berättelserna som väcker deras nyfikenhet och sätter 

igång deras tankar; alla finner någon person att identifiera sig med. Då läroböckerna, enligt 

Ragnar Furenhed, tenderar att belysa religionen ur ett tämligen entydigt perspektiv behövs 

berättelserna i religionsundervisningen. ”Att förmedla berättelser är inte en sekunda 

religionsundervisning.”35   

 

4.6 Livsåskådningar i skönlitteraturen 

Carl Reinhold Bråkenhielm skriver i Blick för mönster36 om att studera livsåskådningar i 

skönlitteraturen, vilket utgör ett av tre studieområden inom livsåskådningsforskningen. Ofta 

försöker enskilda författare i sina böcker gestalta en livsåskådningsproblematik. Som exempel 

pekar Bråkenhielm på klassiska författare som Harry Martinsson och Pär Lagerkvist, men 

även på samtida författare som Torgny Lindgren, vilka alla har behandlat existentiella frågor i 

sina verk. I studiet av livsåskådningar i skönlitteraturen har ett nära samarbete vuxit fram 

mellan livsåskådningsforskningen och institutionen för litteraturvetenskap. I detta samarbete 

har metodiska problem lyfts fram, som till exempel frågan om vilken relation som råder 

mellan författarens livsåskådning och romangestalternas. ”En livsåskådning kan ha många 

slags relationer till det litterära verket. Den kan återspelglas i romangestalternas övertygelser, 

men också [ . . . ] konstituera romanens sammanhängande enhet.”37 

 Som jag redogjort för tidigare i texten, säger den personliga livsåskådningen framförallt 

något om hur individen förstår tillvaron och förhåller sig till den. Bråkenhielm refererar i sin 

text bland annat till Göran Hägg som har analyserat människosynen i modern svensk 

litteratur. Det är Häggs uppfattning att den människosyn som förmedlas genom romaner 

illustrerar den tysta överenskommelse, det ”kontrakt”, som finns mellan författaren och 

läsaren. Det är detta outtalade kontrakt som enligt Hägg bär upp lästa, omtyckta, spridda och 

debatterade romaner. ”Böckernas innehåll speglar med nödvändighet den breda publikens 

människobild, inom vars ram författaren måste verka och eventuellt försöka sprida sin något 

annorlunda bild.”38 

 Många forskare vill koppla ihop den livsåskådning som gestaltas i skönlitteraturen med 

de karakteristiskt litterära dimensionerna och därigenom visa hur livsåskådningen uttrycks i 

intrig, symbolik och karaktärsbeskrivning. De vill med andra ord understryka samspelet 

mellan innehåll och form.  
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 Bråkenhielm presenterar i sin text bland annat en forskare som strävar efter att hålla 

samman innehåll och form, nämligen filosofen Martha Nussbaum. Nussbaums litteratursyn, 

som främst kommer fram i arbetet Loves knowledge. Essays on Philosophy and Literature, 

sammanbinds av två grundidéer. Den första idén är just att det finns ett organiskt samband 

mellan en skönlitterär texts innehåll och form. Därigenom menar Martha Nussbaum att man 

inte kan utelämna den litteraturvetenskapliga analysen av romanens yttre former (symbolik, 

karaktärsbeskrivning osv.) i studiet av livsåskådningar i skönlitteraturen. Den andra grundidén 

i Nussbaums litteratursyn består i uppfattningen att det finns sanningar om människan och den 

mänskliga tillvaron som endast kan uttryckas genom skönlitteraturens form och språk. 

Bråkenhielm kallar detta för den oöversättbara berättelsen. Med andra ord drar Nussbaum en 

stark gräns mellan analyser av de livsåskådningar som uttrycks genom teologers och 

filosofers diskursiva språk och de som uttrycks genom skönlitterära författares berättande 

språk.  

 Enligt Bråkenhielm innebär Nussbaums syn på skönlitteraturen att den 

livsåskådningsintresserade litteraturforskarens vitala uppgift blir att formulera det som 

skönlitteraturen blottar och avslöjar i ett mer abstrakt och entydigt språk. 
  

Den skönlitterära texten har med andra ord en unik förmåga att för sina läsare avtäcka en viss syn på 

människan och hennes tillvaro. Denna förmåga har inte de abstrakta texterna. Utan de skönlitterära 

berättelserna så skulle vi inte kunna förstå vad den mänskliga friheten – dess möjligheter och 

begränsningar – innebär.39 

 

Liksom de forskare jag presenterat tidigare har betonat skönlitteraturens roll i arbetet med de 

existentiella frågorna i grundskolan, betonar alltså Bråkenhielm vikten av ett nära samarbete 

mellan livsåskådningsforskningen och litteraturvetenskapen även på universitetsnivå. 

 

4.7 Skönlitteraturens roll i svenskämnet 

Jämförbart med det faktum att livsfrågorna utgör religionskunskapens centrala innehåll, vilket 

omnämnts tidigare i texten, är att språket och litteraturen bildar det centrala innehållet i 

svenskämnet40. Eftersom det är genom språket kunskap bildas och kommunikation och 

samarbete med andra sker, intar språket en nyckelställning, inte bara i svenskämnet utan i allt 

skolarbete. Tillsammans med andra ämnen i skolan avser svenskämnet att utveckla elevernas 

tänkande, kreativitet och förmåga att kommunicera. Ett sätt att främja denna utveckling är att 

använda skönlitteraturen i undervisningen.  
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 I kursplanen för grundskolan från 2000 skriver man följande om skönlitteraturens roll i 

svenskämnet: 
 

Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och upplevelser av 

spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv 

och världen och bidrar till att forma identiteten. Skönlitteratur, film och teater ger möjligheter till empati 

och förståelse för andra och för det som är annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder.   

[ . . . ] Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika tider och i olika 

länder. Litteraturen ger också perspektiv på det nära och vardagliga. Såväl det gemensamma utbytet som 

den individuella erfarenheten i arbetet kring litteraturen bidrar till att ge svar på de stora livsfrågorna.41 
 

Skolverket slår alltså fast att man med utgångspunkt i skönlitteraturen kan få eleverna att 

fundera, filosofera och bearbeta existentiella frågor. Men innan jag kommer in på vad 

forskningen säger om denna möjlighet kommer jag nedan att presentera några teorier om 

förhållandet mellan läsaren och texten. 

 

4.8 Litteraturreception 

Det finns väldigt mycket forskning om litteraturläsning och vad som händer i mötet mellan 

läsaren och texten. Enligt litteraturvetaren Lars Wolf42 är dock intresset för läsare och 

reception, alltså hur läsaren tar emot och tolkar en text, en relativt sentida företeelse inom 

litteraturvetenskapen.  

 Den fråga som litteraturanalytikerna från och med romantiken intresserade sig för var 

framförallt vad författaren menade med sin text. För att svara på den frågan sökte man 

biografiska fakta om författaren som man sedan jämförde med fakta och motiv i texten. Detta 

fortsatte en bra bit in i 1900-talet. Vid sidan om den biografiska litteraturforskningen 

existerade en annan litteraturvetenskaplig metod som ägnade sig åt att jämföra litterära texter 

med varandra: den komparativa forskningen. Dessa två forskningsmetoder ersattes dock av 

nykritiken, som slog igenom i USA och England på 1930-talet och i Sverige först på 1950-

talet. Inom nykritiken såg man den litterära texten som ett autonomt fenomen som var 

avgränsat från både författaren och dess uppkomstmiljö och –tid. Wolf skriver i Läsaren som 

textskapare att man ”såg på den litterära texten som en kontainer fylld av en betydelse, som 

det gällde för läsaren att plocka upp”.43 De pedagogiska konsekvenserna av ett nykritiskt 

perspektiv innebär att läsning i skolan endast blir en reproducerande företeelse där experten, 

med andra ord läraren, är den enda som har tillgång till ”den rätta tolkningen”.  
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 Under 1970-talet uppkom dock ett antal läsarorienterade inriktningar inom textanalysen 

som betonade läsarens roll som meningsskapare i litterära texter. Dessa läsarorienterade 

riktningar kallas tillsammans för receptionsanalys eller läsar-responsmetoden. Den 

gemensamma utgångspunkten för dessa riktningar var ståndpunkten att en litterär text aldrig 

kan vara entydig och stängd. Fokus flyttades från författaren och texten till läsaren: ”läsaren 

skulle inte längre ses som en mottagare utan som en meningskreatör”44. Sedan dess är 

samtliga receptionsforskare och teoretiker, enligt Lars Wolf, överens om att en texts mening 

inte är beroende av författarens avsikter med texten. Tvärtom påverkas alltid textens mening 

av vem det är som läser texten samt i vilket sammanhang läsningen utspelar sig.  

 Den överordnade frågan inom läsar-responsmetoden är i vilken utsträckning den 

litterära texten bestämmer sin egen mening samt i vilken utsträckning denna mening avgörs 

av läsaren. I och med att fokus flyttas från texten till läsaren försvinner betydelsen från texten 

och blir istället ett resultat av läsarens arbete med texten. Detta arbete präglas i hög 

utsträckning av vem läsaren är som person och med vilka ”glasögon” hon ser på världen. 

”[D]et handlar om ett möte, där författarens skapande fantasi konfronteras med läsarens”45.    

 

4.8.1 Louise Rosenblatt 

I Läsaren som textskapare presenterar Lars Wolf forskaren Louise Rosenblatt, som brukar ses 

som pionjär inom läsar-responsmetoden. Rosenblatt opponerade sig mot nykritiken redan på 

1930-talet och har hört till en av de mest framgångsrika när det gällt att införa läsar-

responsperspektivet i skolans litteraturundervisning. Samtidigt som nykritiken blommade i 

USA hävdade Louise Rosenblatt att all litteraturläsning av nödvändighet är en unik och 

individuell företeelse som engagerar både känsla och tanke hos läsaren. Rosenblatt ser texten 

som en öppen historia som kräver att mottagaren aktivt medverkar för att den alls ska släppa 

ifrån sig sitt innehåll. ”The text is merely an object of paper and ink until some reader 

responds to the mark on the page as verbal symbols.”46  

 Rosenblatt skiljer mellan två olika inställningar en läsare kan inta gentemot texten: 

efferent och estetisk läsning. När en läsare hämtar information från en text och sedan använder 

denna information kallar Rosenblatt det för efferent läsning. Det som normalt karaktäriserar 

läsning av skönlitteratur, då läsaren dras in i texten och läsarens uppmärksamhet är riktad på 

den personliga kognitiva och känslomässiga upplevelsen, utgör den estetiska läsningen. Den 

estetiska läsningen äger enligt Rosenblatt rum inom en transaktionell ram, vilken utgör ett 
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triangelförhållande mellan läsaren, den objektiva texten samt den text som skapas av läsaren. 

Dessa tre faktorer påverkar alla varandra i en integrerad process.   

 Wolf skriver att termen transaktion beskriver hur Rosenblatt ser på läsprocessen: i 

mötet med texten har läsaren med sig sina tidigare erfarenheter av litteraturen och livet. En 

texts mening finns varken i texten eller hos läsaren utan i läsarens tolkning av en text, den 

subjektiva texten, skapas i samklang med den objektiva texten.  

 Den engelske forskaren Charles Sarland, presenterad i Gunilla Molloys Läraren, 

Litteraturen, Eleven47, har intervjuat 45 elever på högstadiet om deras läsning av böcker både 

som de själva valt och som deras lärare valt åt dem. Sarland kom fram till att den vanligaste 

anledningen till att eleverna avvisade en föreslagen bok inte var att de inte förstod den utan att 

de inte kunde finna sig själva i den. Den slutsats Sarland drar utifrån detta är att lärare måste 

respektera elevernas uppfattningar om litteraturen på samma sätt som vi respekterar kritikers 

eller kollegors uppfattningar. ”Tonåringar är intresserade av att lära sig, även om de inte alltid 

vill lära sig vad vi vill lära dem”48.  

 Sarland och Rosenblatt delar uppfattningen att tonåringar vid läsningen av skönlitteratur 

vill lära sig om livet, samhället omkring dem och framtiden. Tonåringar föredrar att läsa 

texter i vilka de kan hitta sig själva. Därför menar Sarland och Rosenblatt att lärarens uppgift 

är att hjälpa eleverna att hitta svaren på sina frågor. Lärarna borde fokusera på frågor som 

behandlar mänskigt beteende och etik i sin litteraturundervisning och inte koncentrera sig så 

mycket på litteraturens form. 

 

4.8.2 Kathleen McCormick 

Precis som Rosenblatt och Sarland, ser litteraturteoretikern Kathleen McCormick läsning som 

en dialogisk process som äger rum mellan texten och läsaren. Gunilla Molloy49 skriver att 

Kathleen McCormicks huvudsakliga antagande är att både texter och läsare äger en allmän 

och en litterär repertoar.  

 McCormick menar att vi när vi läser en text från en annan kultur eller tid träffar på 

tänkesätt, föreställningar och perspektiv som skiljer sig från våra egna. Enligt McCormick 

utgör textens perspektiv samt dess moraliska och sociala ställningstaganden vad hon kallar för 

textens allmänna repertoar. Läsarens allmänna repertoar utgörs av läsarens kulturellt färgade 

erfarenheter, uppfattningar, förväntningar och kunskap när det gäller livsstil, politik, kärlek, 

utbildning, integritet och så vidare. Både lärare och elever upplever ofta att olika elevers 
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läsning av samma text kan skilja sig åt. Det är McCormicks uppfattning att skälet till detta 

ligger i att olika läsare möter texten med olika allmänna repertoarer.  

 Läsarens allmänna repertoar påverkar starkt vilka texter hon väljer att läsa. ”Vilka texter 

som läses var och av vem blir delvis starkt avhängigt av hur textens allmänna repertoar 

matchar läsarens.”50  

 Läsarens allmänna repertoar finns alltid, mer eller mindre uttalad, i läsarens bakhuvud 

när hon möter en text – även om den naturligtvis förändras över tid. Oftast är det först när en 

läsare konfronteras med en annorlunda allmän repertoar, som skiljer sig från hennes egna, 

som hon blir medveten om sin egen allmänna repertoar. Ibland kan läsaren lura sig själv att 

tro att hennes egen uppfattning finns uttalad i texten, även om texten själv inte uttrycker 

någon åsikt. Anledningen till detta är att läsarens egen allmänna repertoar färgar hennes 

läsning av texten. 

 Textens litterära repertoar består i de litterära konventioner och de formella strategier 

texten följer. McCormick menar att de flesta konventionella berättelser har handling och 

karaktärer och berättas ur en viss synvinkel. Som exempel på texter som rättar sig efter 

litterära konventioner nämns folksagor och romaner som till exempel Flugornas Herre. När 

en läsare konfronteras med en text som inte följer detta traditionella ”sagomönster” kan det av 

vissa läsare uppfattas som en svårighet, medan andra finner det spännande. Detta förklaras av 

Kathleen McCormick utifrån läsarens litterära repertoar:  
 

Reader’s literary repertoires consists of their knowledge and assumptions about what literature ‘is’ or 

‘should be’ based on their previous reading experiences and the assumptions about reading they have 

absorbed from the literary and general ideologies of their culture.51  

  

Hur en läsare kan gå i dialog med en texts litterära repertoar beror alltså på vilken sorts texter 

hon är van att läsa. Därför kan läsarens läserfarenheter enligt McCormick inte separeras från 

textens repertoar. Molloy skriver att det är viktigt att som lärare uppmärksamma om det är 

textens repertoar som hindrar dialogen mellan läsare och text. Att eleven kan läsa en text 

betyder med andra ord inte att hon förstår den.  

  

4.9 Läsutvecklingens perioder 

Lars-Göran Malmgren presenterar den amerikanske läsforskaren J. A. Appleyard i sin bok 

Åtta läsare på mellanstadiet52. Appleyard publicerade 1991 en utvecklingsteori för 

litteraturläsning som sträcker sig från barndomen till den vuxne läsaren. Malmgren påpekar 
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dock att Appleyards utvecklingsmodell är både kulturbunden och idealtypisk eftersom det 

finns många olika faktorer som påverkar litteraturreceptionen; kön, personliga 

livserfarenheter, personligt individuella drag, utbildningsbakgrund samt sociokulturell 

bakgrund. Ändå hävdar Appleyard att det går att upptäcka hållningar, förmågor och 

erfarenheter, alltså ett grundläggande mönster, som utvecklas i princip på samma sätt för alla 

från barndom till vuxet liv. Förutsättningen för Appleyards utvecklingsmodell är att 

människor i vårt västerländska samhälle intar speciella roller när de läser. ”Rollbegreppet är 

knutet till identitetsutvecklingen genom livet i samhället och rollen skapas i ett socialt 

sammanhang.”53 Malmgren menar att Appleyards rollbegrepp på grund av betoningen av den 

sociala kontexten har beröringspunkter med McCormicks repertoarbegrepp, som jag 

introducerat tidigare i texten.   

 Vilka olika faser går det då att urskilja i den litterära socialisationens utveckling? 

Appleyard menar att fem olika faser kan urskiljas, och att dessa faser utgörs av fem olika 

huvudroller. Jag kommer nedan att kort redogöra för de fem olika faserna för att sedan 

fördjupa mig i den fas där jag uppskattar att deltagarna i min undersökning ligger, nämligen 

fas tre.  

 Den första rollen, som Appleyard kallar för Den lekande läsaren, betecknar den första, 

barnsliga fasen före skolåldern. Under denna magiska fantasins period börjar verklighet och 

fantasi blandas ihop i barnets lek och barnet tar leken och fiktionen på mycket stort allvar.   

 I den andra fasen, Läsaren som hjälte och hjältinna, lever läsaren sig in i rollen som en 

hjälte eller hjältinna för vilken inga faror eller äventyr är för stora. Hjältens/hjältinnans roll är 

att skapa ordning i en värld fylld av kaos och skurkar vilket enligt Appleyard tydligt pekar på 

läsarens behov av fasta gränser. Exempel på litteratur som läses i denna fas är Kitty- och 

Femböcker.  

 Den tredje fasen som infaller i tonåren, när läsaren är ca 13-17 år, kallar Appleyard för 

Den tänkande läsaren. Tonårsläsaren värderar litteraturen enligt andra kriterier än den 

barnslige äventyrsläsaren gör: ”En berättelse kan nu framstå som bra eftersom den är verklig 

och eftersom läsaren kan identifiera sig med en fiktiv karaktär genom att känna igen egna och 

andras erfarenheter.”54  

 Kärnan i den fjärde fasen, Läsaren som en verklig tolkare, utgörs av insikten om att det 

inte finns några entydiga fakta utan bara tolkningar. Denna läsarroll finner Appleyard inte hos 

tonåringarna utan bland litteraturstudenterna på universitetet. Den tolkande läsaren betraktar 

världen som komplex och tolkningsbar och den litterära texten som något konstruerat som kan 

tolkas ur olika perspektiv.   
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 Den femte och sista läsarrollen intas av den vuxna läsaren som har en mer praktisk 

hållning gentemot litteraturen. Denna roll kallar Appleyard för Den pragmatiske läsaren. Den 

mogne läsaren kan reglera sin egen läsning efter olika behov och situationer och läser utifrån 

egna erfarenheter. Denna läsarroll är personligt förankrad och läsningen omfattar både olika 

strategier och litterära repertoarer samt de tidigare stadierna.  

 Då eleverna som ingått i min undersökning alla är mellan 14 och 15 år borde de befinna 

sig i vad Appleyard kallar för fas tre: Läsaren som tänkare. Den tänkande läsaren uppskattar 

litteratur där hon kan identifiera sig med karaktärerna och känna igen sina egna och andras 

upplevelser. Under tonåren ställs många ungdomar inför identitetsproblem och svåra 

erfarenheter. Appleyard menar att det är just detta som gör dem till tänkare. Den tidigare 

barnsligare fasens förträngnings- och skyddsvärld har upphört och tonåringarna tvingas nu att 

bearbeta sina egna och andras erfarenheter på ett mer direkt sätt.  

 Appleyards huvudtes är att ungdomar under sin livsutveckling tvingas in i realiteter. 

Detta gör att de i sin livsutveckling ställs ansikte mot ansikte med livets erfarenheter.  
   

I tonårens identitetskriser växer det fram en insikt om att livet är komplicerat och sammansatt, inte 

oskyldigt och romantiskt. Denna tonårssituation utgör grunden för det nya, realistiska läsandet. 

Tonårsläsaren prövar text mot verklighet, använder en mimetisk måttstock i sin jämförelse av text och 

verklighet. Illusionsrealistiska texter som bearbetar elände och katastrofer precis som de är kan accepteras 

i den litterära repertoar som håller på att utvecklas.55    
 

Det är tonåringens personlighetsutveckling, hennes formande av en självbild, som leder henne 

till detta nya, mer tolkande tänkande. I den tänkande tonåringens läsning blir möjligheten att 

identifiera sig med litteraturens karaktärer viktig; finns det likheter mellan bokens karaktärer 

och läsaren själv? Appleyard anser att det är sådan erfarenhetsanknuten reflektion som lyfter 

tänkandet mot mer abstrakta nivåer. I tonårsläsarens litterära repertoar internaliseras nu 

insikten om att en litterär text kan ha en underliggande mening.  

 Lars-Göran Malmgren framhåller dock att Appleyards utvecklingsmodell är mycket 

idealiserad. ”Appleyard beskriver en idealtypisk utveckling som förutsätter att tonåringar är 

upptagna av att söka meningen med livet och världen. [ . . . ] Detta sökande öppnar fältet för 

en ny litteratur, för ungdomens problembearbetning, för realistiska genrer.”56 Enligt 

Malmgren skildrar Appleyards modell endast utvecklingen hos en intellektuell minoritet.  
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4.10 Ungdomsboken 

I mitten av 1960-talet började ungdomslitteraturen debatteras i Sverige och sedan dess har 

ungdomsboken erhållit en viktig plats i skolans litteraturundervisning och haft stora 

internationella framgångar. Under 1970-talet hade ungdomsboken sin första blomstringstid 

och idag framstår ungdomsboken som en mycket levande del av vår litteratur. Ungdomsboken 

riktar sig till både flickor och pojkar och dess huvudrollsinnehavare utgörs av ungdomar av 

båda könen.57  

 Redan 1977 skrev Sonja Svensson i artikeln Ett släkte för sig58 att realistiska skildringar 

av tidens ungdom utgör den största kategorin ungdomslitteratur. Enligt Svensson är det just 

ungdomsbokens ärliga strävan mot realism och samhällsanalys som är dess största förtjänst. 

Dock önskar hon i ungdomslitteraturen se en fördjupad realism, som inbegriper fler miljöer 

och fler personlighetstyper av alla åldrar att identifiera sig med. 

 Svensson skriver att ungdomsbokens lättlästa återgivning av ungdomars problem har 

hjälpt till att hålla många ungas läslust vid liv. Trots detta ifrågasätter hon innehållet i den 

gängse ungdomslitteraturen. Hon menar att den litteratur som säljs och läses tenderar att låta 

ungdomarna känna igen sig själva men knappast ger någon information om sådant de inte 

redan vet någonting om. En viktig uppgift för ungdomsboken är således att ge möjlighet till 

identifikation med dem som inte är som alla andra. Sonja Svensson skriver att ”en allt 

tydligare vilja att ge ungdomen böcker om dess egna problem, sedda ur dess egen synvinkel, 

faktiskt kommit att avskära läsarna från andras livserfarenheter och att det framförallt 

inneburit en stark avskärmning från vuxentillvaron”59. Vad Svensson efterlyste 1977 var 

böcker där både ungdomars och vuxnas problem skildras och förklaras; böcker som gestaltar 

de verkliga sammanhangen och visar att ”vuxna också kan vara offer för de krafter de inte 

behärskar och alltså inte bara är förstockade, försoffade nej-sägare”60.  

 Nästan 20 år senare, närmare bestämt 1996, publicerade Sonja Svensson artikeln 

Dödspolare, skuggmän och förlorade fäder61 om 1990-talets ungdomsbok. Precis som på 

1970-talet är den absoluta majoriteten av 1990-talets ungdomsromaner samtidsrealistiska. Det 

som är utmärkande för den moderna ungdomsboken är dess tendenser att uppsöka det 

våldsamma och tragiska. Enligt Svensson är dock förbindelsen mellan ungdomar och våld 

utmärkande för hela 1990-talets ungdomskultur, och inte endast för ungdomsromanen. 

Samtidens hårda verklighet avspeglas överallt och lämnar sitt avtryck även i 

ungdomslitteraturen.  

 Svensson beskriver den moderna ungdomsromanen som svart, tragisk, mörk och 

våldsam samt drabbad av idyllfobi (ett begrepp hon själv myntat). 1990-talets 
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ungdomslitteratur verkar enligt Svensson ”vara skriven under mottot ’not too little to live in 

Hell’, eller när det gäller läsarna ’not too young to see Hell’”.62 Svensson slår fast att även 

denna sorts litteratur har sina litterära förtjänster men ställer sig frågande till att i stort sätt all 

modern ungdomslitteratur flyr paradiset för att dyka ned i vardagens helvete. Ungdomsbokens 

indirekta budskap sammanfattar hon i följande ord: ”världen är ond, vanlig medmänsklighet 

oftast förfelad, föräldrar och andra vuxna är bokstavligt eller åtminstone bildligt frånvarande 

och ständiga svikare, ungdomstiden rymmer nästan ingen glädje i det vardagliga växandet och 

framtiden är ett svart hål”.63  

 Svensson kritiserar den moderna ungdomsboken för att endast behandla en alltför 

begränsad del av ungdomens verklighet. Jämfört med 1970-talets ungdomsbok innehåller den 

moderna ungdomsromanen ännu mindre samhällsanalys och färre internationella perspektiv. 

Den tilltagande tragiken har gjort att tidigare perioders problemlösningar har försvunnit. Kvar 

lämnas läsaren med problematik som enligt Svensson ofta är lika oförlöst från pärm till pärm.  

 Sonja Svensson önskar genom sin artikel ifrågasätta om helvetet verkligen är roligare än 

paradiset. 1990-talets svarta ungdomslitteratur har ökat bildens slagkraft och därigenom 

vunnit kritikernas uppskattning. Avslutningsvis ställer hon ändå frågan:  
är den kompakta mängd tragiska och våldsamma inslag som dagens ungdomsbok uppvisar i alla lägen 

konstnärligt motiverad? Eller svarar den snarare mot behovet av att – bildligt uttryckt – höras bättre i en 

samtid där ljudet redan är på högsta volym?64  

 

Litteraturvetaren Maria Ulfgard har skrivit en avhandling om tonårsflickors läsning där hon 

undersökt vad tonårsflickor läser på sin fritid, vilka faktorer som påverkar deras val av böcker 

samt hur de själva betraktar sin läsning. Resultatet av hennes studie, vilket jag kommer att 

återkomma till längre fram i texten, presenteras i doktorsavhandlingen För att bli kvinna – 

och av lust65. Maria Ulfgard skriver att vissa teman i ungdomslitteraturen är ständigt 

återkommande. Till exempel spelar människoskildringar en väldigt viktig roll i 

ungdomsboken. Teman som tonåringens identitetssökande, relationer, kamrater, mode, kläder, 

musik, fester och discon förekommer ofta, liksom skildringar från skolan och familjelivet. 

Den moderna ungdomsboken tar också upp teman som kriminalitet, drogmissbruk, mobbing, 

utsatthet, sexuella övergrepp, våldtäkt samt incest. Detta har lett till att ungdomslitteraturen 

under 1990-talet har kritiserats, av bland andra Sonja Svensson, för att vara alldeles för 

pessimistisk och dyster. 
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4.11 Ungdomars läsning 

Maria Ulfgard66 skriver att vi måste komma ihåg att den litteratur som vuxna avser för de 

ungas läsning inte nödvändigtvis är den litteratur som ungdomarna läser. Ulfgard refererar till 

flera undersökningar som bland annat visar att ungdomar läser mer populärlitteratur än vad 

vuxna gör. Statistiken visar att ungdomar föredrar skönlitteratur avsedd för vuxna, då främst 

populärlitteratur, framför barn- och ungdomslitteratur. Ungdomar läser för övrigt mer än 

vuxna, och flickor är större litteraturkonsumenter än pojkar. 

 Populärlitteraturens dragningskraft på unga kan förklaras med att populärfiktionen står i 

kontrast till skolans kultur och litteratur. Populärfiktionen skapar trygghet genom att den 

”förmedlar kunskap samt föreställningar som kan ’fungera som riktpunkter att förhålla sig till 

i sökandet efter egen identitet och egna sociala och kulturella normer’”67.  

  

Gunnar Hansson slår i Inte en dag utan en bok68 hål på uppfattningen att läsningen av 

populärfiktion skulle ha någonting med kompensation, verklighetsflykt och dagdrömmar att 

göra. Hansson har intervjuat 96 läsare av populärlitteratur, unga som gamla, och kommit fram 

till att läsarna ser böckerna som en slags ”samtalspartner”: ”läsningen stimulerar, engagerar, 

uppfodrar och pekar på alternativ”69. Hansson ser läsningen av populärlitteratur som ett aktivt 

sökande efter något som griper tag i läsaren, engagerar henne och stimulerar hennes fantasi 

snarare än som en flykt undan verkligheten. 

 Gunilla Molloy skriver i Reflekterande läsning och skrivning70 att litteraturen kan 

erbjuda tonåringar olika mönster i deras ständiga sökande efter och prövande av olika 

identiteter. Pojkar och flickor läser på olika sätt och deras sätt att identifiera sig med texter 

skiljer sig åt. Den faktor som dock förenar deras läsning är, enligt Molloy, sökandet efter den 

egna identiteten. Molloy skriver att elevernas identifikation med personer i texten gör det 

möjligt att i skolan diskutera frågor som handlar om vad läsaren upplever som rätt och fel i 

sitt eget liv. ”Därmed kan skönlitteratur också bli en utgångspunkt för samtal om moral och 

livsfrågor.”71 

 I Gunilla Molloys senaste bok Att läsa skönlitteratur med tonåringar72 refererar hon till 

den amerikanske litteraturteoretikern Robert Scholes, som hävdar att skönlitteratur och liv 

inte är två åtskilda saker. Scholes menar att eleverna läser skönlitteratur för att de är 

intresserade av sig själva och därför att de när de läser själva får stå i fokus för 

uppmärksamheten. ”För att överhuvudtaget läsa måste vi läsa boken om oss själva i de texter 

som ligger framför oss.”73  
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 Med utgångspunkt i Scholes resonemang menar Molloy att läraren därför måste vara 

uppmärksam på de livsfrågor som eleverna för med sig till skolan. Ungdomar vill diskutera 

existentiella och etiska frågor om vad som är vuxet, frågor om ansvar samt om livets 

outhärdlighet. Dessa frågor måste erkännas av läraren som svåra frågor som människan 

önskar diskutera. Läraren får alltså inte gå in och avbryta det möte som kan uppstå mellan 

elev och text. Molloy understryker vikten av att diskutera existentiella frågor i anslutning till 

skönlitteraturen:  
  

I samtal om olika texter kan dessa livsfrågor diskuteras. Frågorna behöver inte utmynna i färdiga svar, 

eftersom existentiella frågor sällan har det. Men skönlitterära texter kan visa på hur samma frågor 

återkommer i olika mönster och sammanhang.74 

 

4.12 Tonårsflickors läsning 

Många kritiker hävdar att populärlitteraturen socialiserar speciellt flickor in i könsstereotypa 

mönster. Andra hävdar dock att populärfiktionens protagonister, vilka ofta är hjältinnor som 

genom hårt arbete går från motgång till framgång, är precis sådana förebilder som unga 

flickor behöver. Ulfgard introducerar i För att bli kvinna – och av lust75 flera forskare som 

menar att flickornas läsning av romantiska böcker tillfredsställer deras behov av kärlek på ett 

symboliskt plan. ”De får den omsorg och uppmärksamhet de längtar efter genom att 

identifiera sig med romanens kvinnliga protagonist.”76 Den kvinnliga etnologen Karin 

Lövgren, som presenteras i Ulfgards bok, har funnit att flickor betonar det lustfyllda i 

populärfiktionsläsningen och att de genom sitt litteraturval sätter upp en stark gräns mot 

skolan och dess litteratur. ”[F]lickorna betonar det situationsbundna i läsningen: det egna 

rummet, den sköna stunden då de bara kan ägna sig åt sig själva, men också att de lär sig 

saker exempelvis om livet och kärleken”77. 

 Maria Ulfgard har under två års tid följt tjugo 15-16-åriga flickor i tre olika miljöer för 

att undersöka vad tonårsflickor läser på sin fritid och hur de själva ser på sin läsning. Hon har 

även undersökt vilka faktorer som påverkar flickornas litteraturval.  Ulfgard har i sin 

undersökning funnit att fritidsläsningen har betydelse för flickorna på två olika plan. För det 

första läser flickorna för att tillfredsställa sin läslust. För det andra läser flickorna för att de 

känner att de lär sig något av att läsa. Läsningen är alltså både lust- och nyttoinriktad. 

Flickornas motiv för att läsa är kopplade till den egna individen. Enligt Ulfgard stimulerar och 

utvecklar både lustläsningen och nyttoläsningen den enskilda personen och båda sorters 

läsning är kopplade till identitetsutvecklingen. ”[F]lickorna skapar mening i sina liv genom 
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sin läsning och genom sin interaktion kring litteraturen. Lusten är en påtaglig faktor [ . . . ] de 

kan känna igen sig i de jämnåriga flickors [sic!] liv.”78  

 Ulfgards undersökning bekräftar att olika romaner på olika sätt griper tag i olika läsare. 

En del romaner avvisas av flickorna redan vid första mötet med bokomslaget. Hur en bok tas 

emot har bland annat att göra med tidigare läserfarenheter. Även läsarens erfarenheter av livet 

påverkar hennes mottagande av en bok. Ulfgard menar att en roman som tar upp ett problem 

som läsaren kan relatera till, eller skildrar en erfarenhet som läsaren delar med någon karaktär 

i boken, lättare fängslar läsaren.  

 Flickorna som Ulfgards undersökning grundar sig på tillhör tre olika sociala och 

kulturella miljöer – och därmed tre olika läskulturer. Ulfgard kommer dock fram till att 

flickornas reception av böckerna är tydligt individrelaterad, den sträcker sig alltså över de 

sociala och kulturella kontexterna. Flickornas läsning präglas av deras psykiska och sociala 

mognad. Receptionen utmärks också av flickornas intressesfär, vilken är relaterad till deras 

ålder. Teman som romantik, förälskelse, erotik och vänskap är mycket uppskattade av 

flickorna, liksom teman som återspeglar deras egna livsberättelser. Enligt Ulfgard fokuserar 

flickorna vid sin läsning utifrån sina egna livsfrågor. 

 Den skönlitteratur flickorna läser på sin fritid påverkar hur deras världsbild utvecklas. 

Ulfgard poängterar att skolan genom just skönlitteraturen har chansen att utveckla individen 

och hennes syn på sig själv och omvärlden – en chans som inte bör försummas. ”Det är 

angeläget att eleverna erbjuds en läsning som upplevs som lustfylld och att de genom valet av 

litteratur kan få redskap att utvecklas som människor, som kvinnor och män på det sätt de 

önskar.”79  
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5. Resultat 
 

5.1 Presentation av romanen Jag saknar dig, jag saknar dig! 

De fem flickorna som deltagit i min undersökning har alla läst ungdomsromanen Jag saknar 

dig, jag saknar dig!80 av Peter Pohl och Kinna Gieth. Romanen har fått ett mycket varmt 

mottagande av både läsare och kritiker: den belönades med Augustpriset när den kom ut 1992, 

fick Deutscher Jugendliteraturpreis 1995 och har översatts till en mängd olika språk. 

Romanen är baserad på en sann historia och har skrivits av Peter Pohl utifrån samtal och 

brevväxling med Kinna Gieth.  

 Jag saknar dig, jag saknar dig! är berättelsen om hur de två enäggstvillingarna Cilla 

och Tinas liv brutalt förändras en dag när de springande korsar vägen för att hinna med 

bussen till skolan. Flickorna ser sig inte för ordentligt och det hela slutar med att Cilla blir 

påkörd av en bil och dör ögonblickligen. Denna ohyggliga scen utspelar sig redan i början av 

boken. Resten av boken handlar om Tina, tvillingen som blev kvar, och hur hon försöker gå 

vidare i livet utan ”sin andra halva”.  Läsaren får följa Tina och hennes familj genom sorgens 

olika stadier och se hur sorgen tar sig olika uttryck för de olika familjemedlemmarna. 

Situationen kompliceras ytterligare av att det är Tinas brors bästa vän Martin, som de båda 

tvillingflickorna tidigare varit lite förtjusta i, som körde bilen som dödade Cilla. När läsaren 

slutligen skiljs från Tina har hon äntligen funnit balansen i livet igen.  

 Syftet med mitt examensarbete är som sagt att undersöka på vilket sätt ungdomar kan 

bearbeta sina existentiella frågor genom skönlitteraturen. Huvudpersonen i min valda roman, 

Tina, gör just detta; hon bearbetar sin sorg och de frågor som Cillas död har väckt genom att 

läsa böcker samt genom att skriva dikter. En stor del av boken handlar om just detta. Genom 

Tinas egna dikter blottlägger hon sina inre känslor – sina inre tankar och farhågor om livet 

och döden: 
 

Jag hoppas du ser och hör vad jag tänker och skriver till dig, Cilla. Annars skulle det 

vara så meningslöst. Jag menar inte själva tankarna och det jag skriver, det är nog skit 

detsamma. Men att du hör mig, det är det viktiga. Att du lever, annars skulle allting 

vara så meningslöst. Om döden vore döden, då skulle livet vara meningslöst. Men jag 

vet att du lever. ”Döden” är ju att du lever någon annanstans.81 
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Jag saknar dig, jag saknar dig! är en mycket gripande och, enligt mig, läsvärd roman som 

verkligen berör på djupet. Kritiker har bland annat hävdat att romanen förmedlar en kunskap 

som en lärobok i psykologi aldrig skulle kunna förmedla.   

 

5.2 Resultat av min empiriska undersökning 

När eleverna som ingick i min empiriska undersökning läst ut Jag saknar dig, jag saknar dig! 

intervjuade jag dem en och en (utförligare beskrivet under rubriken Metod). Efter att ha 

analyserat mina transkriberade intervjuer har jag kunnat skönja åtta teman som jag kommer 

att presentera nedan fördelade under tre huvudrubriker. Det första temat handlar om flickornas 

mottagande av boken och presenteras under rubriken Flickornas tankar om den lästa boken. 

Följande fyra teman handlar om existentiella frågor – hur flickorna tänker i frågor om livet 

och döden. Dessa fyra teman diskuteras under rubriken Flickornas tankar om existentiella 

frågor. Under rubriken Flickornas tankar om livet och skönlitteraturen lägger jag slutligen 

fram de tre sista temana som behandlar hur flickorna bearbetar sina existentiella frågor genom 

skönlitteraturen – vilka kopplingar de ser mellan skönlitteraturen och det egna livet.  

 

5.2.1 Flickornas tankar om den lästa boken 

Samtliga fem flickor tyckte att boken var mycket bra och väldigt trovärdig. Två av flickorna 

uttryckte att det var just bokens trovärdighet som gjort starkast intryck på dem. Josefin 

menade att det som gjort starkast intryck på henne i boken var att läsaren i så stor utsträckning 

fick ta del av Tinas tankar, som hon upplevde som verkliga. 
 

 U: Ja. Vad i boken gjorde starkast intryck på dig? 

 J: Att dom förklarar så bra hur hon kände efter Cilla hade dött och det.82 

 

Sandra uttryckte en liknande tanke: 
 

 U: Mm. Var det något speciellt som du tyckte om i boken? 

 S: Jag gillade att det var dikter och så där.  

 U: Ja. 

 S: Mm. Att hon så här berättade på nåt sätt, att hon verkligen berättade hur ledsen hon var, och så där…  

 att hon inte försökte linda in det i, så.  

 U: Mm. 

 S: … att hon förklarade.83   
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Det var uppenbart att boken hade gjort ett starkt intryck på Sandra. Det fanns ingenting i 

boken som hon inte tyckte om. Även Anna tyckte att boken var väldigt bra men att den vid 

några tillfällen blev lite seg.  
 

 U: Ja, just det. Var det nåt som du inte tyckte om eller som du inte tyckte var bra? 

 A: Den blev långtråkig ibland.   

 U: Okej. Något visst tillfälle eller vart…? 

 A: Nej, men det handlade om samma saker.84 

 

5.2.2 Flickornas tankar om existentiella frågor 

Ett av de teman som diskuterades under intervjuerna var tankar om döden. Samtliga flickor sa 

att de då och då tänker på döden, Viktoria så ofta som varje dag:  
  

 U: Jag undrar, är det någonting som du tänker på också ibland? Om livet och döden? 

 V: Ja, jag tänker på döden varje dag (skratt).  

 U: Jaha? När då, eller i vilka sammanhang? 

V: Att jag vill inte dö, eller jag vill inte att mamma och pappa ska dö innan mig för att det vore sorgligt .. 

jag undrar vad som händer efter döden. 

U: Jaa.. Men du tänker på det ganska ofta? 

V: Mm.. 

U: Ja. När det händer något speciellt eller? 

V: Hm, ja när det typ är nån som har dött eller, som typ på nyheterna eller något sånt där.. att man kan dö 

när som helst.85 

 

Josefin och Anna uttryckte likt Viktoria en undran om vad som händer efter döden. Anna 

funderar över detta ibland när hon inte kan somna på kvällen: 
 

U: Ehh… Tänker du också på det här med livet och döden ibland? 

A: Ja… 

U: Ja? När då? 

A: Om jag inte kan sova...  

U: Ja. Hur tänker du då? 

A: Nej... vad som händer… om ingenting finns eller.. ja, jag kan inte tänka för jag fattar det inte själv.86  

 

 Maja och Sandra däremot hade en klar uppfattning om vad som väntar när man dött. Maja 

förmodade att man helt enkelt bara upphör att finnas till efter döden. ”Jag tror att man 

försvinner bara.”87 Döden innebär för henne slutet. Sandra däremot trodde att man efter döden 

lever vidare någon annanstans.  
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U: Ja? Tror du att, när du säger att man lever vidare, att man lever vidare kanske i en annan människa… 

eller tror du att det är på något annat sätt? 

S: Ja antingen det, det har jag funderat mycket på, eller om man lever på någon annan plats. 

U: Mm. 

S: Fast kanske inte i sin egen kropp utan mer som en själ eller ande, eller ja, någonting. 88 

 

Ett annat tema vi pratade om under intervjuerna var meningen med livet. Alla flickor uttryckte 

att de hade funderat över livets mening men tre av dem sade sig ännu inte ha kommit fram till 

något svar på den frågan. Josefin var osäker men menade att man måste ha kul i livet och att 

man inte får grubbla för mycket: 
 

U: Mm. Vad tror du är meningen med livet? 

J: (paus) Det har jag inte tänkt på, direkt så. 

U: Nej. Känner du någonting? 

J: Man ska ha kul… 

U: Ja? 

J: … man ska inte gå och grubbla över det som inte behövs. 89 

 

Maja var däremot mer säker på sin sak och menade att meningen med livet måste vara att 

följa sitt eget hjärta och göra det man själv vill. Maja ansåg att detta var det viktigaste i 

hennes liv. 
 

 U: Nej? Men vad tycker du är viktigast i ditt liv? 

M: Det är väl att jag inte gör någonting för att någon annan vill att jag ska göra det, jag gör som jag vill. 

Och… typ inte bryr mig om vad andra tycker och så. 90 

 

Flickorna hade av naturliga skäl lättare att svara på frågan om vad som är viktigast i deras liv 

just nu än frågan om livets mening. Frågan om vad som är viktigt i flickornas liv utgör mitt 

fjärde tema. Maja var den enda som svarade att det centrala i livet är att göra vad man själv 

vill. Viktoria och Sandra menade att det viktigaste i deras liv är familjen och vännerna. 

Viktoria talade flera gånger om hur mycket hennes familj betyder för henne: ”Och … mamma 

och pappa är viktiga i mitt liv!”91. Det väsentligaste i Josefins liv just nu är att man mår bra 

och har kul, och i Annas att lyckas i skolan. 
 

U: Men vad är viktigast för dig i ditt liv just nu? 

A: Att det går bra i skolan.92  
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Nästa tema som behandlades under samtalen var tankar om Gud. Huvudpersonen Tina 

uttrycker i boken att hon inte tror på Gud, eftersom hon känner att Gud inte kan ge svaret på 

alla de frågor som har väckts genom Cillas död. Tina tycker att man gör det för enkelt för sig 

när man förklarar allt med Gud. Jag frågade flickorna under intervjun vad de tyckte om Tinas 

resonemang. Två av flickorna uttalade bestämt att de inte trodde på Gud. Maja berättade 

varför hon kände att hon inte kunde tro på Gud:  
 

M: Alltså om det nu fanns en Gud, hur skulle han då tillåta att det fanns andra religioner än hans religion? 

Och sen också, att det finns så mycket svält och sånt där.  

U: Ja, du tänker på det här att det finns så mycket lidande i världen?  

M: Mm. 

U: Så du tror inte på Gud? 

M: Nej. 

U: Nej. Är det någonting som du har tänkt över eller? 

M: Ja, jag tänker ju ganska mycket på det men, det är liksom, jag kan inte tro på något sådant där, det går 

inte! Jag ser bara det där som sagor.93  

 

Josefin däremot trodde att det kan ha funnits en Gud men att han inte nödvändigtvis existerar 

nu: 
 

U: Tror du på Gud? 

J: Jag tror att han, att det finns, att det har funnits en som han i alla fall, tror jag. 

U: Ja. Men att det kanske inte finns någon Gud nu eller? 

J: Jag vet inte.  

U: Nä? Det är inget du har tänkt på? 

J: Nej.  

U: Men du känner inte att, att du direkt tror på Gud? 

J: Nej. 

U: Nej... 

J: Jag ber ju inte och så… 

U: Nej… Tror du att det kan finnas någonting annat än Gud? 

J: Nej.94 

 

Sandra sa att hon trodde på någon slags större makt men inte just på Gud: 
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S: När jag var liten så tänkte jag inte så jättemycket på det, det var mer bara vanliga tankar som de flesta 

tänker om typ, det måste ju finns någon större makt, och det är väl ungefär samma nu fast, jag började på 

konfirmationen i höstas för att lära mig om sånt fast jag tyckte inte att det kändes rätt så jag hoppade av.   

U: Jaha? 

S: Jag vet inte, jag kan inte riktigt acceptera typ, att han är så himla, att han är så stor! 

U: Nej… 

S: Jag tycker att det känns konstigt, men det måste ju finnas någonting som är, som inte just, man kan 

kalla det för vad man vill men jag tror inte riktigt på en Gud.95 

 

Viktoria berättade under vårt samtal att hon tror på Gud ibland. Det verkar som om hon endast 

söker sig till Gud när hon står inför någon av livets svåra situationer.  
 

 U: Men tror du på Gud? 

V: Ibland. (skratt) Jag tror, om man säger att man inte tror på Gud fast om man flyger och sen störtar 

planet så ber man ju så här: snälla Gud gör så att jag inte dör. Även fast man säger att man inte tror så 

kanske jag tror lite på honom. 

U: Ja, lite grann? Ibland i alla fall? 

V: Ja, när jag vill.   

U: Är det när du vill ha någonting eller? 

V: Ja, ungefär om något djur dör, eller är sjukt hemma så ber man ju så här: Gör så den inte dör! Så tror 

jag. 96 

 

 

5.2.3 Flickornas tankar om livet och skönlitteraturen  

Som jag nämnde vid presentationen av boken Jag saknar dig, jag saknar dig! bearbetar 

bokens huvudperson Tina sin tvillingsysters död både genom att läsa böcker och genom att 

skriva dikter. Tina menar att hennes egen sorg blir lindrad av att hon läser om andra 

människors sorg. Jag frågade flickorna under intervjun om de kunde känna igen sig i detta. 

Deras tankar kring detta utgör mitt nästa tema. Både Maja och Viktoria svarade att de inte 

kunde det. Tvärtom menade de att de snarare blir ännu ledsnare av att läsa om andra 

människors sorg när de själva mår dåligt. Maja yttrade: 
 

 M: Nej, jag tror inte det. Jag skulle bara bli mer ledsen om jag läste om andra personer som var ledsna.  

 U: Ja? Det är ingenting som hjälper? 

 M: Nej.97  

 

När Viktoria fick denna fråga uttryckte hon alltså precis samma tanke som Maja: 
 



 

 38

V: Nä. Jag blir mer ledsen då. 

U: Om du läser om andra?  

V: Ja.98 

 

 

Jag tolkade först detta som att Viktoria inte kunde ta hjälp av skönlitteraturen för att bearbeta 

sina livsfrågor. Men senare under intervjun, när vi talade om vad som är viktigt i livet, 

formulerade hon en annan tanke: 
 

U: Albert, Tinas pappa, han säger i boken att det är först efter Cillas död som han har insett vad som 

egentligen är viktigt i livet. Tror du att det är först när man har gått igenom någon sådan här kris, som 

dom gör, som man egentligen börjar tänka på vad som är viktigt i ens liv?  

V: Ja, fast ibland när man läser böcker om andra som går igenom en kris så börjar man ju, eller jag börjar 

tänka på sånt när jag läser om andra.  

U: När du läste till exempel den här boken? 

V: Ja.  

 U: Ja. Så man måste inte själv gå igenom det? 

 V: Det tror inte jag.99 

 

Viktoria säger här uttryckligen att hon funderar över livsfrågor i anslutning till 

skönlitteraturen.  

 Anna, Sandra och Josefin menade att de kunde känna igen sig i Tinas sätt att bearbeta 

sin sorg genom att läsa skönlitteratur. Alla tre tycker att det är skönt att läsa böcker för att 

man då får bekräftat att man inte är ensam om att gå igenom svåra saker. Anna berättade: 
 

U: Om du kanske är ledsen och sen läser du böcker om något som handlar om samma sak ...  om det kan 

hjälpa? 

A: Ja då... man känner sig inte lika ensam.  

U: Nej… 

A: Då är det andra som varit med om det också.  

U: Och det känns bra eller? 

A: Ja.100 

 

Även Josefin menade att läsningen kunde ge henne tröst. Jag tolkar nedanstående citat som att 

läsningen hjälper Josefin att se på sitt eget liv ur ett annat perspektiv.  
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U: Mm. Tina hon bearbetar ju sin sorg både genom att skriva dikter då, och genom att läsa böcker. För 

hon känner att hennes egen sorg blir lindrad av att hon läser om andra människors sorg. Är det någonting 

som du kan känna igen dig i? 

J: Ja, ibland.  

U: Ja? 

J: Om man har bråkat med någon så kan man läsa en bok, så ser du att andra kan ha värre än en själv.   

U: Så det kan hjälpa en lite? 

J: Mm. Mig i alla fall.101 

  

Nästa tema handlar om hur flickorna kopplar skönlitteraturen till sina egna liv. Den intervju 

som fängslade mig mest personligen var den med Sandra. Sandra blev under samtalets gång 

märkbart känslomässigt rörd eftersom hon uppfattade en väldigt stark koppling mellan den 

lästa ungdomsromanen och sitt eget liv. Sandra identifierar sig med Tina, bokens 

huvudperson, och det hon går igenom i boken. 
 

U: Vad tyckte du om bokens huvudpersoner? 

S: Jaa, jag tyckte att… de var så här ganska olika, Cilla och Tina.  

U: Ja. Mm. 

S: Jag tror jag själv är mest lik Tina faktiskt. Om… jag vet inte, vi påminner på något sätt tycker jag.102  

 

Precis som Tina i boken har förlorat sin syster har Sandra förlorat sin bror. Det var tydligt att 

Sandra ville berätta för mig vad boken betytt för henne i samband med hennes lillebrors död: 
 

U: Mm. Den är ju baserad på en sann historia, men jag tyckte också när jag läste den att den kändes 

verkligen riktig. Men är det någonting som du också tänker på ibland, livet.. (blir avbruten). 

S: (snabbt) Ja första gången så var det, jag vet inte om det var första, men det var en av de första böckerna 

precis efter min lillebror dog.  

U: Jaa. 

S: Han föddes död.  

U: Jaha… 

S: … då läste jag den boken. 

U: Ja… Tyckte du att det hjälpte dig på något sätt? 

S: Ja! 

U: Ja. 

S: Såhär, jag läste jättemycket då, precis som andra som också varit med om folk som dött.. väldigt 

mycket böcker om död.   

U: Mm. Precis så gör ju Tina också i boken.  

S: Mm. 

U: Hon läser ju också och tycker att det hjälper henne.  
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S: Mm. 

U: Men det känner du igen dig i? 

S: Ja. 103 
    
Sandra känner att hennes egen sorg lindras av att hon läser om andra människors sorg. Genom 

att läsa böcker förstår hon att det finns andra människor som går igenom samma sak som hon 

gör, och det hjälper henne. ”Så man vet att man inte är ensam.”104  

 Också Maja kopplade den lästa boken mot sitt eget liv. Hon mindes när hennes farfar 

dött: 
 

 U: Var det något speciellt du vart gripen av? 

M: Det var väl… att hon inte förstod att hennes syster hade dött. Jag kan förstå det för man har väldigt 

svårt att förstå sånt där. När min farfar dog, jag fattade inte det förrän en vecka efter ungefär.105  

  

Mitt sista tema handlar om hur flickorna bearbetar existentiella frågor genom att skriva dikter. 

Anna och Sandra sa nämligen båda under intervjun att de också skriver dikter för att bearbeta 

sina livsfrågor. De känner att de på så sätt kan få ur sig alla tankar de bär på. Sandra berättade 

att hon skriver dikter när hon tänker på sin döde lillebror. Hon tycker att det är skönt att kunna 

”skriva av sig”, vilket Anna också instämmer i: 
 

 U: Mm. Det här med att skriva dikter, är det något som du gör? 

A: Ja, då får man ju ur sig allt… så här som man tänker på. 

U: Man kan skriva av sig lite? 

A: Mm!106 

 



 

 41

6. Resultatdiskussion 
 

6.1 Analys av resultatet 

Jag kommer i nedanstående avsnitt att analysera resultatet av min undersökning och jämföra 

det med den forskning som jag tidigare presenterat i min litteraturstudie.  

 

6.1.1 Tankar kring de existentiella frågorna 

Det står klart att samtliga flickor som deltagit i min undersökning är intresserade av 

existentiella frågor. Under intervjuerna framkom det tydligt att flickorna regelbundet funderar 

över livsfrågor. Detta resultat överensstämmer väl med Skolöverstyrelsens skrift Om 

undervisningen i orienteringsämnen107 där man konstaterar att frågor livets uppkomst och 

utveckling, livets mening och innehåll samt frågor livets slut är frågeställningar som är 

mycket aktuella för ungdomar idag. Också Keijo Eriksson108 har genom sin forskning funnit 

att ungdomar i dagens samhälle söker efter meningen med livet. 

 Bo Dahlin109 skriver att de existentiella frågorna lever ett liv i skymundan i vårt 

moderna samhälle. Övertron på vetenskapen har enligt Dahlin lett till inställningen att endast 

de frågor som kan besvaras genom hänvisning till forskning och fakta är värda att söka svaret 

på. Jag tycker att resultatet av min undersökning, tillsammans med Skolöverstyrelsens och 

Erikssons konstateranden, visar att Dahlins påstående inte är helt sant. Människan, eller 

åtminstone ungdomarna, är visst intresserade av existentiella frågor! Detta är något som också 

bekräftas av Sven Hartmans110 undersökningar som visar att inte bara ungdomar, utan också 

yngre barn, reflekterar över de grundläggande villkoren för sina liv. Trots att svaren på 

livsfrågorna inte kan nås genom forskning eller faktakunskaper fortsätter alltså de unga att 

söka svaren på dem.  

 Under mina intervjuer upplevde jag att flickorna upplevde de existentiella frågorna som 

svåra och invecklade. Speciellt svår upplevde de frågan om livets mening. Samtliga 

intervjupersoner hade funderat över meningen med livet men endast en av dem formulerat ett 

svar på den frågan. Endast Maja kopplade ihop frågan om livets mening med frågan om vad 

som är viktigast i hennes eget liv. Meningen med livet är för Maja att hon följer sitt eget hjärta 

och gör som hon själv vill. Jag tror inte att hon såg detta som den allmängiltiga meningen med 

livet utan endast som meningen med hennes liv – det som psykoterapeuten Viktor Frankl111 

kallar för var och ens specifika uppgift eller kallelse i livet.  
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Till skillnad från Maja, som såg att gå sin egen väg som det viktigaste i sitt liv, menade 

Viktoria och Sandra att familjen och vännerna var det viktigaste i deras liv. Viktoria uttryckte 

under intervjun flera gånger hur mycket hennes familj betydde för henne. När Keijo 

Eriksson112 undersökte vad ungdomar i åk 9 såg som eftersträvansvärt i livet fann han att 

tankar om människan och hennes relationer var väldigt vanligt förekommande bland elevernas 

reflektioner. Det verkar alltså som om de flesta ungdomar ser sina nära och kära som det 

viktiga i livet.  

 Ingen av flickorna som deltagit i min undersökning ansåg sig vara religiös i den 

meningen att hon trodde på Gud. Viktoria berättade i och för sig att hon tror på Gud ibland, 

men jag tolkar hennes utsaga som att hon endast tror på och ber till Gud när hon befinner sig i 

någon krisartad situation, eller när hon önskar sig någonting. Ingen av dem gav alltså uttryck 

för någon aktiv gudstro. Redan 1969 gav Skolöverstyrelsen113 ut en undersökning som visade 

att ungdomars intresse för religion i dess traditionella uttrycksformer är i avtagande – även 

om deras intresse för de existentiella frågorna fortfarande är stort. Med utgångspunkt i 

resultatet av min egen studie verkar det alltså som om resultatet av Skolöverstyrelsens 

undersökning är giltigt än idag. Det är tydligt att det faktum att få ungdomar idag anser sig 

vara religiösa inte betyder att de inte reflekterar över livsfrågor. Flera av de frågor som Bo 

Dahlin kallar för de eviga frågorna: ”Varifrån kommer jag? Vart går jag? Vem är jag? [. . .] 

Hur uppkom världen? Vad är gott och ont? Varför finns det lidande? Vad är livets mening?”, 

114 som människan alltid ställt sig, ställer ungdomar än idag. 

 Flickorna i min undersökning funderade således alla över de eviga frågorna men ingen 

av dem trodde på Gud. Jag tror att detta kan bero på att de berättelser som Bibeln och den 

kristna kyrkan förmedlar ligger alltför långt ifrån den verklighet som flickorna känner. Maja 

berättade att hon inte kunde tro på Gud eftersom hon betraktade religionen som sagor. Även 

Sandra uppgav under intervjun att hon funderat mycket kring Gud men att hon har svårt att 

acceptera Guds storhet. Sandra menade att hon tror på någon slags större makt men inte just 

på den kristna Guden.  

 Samtliga flickor berättade under intervjuerna att de då och då tänker på döden och flera 

av dem undrade vad som väntar efter döden. Döden verkar vara något som ungdomar funderar 

över och detta återspeglas också i dagens ungdomsromaner. Enligt Maria Ulfgard115 är temat 

döden typiskt för den moderna ungdomsboken, som ibland kritiseras för att vara alltför dyster. 

Döden utgör också ett övergripande tema i boken Jag saknar dig, jag saknar dig!116, som 

flickorna har läst. Men trots att hela romanen kretsar kring Cillas död så är Jag saknar dig, jag 
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saknar dig! inte en svart roman, tvärtom lämnar läsaren boken med hopp om livet. Denna 

aspekt kommer dock inte fram i flickornas reflektioner.   

 

6.1.2 Mötet mellan läsare och text 

Det verkar som om en av de starkaste orsakerna till att flickorna tyckte så bra om Jag saknar 

dig, jag saknar dig! var bokens trovärdighet. Visserligen är den här romanen baserad på en 

verklig historia men detta innebär inte ovillkorligen att den för den skull är trovärdig. Flera av 

flickorna uttryckte att boken berört dem eftersom den på ett så pass verklighetstroget sätt 

förklarar hur ledsen Tina verkligen var efter sin systers död.  

 Jag saknar dig, jag saknar dig! är en realistisk skildring av en verklig händelse. Detta 

gör att romanen placerar sig i den största kategorin ungdomslitteratur, som enligt Sonja 

Svensson117 består av just samtidsrealistiska beskrivningar av dagens ungdom. Svensson 

kritiserar dock den moderna ungdomsboken för att endast beskriva en begränsad del av 

ungdomarnas verklighet. I sin artikel från 1977118 efterlyser Svensson bland annat böcker där 

både ungdomars och vuxnas problem skildras. I mitten av 1990-talet konstaterar dock 

Svensson i en ny artikel att alltför många av samtidens ungdomsromaner behandlar just 

ungdomars problemfyllda vardag. Författarna flyr paradiset till fördel för helvetet och verkar 

enligt Svensson ha drabbats av idyllfobi. Vuxna gestaltas emellertid fortfarande som 

”försoffade nej-sägare” eller som frånvarande svikare. Svenssons önskemål om 

mångfacetterade skildringar av vuxna människor i ungdomslitteraturen kvarstår alltså in på 

1990-talet.  

 Jag tycker att romanen Jag saknar dig, jag saknar dig! går lite längre än att endast 

beskriva den gängse ungdomens verklighet. I boken skildras hur Tina bearbetar sorgen efter 

Cillas död och vilka uttryck hennes sorg tar sig. Tina läser mycket existentialistisk litteratur 

för att finna svaren på livsfrågorna samtidigt som hon både läser och skriver dikter. Boken ger 

också läsaren en viss inblick i den franska kulturen, vilket enligt Svensson119 är ovanligt i den 

moderna ungdomsboken, då tvillingarnas pappa Albert från början är fransman. När det gället 

ämnesvalet är dock Jag saknar dig, jag saknar dig en typisk produkt av sin samtid. Den 

behandlar de djupa, tunga frågorna och tidvis är den mycket tragisk. Men som jag nämnt 

tidigare är boken inte svart rakt igenom; när läsaren skiljs från Tina ser tvärtom hennes 

framtid väldigt ljus ut. Svenssons kritik av ungdomsboken för att framställa vuxna som 

frånvarande svikare stämmer till viss del in på Jag saknar dig, jag saknar dig! I början av 

boken framställs tvillingsystrarnas pappa Albert som en oresonlig och hård man. Han är inte 
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speciellt engagerad i tvillingarnas liv och finns till en början inte till hands för Tina när hon 

behöver stöd efter Cillas död. Allt eftersom ändras emellertid den bilden. Albert tar Cillas död 

väldigt hårt och säger själv att det är först efter dotterns död som han insett vad som 

egentligen är viktigt i livet. Han börjar uppskatta sin familj på ett nytt sätt och ber Tina förlåta 

honom för hur han har betett sig tidigare. Den första bilden av pappan som frånvarande 

förälder övergår alltså i slutet av boken till bilden av en mångfacetterad vuxen person, med 

problem att tampas med precis som alla andra.  

 Flickorna i min undersökning borde befinna sig i den fas i läsutvecklingen som den 

amerikanske läsforskaren J. A. Appleyard120 kallar för den tänkande läsaren. Utmärkande för 

denna fas är att ungdomarna under tonåren ställs inför svåra erfarenheter och 

identitetsproblem; de tvingas in i realiteter.  Tonåringen inser att livet varken är oskyldigt eller 

romantiskt vilket leder henne till att läsa mer realistiska texter. Den tänkande läsaren vill 

enligt Appleyard läsa verklighetsskildrande texter som behandlar elände och tragedier precis 

som de är. Jag anser att Appleyards beskrivning av den tänkande läsaren stämmer väl in på 

flickorna jag har intervjuat. Flickornas positiva mottagande av boken kan med andra ord bero 

på att de befinner sig i en läsutvecklingsfas där just realistiska romaner är omtyckta. 

 Carl Reinhold Bråkenhielm121 menar att många författare försöker gestalta en 

livsåskådningsproblematik i sina verk. Den personliga livsåskådningen ger i första hand en 

bild av hur individen förstår tillvaron och förhåller sig till den. Jag anser att det målas upp en 

sådan livsåskådningsproblematik i ungdomsromanen Jag saknar dig, jag saknar dig! då den 

ger läsaren en komplex bild av huvudpersonen Tinas förståelse av tillvaron. Romanen tar 

vidare upp flera generella, existentiella frågeställningar samt presenterar ett antal olika sätt att 

tänka kring dessa.  

 Maria Ulfgard122 har genom sin undersökning av flickors fritidsläsning funnit att olika 

romaner på olika sätt griper tag i olika läsare. En roman som tar upp problem som läsaren kan 

relatera till, eller beskriver upplevelser som hon delar med någon av bokens karaktärer, är 

lättare för henne att leva sig in i. Detta var något som framkom mycket tydligt i min 

undersökning. Medan Sandra tyckte att den valda boken var fantastisk rakt igenom menade 

Anna att boken kunde bli lite långtråkig ibland eftersom den hela tiden handlade om samma 

sak. Jag är ganska säker på att denna delade uppfattning har att göra med de skilda 

erfarenheter dessa två flickor hade med sig i mötet med boken. Lars Wolf123 skriver att en 

texts mening alltid påverkas av vem det är som läser den – vem läsaren är som person och 

med vilka glasögon hon betraktar världen. Även litteraturteoretikern Kathleen McCormick124 

menar att skälet till att olika elevers läsning av en text kan skilja sig åt beror på att olika 
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människor möter texten med olika allmänna repertoarer, alltså olika erfarenheter, 

uppfattningar, förväntningar och kunskaper om livet.  

 

6.1.3 Skönlitteraturens betydelse vid bearbetning av livsfrågorna  

Maria Ulfgard125, som följt unga flickor från tre olika miljöer i syfte att undersöka deras 

läsvanor, har kommit fram till att flickors reception av böcker är tydligt individrelaterad. 

Flickornas läsning präglas alltså mer av vem flickan är som individ än av i vilken kulturell 

kontext hon befinner sig. Flickorna som deltagit i min undersökning tillhör ju alla samma 

kulturella kontext, men detta bör alltså inte påverka deras reception av den lästa boken. Enligt 

Ulfgard uppskattar flickor böcker vars teman återspeglar deras egna livsberättelser. Det verkar 

som om en bok upplevs som extra bra om läsaren kan känna igen sitt eget liv i boken – om 

hon kan koppla boken mot sitt eget liv. Utan tvekan var fallet så när det gäller Sandras 

reception av Jag saknar dig, jag saknar dig! Också Maja förknippade händelserna i romanen 

med sina egna upplevelser. Hon berättade att det som gripit henne mest i romanen var att Tina 

hade så svårt att förstå att hennes syster var död. Anledningen till att just detta avsnitt 

påverkat Maja så starkt var att hon själv hade känt på samma sätt som huvudpersonen när 

hennes farfar dog.  

 Enligt Maria Ulfgard spelar människoskildringar en väldigt viktig roll i ungdomsböcker. 

Detta är något som är mycket tydligt i Jag saknar dig, jag saknar dig! Romanens författare 

målar upp oerhört levande bilder av bokens karaktärer vilket gör att man som läsare kommer 

dem väldigt nära. Jag tror att dessa levande människoskildringar gjorde det möjligt för Sandra 

och Maja att identifiera sig med bokens huvudperson, och därigenom koppla sitt eget liv mot 

romanen.  

 Ulfgard skriver vidare att vissa teman, som till exempel identitetssökande, relationer, 

kamrater samt skildringar från familjelivet och skolan, är ständigt återkommande i 

ungdomslitteraturen. Alla dessa förekommer i romanen Jag saknar dig, jag saknar dig! 

Speciellt tydligt är temat identitetssökande i boken. Det är först när Tina funnit och blivit 

trygg i sig själv hon kan gå vidare efter Cillas död. 

 Identitetssökande återfinns också i de läsande tonåringarnas värld. Gunilla Molloy126 

menar att skönlitteraturen kan erbjuda ungdomar mönster i deras ständiga sökande efter den 

egna identiteten. Enligt Molloy är det just detta som förenar flickors och pojkars läsning. 

 Molloy skriver vidare att möjligheten att i skolan diskutera frågor om moral och livet 

uppkommer just när eleverna kan identifiera sig någon person i en läst text, liksom Sandra 
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och Maja gjorde när de läste Jag saknar dig, jag saknar dig! Enligt Molloy behöver inte 

samtalen om livsfrågorna utmynna i några färdiga svar - det viktiga är att eleverna inser hur 

samma livsfrågor återkommer i skönlitteraturen i olika mönster och sammanhang.  

 Gudrun Fagerström127 skriver att skönlitteraturen är lätt för ungdomar att ta till sig 

eftersom dess innehåll är konkretiserat på ett sätt som är högst ovanligt bland läromedlen. 

Viktoria beskrev under intervjun hur hon kommer att tänka på livsfrågorna när hon läser 

skönlitteratur: ”jag börjar tänka på sånt när jag läser om andra”128 – ett uttryck som också fått 

utgöra titeln på detta examensarbete. Det verkar som om skönlitteraturen sätter ord på 

flickornas outtalade funderingar; skönlitteraturen konkretiserar sådant som är svårt att förstå. 

Med utgångspunkt i mitt resultat tror jag, i enlighet med Björn Skogar129, att berättandet 

verkligen är det bästa sättet att närma sig livsfrågorna. Skogar menar, liksom Fagerström, att 

det berättande språket på grund av dess öppna karaktär är lättare för eleverna att tillgodogöra 

sig än det informativa språket (vilket ofta är det som används i läromedlen).  

 Även filosofen Martha Nussbaum130 hävdar att den skönlitterära texten har en unik 

förmåga att förmedla en viss bild av människan och hennes tillvaro – en förmåga som inte 

återfinns i de abstrakta texterna. Nussbaum påstår till och med att vissa sanningar om 

människan och den mänskliga tillvaron endast kan uttryckas genom skönlitteraturens form 

och språk.  

 Tre av flickorna i min undersökning ansåg att skönlitteraturen kan erbjuda tröst när de 

mår dåligt eftersom den bekräftar att de inte är ensamma om att gå igenom svåra saker. Detta 

är något som Gudrun Fagerström ser som ett av skönlitteraturens största värden: ”den visar 

sina läsare att de inte är ensamma om sina tankar.”131 Skönlitteraturen visar läsarna att också 

andra funderar över livets stora frågor och kan dessutom erbjuda läsarna nya perspektiv.   

 Detta kan även kopplas till vad Gunnar Hansson132 skrivit om litteraturens betydelse för 

läsarna. Hansson menar att läsarna ser böckerna som en slags samtalspartner. Jag tror att det 

kan vara så flickorna ser på böckerna de läser: som en samtalspartner som talar om att man 

inte är ensam. 

 Den amerikanska receptionsforskaren Louise Rosenblatt133 och den engelske forskaren 

Charles Sarland134 är eniga om att de texter som tonåringar föredrar att läsa är texter i vilka de 

kan finna sig själva samt känna igen sina egna och andras erfarenheter. Enligt min tolkning är 

det är när denna igenkänning sker som flickorna inser att också andra genomlider det de går 

igenom, och detta skänker dem tröst.  

 Resultatet av min undersökning bekräftar vad Skolverket skriver om skönlitteraturens 

roll i svenskämnet:  
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Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma 

identiteten. Skönlitteratur, film och teater ger möjligheter till empati och förståelse för andra och för det 

som är annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder. [. . .] Litteraturen ger också 

perspektiv på det nära och vardagliga.135 

 

Genom att läsa böcker inser Josefin att andra kan ha det värre än vad hon själv har. Läsningen 

ger henne med andra ord perspektiv på sitt eget liv. 

 Jag saknar dig, jag saknar dig! var en av de första böckerna Sandra läste efter sin 

lillebrors död. Jag skulle vilja dra en parallell mellan Sandras läsning av denna bok och den 

händelse som Ragnar Furenhed beskriver i Undervisning och förståelse – exemplet 

religionskunskap136; hur en flicka vars mamma nyligen gått bort i cancer när hon hörde den 

grekiska myten om Orfeus hörde berättelsen om sig själv. Jag tror att Sandra när hon läste 

berättelsen om Tina, som förlorar sin tvillingsyster, hörde berättelsen om sig själv. Precis som 

i det fallet Furenhed beskriver satte romanen ord på Sandras egna tankar och erfarenheter och 

hjälpte henne att förstå sig själv. Sandra kände att hennes egen sorg blev lindrad av att hon 

läste om andra människors sorg.  

 Det är uppenbart att Sandra identifierar sig väldigt starkt inte bara med det bokens 

huvudperson Tina går igenom i boken, utan även med Tina som person. J. A. Appleyard137 

menar att läsare som befinner sig i läsutvecklingsfasen Läsaren som tänkare, som jag 

beskrivit tidigare, uppskattar just litteratur där läsaren kan identifiera sig med karaktärerna 

och känna igen egna eller andras erfarenheter. Den amerikanske litteraturteoretikern Robert 

Scholes menar att själva anledningen till att elever läser är att de är intresserade av sig själva. 

Jag anser att detta stämmer in på flickorna i min undersökning, bäst stämmer det kanske in på 

Sandra. Anledningen till att Sandra läste mycket böcker om döden efter hennes lillebrors 

bortgång måste ha varit att hon ville veta mer om döden och sorgen – hon ville veta mer om 

de känslor hon själv brottades med.   
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7. Slutord 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilken betydelse skönlitteraturen har för 

ungdomars bearbetning av existentiella frågor. Under arbetets gång har jag kommit till insikt 

om att bearbetningen av livsfrågor kan ha både en intellektuell och en emotionell dimension – 

något jag inte reflekterat så mycket över tidigare.  

 Den intellektuella dimensionen handlar om att finna sammanhang i, tolka och tyda 

tillvaron. Detta kan ske när vi analyserar, förhåller oss till och kanske tillägnar oss 

övergripande livsåskådningar eller när vi som individer finner oss själva och vår personliga 

tolkning av livet.  

 I den emotionella dimensionen innebär livsfrågebearbetningen bland annat att finna 

tröst, stöd och inspiration. Det skänker tröst att upptäcka att vi inte är ensamma, att komma till 

insikt om att vi delar livets existentiella villkor med varandra. Genom skönlitteraturen får vi ta 

del av andra människors erfarenheter och kan på så sätt både få ett nytt perspektiv på vårt eget 

liv och en fördjupad förståelse och respekt för andra.  

 Jag tycker att dessa två dimensioner av livsfrågebearbetningen kan utläsas ur det citat 

som givit rubriken till mitt arbete: ”Jag börjar tänka på sånt när jag läser om andra”.
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10.1 BILAGA 1: Brev till föräldrar   
        
Hej! 
 
Mitt namn är Ulrika Ljungberg och jag studerar till lärare vid Linköpings Universitet. Jag 
läser just nu min sista termin och det sista jag ska göra före examen är att skriva ett 
examensarbete. Då jag har bland annat svenska och religion som mina ämnen har jag valt att 
skriva mitt examensarbete om ungdomar och livsfrågor. Mer specifikt vill jag undersöka hur 
ungdomar kan komma i kontakt med sina frågor om livet genom att läsa skönlitteratur. 
 
Du som förälder får detta brev för att ditt barn har anmält sitt intresse av att delta i min 
undersökning. Ditt barn har fått med sig en skönlitterär ungdomsbok hem som heter Jag 
saknar dig, jag saknar dig! och är skriven av Peter Pohl och Kinna Gieth. Detta är en mycket 
bra ungdomsbok som bland annat har belönats med Augustpriset 1992. Jag saknar dig, jag 
saknar dig! är baserad på en sann historia och handlar om två tonårsflickor som är 
enäggstvillingar. En dag när de springer över vägen till bussen blir den ena systern påkörd och 
dödad. Berättelsen handlar om systern som blev kvar, om hur hon försöker stå upprätt och 
hålla balansen i livet utan sin tvilling.  
 
Genom att delta i projektet har ditt barn åtagit sig att läsa denna bok och svara skriftligt på ett 
antal frågor om boken. Efter läsningen kommer jag att samtala med ditt barn om boken och de 
funderingar som boken (eventuellt) har väckt. Detta samtal kommer sedan att ligga till grund 
för mitt examensarbete. Ditt barn kommer att vara helt konfidentiellt i undersökningen – jag 
är den enda som kommer ha tillgång till ungdomarnas svar.  
 
Jag hoppas och tror att ditt barn genom att delta i denna undersökning kommer att bli bättre på 
att se kopplingarna mellan skönlitteratur och verkliga livet samt upptäcka hur läsningen färgas 
av vem man är som person.   
 
Totalt kommer 5 elever från X-skolan att delta i min undersökning. Eleverna har jag kommit i 
kontakt med genom min mentor X.  
 
 
Om du godkänner att ditt barn deltar i mitt examensarbete, var vänlig skriv under detta brev 
och skicka det till mig i det bifogade frankerade kuvertet. Har du några ytterligare frågor är du 
hjärtligt välkommen att ringa mig på telefonnummer 013-3400144 eller 0709-408818. 
 
Tack på förhand! Med vänlig hälsning 
 
Ulrika Ljungberg 
 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Barnets namn   Förälders underskift 
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10.2 BILAGA 2: Intervjuguide 
   
 

Det framhålls för den intervjuade att det inte är frågan om ett kunskapsprov. Att varken läraren 
eller någon annan kommer att få reda på vad han/hon säger [ . . . ] Att det inte finns absolut rätta 
svar på frågorna, att man får fantisera ibland. Att jag är intresserad av vad eleven själv tänker. 
(Dahlin, Bo: Religionen, själen och livets mening, 1989, s 358).  

 
 
Inledning – allmänna reaktioner på boken 
 
För att få igång samtalet utgår jag från de frågor som eleverna fått i uppgift att besvara 
skriftligt under tiden de läst boken (Aidan Chambers frågemodell). 
 
 
Jag undrar… 

… om det var något speciellt du tyckte om i boken? 

… om det var något du inte tyckte om? 

… om det var något som du tyckte var svårt eller inte förstod? 

 

Berätta vad du tyckte om bokens huvudpersoner? 

 

Jag undrar, vad i boken har gjort starkast intryck på dig? Varför? 

 

Boken handlar väldigt mycket om Tinas tankar omkring livet och döden. Var boken trovärdig 
tycker du? 
 
 
 
Jag undrar, är det här någonting som också du tänker på ibland? När? Berätta, hur tänker du 
då? 
 
 
När en människa dör… 
 
I boken förlorar Tina sin tvilling Cilla. På många ställen i boken står det ”Om du dör kan inte 
jag leva!” Tror du att det är värre att förlora sin tvilling än att förlora ett ”vanligt” syskon? 
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Jag läser upp en av Tinas dikter (s 206): 
 
Jag hoppas du ser och hör vad jag tänker och skriver till dig, Cilla. Annars skulle det vara så 
meningslöst. Jag menar inte själva tankarna och det jag skriver, det är nog skit detsamma. 
Men att du hör mig, det är det viktiga. Att du lever, annars skulle allting vara så meningslöst. 
Om döden vore döden, då skulle livet vara meningslöst. Men jag vet att du lever. ”Döden” är 
ju att du lever någon annanstans.  
 
I den här dikten beskriver Tina sin syn på döden. Jag undrar, vad tror du händer när en 
människa dör? 
 
 
 
Efter olyckan fortsätter Tina att hela tiden prata med Cilla. Tror du att Cilla kan höra henne, 
även fast hon är död? 
 
 
 
Tina bearbetar sin sorg både genom att skriva dikter och genom att läsa böcker. Hon känner 
att hennes egen sorg blir lindrad av att hon läser om andra människors sorg. (”Och av att jag 
får del av en annans människas sorg blir min i viss mån lindrad” s 181). Jag undrar om det är 
något som du känner igen dig i? 
 
 
 
 
Finns Gud? 
 
I boken säger Tina att hon inte tror på Gud. Hon tycker inte att Gud kan ge svaret på alla de 
frågor som har väckts genom Cillas död. Tina tycker att man gör det för enkelt för sig när man 
förklarar allt med Gud. Vad tycker du om hennes resonemang? Håller du med henne? (Tror 
du på Gud?) 
 
 
 
 
Meningen med livet  
 
Tina tycker att hennes klasskamrater är ytliga – att de bara bryr sig om kläder och smink och 
inte bryr sig om det som är viktigt i livet. Kan du känna så ibland? Jag undrar, vad är viktigast 
för Dig i ditt liv? 
 
 
 
Vad tror du är meningen med livet?  
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Albert, Tinas pappa, säger i boken att det är först efter Cillas död som han har insett vad som 
egentligen är viktigt i livet. Tror du att det är först när man har gått igenom någon sådan här 
kris som man börjar fundera kring meningen med livet? 
 
 
 
Jag undrar om du tror att det finns någon mening med allt som händer i världen – även död 
och olyckor? Krig och svält? 
 
 
 
Tror du på ödet – att allt som händer är bestämt redan från början? Har man själv ansvar för 
hur ens liv blir, eller är det omständigheterna som styr? 
 
 
 
 
 
 

 

 


