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Abstract 
Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan de upplevda empatiska 

känslorna för skönlitterära karaktärer och faktiska skönlitterära vanorna hos elever 

i två olika årskurs nio. Empiri samlades in med hjälp av enkäter som bygger på 

Swedish Core Affect Scale, vilket är en beprövad metod för att mäta 

självrapporterade känslor. Eleverna ombads att rapportera självvärderade känslor 

vid läsning av en novell, Stig Dagermans Att döda ett barn. Frågorna handlade om 

hur eleverna tror att några av karaktärerna i novellen känner sig samt hur eleverna 

själva känner sig när de läser novellen. Eleverna delades sedan in i tre grupper 

utifrån sina faktiska skönliterära vanor. Grupperna namngavs enligt följande: 

Läsande, ej läsande och intresserade ej läsande. Elevernas svar på frågorna 

kopplades samman med forskning inom området. Enligt Theory of minde så finns 

ett samband mellan att läsa skönlitteratur och förmågan att känna empati. 

Skönlitteratur tycks kunna bidra både till bildning och ett livslångt lärande som 

främjar empati och demokrati. Hos eleverna i studien så finns tendenser som visar 

på ett samband mellan att läsa skönlitteratur och att känna empati för skönliterära 

karaktärer.  

 

Nyckelord: Skönlitteratur, Empati, Litteraturdidaktik, Bildning, Theory of mind, 

Swedisch Core affect scale 
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Inledning 
Jag har så länge jag kan minnas fascinerats av berättelser och när jag lärde mig att 

läsa så kom helt nya världar att öppnas för mig. Att få leva sig in i en skönlitterär 

berättelse och ta del av andras världar och känslor är för mig ett stort privilegium. 

Läsning är inte bara ett nöje, jag tror att det även bidrar till att utveckla oss som 

människor. Vi får möjlighet att prova olika roller och ta del av känslor och 

upplevelser som vi i verkliga livet kommer att möta och behöva hantera men även 

känslor och upplevelser som vi inte kan uppleva på annat sätt än genom 

skönlitteraturen. Dessa möten kan ske både privat men även i 

undervisningssammanhang tillsammans med andra. När det i samhällsdebatten 

talas om att läsförmågan sjunker bland elever och att skönlitteratur inte längre ses 

som ett självklart inslag i undervisningen och att både elever och lärare tycker 

skönlitteratur saknar värde så blir jag bekymrad. Att beforska nyttan av att läsa 

skönlitteratur är inte enkelt men vi måste våga oss på att göra det ändå. Jag är 

intresserad av om det finns samband mellan skönlitteratur och empati. I mitt förra 

examensarbete, Kan skönlitteratur främja elevers empati?1 undersökte jag 

kopplingar mellan empati och skönlittertur utifrån Theory of mind och fann att 

skönlitteratur tycks främja empati. Theory of mind förklaras mer ingående i 

bakgrunden i detta arbete.  I detta examensarbete har jag valt att fortsätta med 

temat skönlitteratur och empati och undersöker nu om det skiljer mellan den 

självrapporterade upplevda empatin för skönlitterära karaktärer hos de elever som 

läser skönlitteratur och hos de elever som inte läser skönlitteratur. Min hypotes, 

som jag bygger på mitt föregående examensarbete, är att de elever som läser 

skönlitteratur har mer empati för skönlitterära karaktärer.  

 

I Litteraturdidaktik, fiktion och intriger tar litteraturdidaktikprofessorn Öhman upp 

och diskuterar ett par olika litteraturdidaktiska teorier. Han finner att läsning har 

setts som en del av ett bildningsideal men idag så ligger fokusen i skolan istället på 

att skapa konkurrenskraftiga medborgare. Detta gör att det idag finns ett behov av 

att rättfärdiga nyttan med läsning.2 Jag tror att utbildning är lättare att mäta och 

därmed så får bildningen stå tillbaka. Konsekvensen blir att vi tappar 

bildningsperspektivet i skolan vilket ger en plattare utbildning och sämre resultat. 

Det är därför viktigt att hitta ett sätt att införliva bildningen i skolan. Jag tror att 

bildning är ett måste för att demokratisäkra vårt samhälle och jag tror även att 

skönlitteratur är en viktig del i detta. Det går att hitta stöd för detta i skolans 

styrdokument: 

 
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på.3 

 

Skolväsendet vilar på demokratins grund.4  

 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse.5  

                                                           
1Jacobsson Stenström (2016) Kan skönlitteratur främja elevers empati?  
2 Öhman (2015:15–18) Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger 
3 Skollagen 2010:800 
4 Lgr 11 kap 1, Grundläggande värden 
5 Lgr 11 kap 1, Förståelse och medmänsklighet 
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Bakgrund  
I detta kapitel så kommer begrepp som är väsentliga för arbetet att förklaras samt 

så kommer relevanta delar av styrdokumenten att lyftas fram.  

 

 

Skönlitteratur  
Det finns många olika typer av skrivna texter. I detta arbete så har jag valt att 

avgränsa mig till skönlitterära texter. Det finns olika definitioner av skönlitteratur 

och det är därför nödvändigt att klargöra vad som menas med begreppet i detta 

arbete. En skönlitterär text är en fiktiv text och kan därmed gestalta och uttrycka 

känslor som en faktatext inte förmår. Skönlitterära texter lämnar därmed öppet för 

läsarens tolkning i högre grad. Skönlitteratur är det begrepp som skolans 

styrdokument använder sig av.  

 

Öhman skriver följande om skönlitteratur:  

 
Det är bara fiktiva berättelser som kan gestalta vad en person tänker och 

känner; det är bara i fiktionen som en berättare kan säga vad en annan 

person upplever och känner, minns och planerar i framtiden, utan att denna 

person har sagt det till berättaren eller till någon annan.6  

 

Fiktion kan innefatta även andra medier än det skrivna ordet och för att avgränsa 

arbetet samt överensstämma med skolans styrdokument så väljer jag att använda 

begreppet skönlitteratur.  

 
 

Bildning och utbildning 
Då såväl begreppet bildning som utbildning används i detta arbete så behöver de 

förklaras och det behövs även klargöras vad som skiljer dem åt. Bildning 

definieras på följande sätt i Nationalencyklopedin:  

 
Bildning (tyska Bildung) är ett centralt begrepp i debatter om skola och 

universitet. I nutida språkbruk ställs bildning ofta i motsats till utbildning. 

Medan utbildningens mål är en bestämd och begränsad yrkeskompetens, 

syftar bildning till en omvandling av hela människan.7  

 

Liedman tar i boken Lärande skola bildning, en bok som fungerar som en 

grundbok på många lärarutbildningar, upp begreppen bildning och utbildning. 

Bildung härrör från den tyska filosofen och författaren Johann Gottfried Herder 

(1744-1803). Inom begreppet Bildung är det utvecklingsprocessen som människan 

genomgår som är det väsentliga, Bildung är en ständigt pågående process som 

saknar slut. Det har gjorts försök att skapa undervisning utifrån Bildung men ett 

dilemma uppstår när processen inte leder till att studenterna tillskansar sig 

kunskaper som leder till att de blir anställningsbara då lärandet kopplas allt för lite 

till vad samhället efterfrågar. Exempel på kända reformpedagoger som byggt sin 

undervisning på Bildung är Wilhelm von Humboldt (1767-1835) och Hans 
                                                           
6 Öhman (2015:12) 
7 Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bildning (hämtad 
2016-10-18) 

http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bildning
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Larsson. Bildung kom i Sverige att översättas till bildning.8 Jag har valt att 

använda det svenska ordet bildning som begrepp i detta arbete.  

 

Liedman skiljer på bildning och utbildning. Inom utbildning så finns det ett mål att 

nå och när detta är nått så är utbildningsprocessen slut. Då det finns ett mål att nå 

är det relativt enkelt att mäta hur effektiv eller framgångsrik utbildningen är, har 

eleven nått målen eller ej. Så är inte fallet inom bildning då det är en process som 

pågår genom hela livet och därmed saknar slutmål. Liedman tar upp att bildning 

och utbildning inte måste stå i kontrast utan kan komplettera varandra. Bildning 

kan vara ett viktigt inslag i utbildning bland annat för att främja kritiskt tänkande. 

Att kunna tänka kritiskt är en viktig förmåga att värna om för att demokratisäkra 

samhället.9  

 

Dewey använder ordet education i sina texter vilket i svenska upplagor ofta 

översätts till utbildning.10 Jag anser att denna översättning inte ger rättvisa åt det 

bredare begrepp som Dewey åsyftar. Eduacation är hos Dewey en process som 

pågår genom hela livet. Processen har både en social del som syftar till att forma 

eleven till att bli en del av samhället och en psykologisk del. I den psykologiska 

delen utgår man ifrån att den inneboende potentialen som eleverna skall få tillgång 

till skall utvecklas. Genom att bygga på elevernas inre så skapas elever som kan 

fungera i en föränderlig värld. Det blir ett problem när skolan bygger på kunskaper 

som inte utgår ifrån elevens inre och de sociala processer som alla människor är 

delaktiga i.11 

 
 

Empati  
Nationalencyklopedin definierar empati på följande sätt:  

 
Förmåga att leva sig in i en annan människas känsloläge och behov. Med 

denna förmåga kan man exempelvis förstå att någon annan har ont eller att 

någon annan är glad. En förutsättning för empati är förmågan att kunna 

skilja mellan egna känslor och motpartens.12  

 

Eklund, som är docent i psykologi har skrivit en artikel där han har undersökt olika 

definitioner av empati. Han fann att det är ett komplext begrepp som kan 

definieras på flera olika sätt men en gemensam nämnare de flesta tycks vara 

överens om är att det är kopplat till känsla. Efter känsla så är förståelse och omsorg 

de två komponenter som oftast används i definitioner av empati. Att endast ha en 

förmåga att känna gör att empatin inte tar sig praktiska uttryck. Att förstå känslan 

gör att omsorg kan uttryckas och empatin leder till handling.13 Jag har valt att 

                                                           
8 Liedman (2013:562–566) Bildning och utbildning – Vad formar en människa? I Lundgren (Red). 
Säljö (Red) och Liberg  (Red). Lärande Skola Bildning.(ss.557-580) 
9 Liedman (2013:557–558) 
10 Dewey (1897:13) My pedagogic creed. New York: E. L. Kellogg & CO 
11 Dewey (2004:48–51) 
12 Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/empati (hämtad 
2016-10-18) 
13 Eklund (2013:214–221) Empatis som känsla, förståelse och omsorg. Socialmedicinsk tidskrift, 90 
(2), ss.214-221 

http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/empati


 

6 
 

använda samma definition av empati som i mitt första examensarbete. ”Empati 

syftar i denna uppsats på förmågan att kunna se och förstå andra människors 

känslor och utifrån detta uttrycka omsorg.”14 

 
 

Identifikationsprocesser 
Då jag i mitt första examensarbete, Kan skönlitteratur främja elevers empati?15, 

använder begreppet identifikationsprocesser och då det förekommer syftningar till 

detta arbete har jag valt att ta med en kortare definition av det begreppet även i 

denna uppsats. ”Med identifikationsprocesser avses olika former av processer där 

människor kan helt eller delvis identifiera sig med andra människor eller 

grupper.”16  Identifikation definieras på följande sätt i Nationalencyklopedin: 

 
som psykologisk term den oftast omedvetna process genom vilken man 

övertar normer, språk, åtbörder m.m. från någon annan, vanligen en 

förälder eller annan auktoritet, t.ex. en referensgrupp. Inom psykoanalysen 

räknas identifikation ofta som en form av försvar. Ordet kan också betyda 

ett avsiktligt försök till inlevelse i en annan människas situation.17  

 

 

Theory of mind 
Theory of mind18 var ett viktigt inslag i mitt första examensarbete, Kan 

skönlitteratur främja elevers empati?19, och är så även i detta arbete. Fletcher, 

Happé, Frith, Bake, Dolan, Frackowiak och Frith har utifrån psykologiska ansatser 

forskat på hur hjärnan reagerar då människan möter berättelser. För att kunna 

förklara varför hjärnan reagerar som den gör har de använt sig av Theory of mind 

(ToM). Olika typer av berättelser så som skönlitteratur och fakta triggar olika delar 

av hjärnan. Enligt ToM så tolkar och uppfattar hjärnan gester och beteende på ett 

sådant sätt att den förutsäger vilka gester och beteenden som skall komma härnäst. 

Förmågan till denna tolkning är biologiskt medfödd men vissa individer tycks 

sakna den, de som har autism kan till exempelvis inte göra dessa kopplingar. Det 

räcker dock inte att ha förmågan medfödd, olika gester och beteenden tolkas olika 

i olika kulturer så denna del är socialt betingad och tränas i sociala samspel. 

Exempel på sådant vi tränar är till exempelvis att då vi blir äldre så har vi allt 

lättare att skilja mellan sant och falskt och huruvida någon skämtar med oss. Dessa 

förmågor har också ett samband med ToM. Hjärnan använder inte samma områden 

för att bearbeta en faktatext som den gör för att bearbeta en skönlitterär text.20 

 

                                                           
14 Jacobsson Stenström (2016:7) 
15 Jacobsson Stenström (2016) 
16 Jacobsson Stenström (2016:7) 
17 Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/identifikation 
(hämtad 2016-10-18) 
18 Förkortat ToM hädan efter. 
19 Jacobsson Stenström (2016) 
20 Fletcher,  Happé, Frith, Bake, Dolan, Frackowiak & Frith, (1995:109–112,120–123) Other minds 
in the brain: a functional imaging study of “Theory of mind” in story comprehension. Cognition,  
57( 2), pp.109–128 

http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/referensgrupp
http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/001002779500692R
http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/001002779500692R
http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/001002779500692R
http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/001002779500692R
http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/001002779500692R
http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/001002779500692R
http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/001002779500692R
http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/identifikation
http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/001002779500692R
http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/001002779500692R
http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/001002779500692R
http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/001002779500692R
http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/001002779500692R
http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/001002779500692R
http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/journal/00100277
http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/journal/00100277/57/2
http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/journal/00100277/57/2
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Det finns studier på om och hur ToM kan påverkas av skönlitteratur. Kidd och 

Castano har sammanställt och jämfört fem sådana studier och de fann att ToM 

förbättras av att läsa skönlitteratur och även konst i största allmänhet tycks ha en 

positiv påverkan men mera forskning behövs för att kunna fastslå detta med 

säkerhet.21  De skriver följande om ToM: 

 
Understanding other’s mental states is a crucial skill that enables the 

complex social relationships that characterize human societies. Yet little 

research has investigated what fosters this skill, which is known as Theory 

of mind.22  

 

Mar har ett forskarlag vid York University i Kanada där de studerar samband 

mellan läsning av skönlitteratur och hur den upplevs och påverkar människor på 

ett psykologiskt plan, ofta baseras denna forskning på ToM. Mar och Oately har 

undersökt olika psykologistudier utifrån ToM och fann att skönlitteratur påverkar 

människan positivt och fyller viktiga sociala funktioner. ”Narrative fiction models 

life, comments on life, and helps us to understand life in terms of how human 

intentions bear upon it.”23 Skönlitteraturen bidrar till att hjärnan utvecklar modeller 

för hur den skall navigera i olika sociala situationer utan att personen själv behöver 

ha upplevt en liknande situation i verkliga livet. Skönlitteratur och psykologi har 

mycket gemensamt då de båda undersöker hur människan fungerar.24 

 
“Although narrative is entertaining, its function is not one of mere 

entertainment. Moreover, literary art is not a set of descriptions by authors 

ignorant of the most elementary principles of empirical psychology. Rather, 

authors of fiction literature and research psychologists are both interested in 

the same thing: understanding human behavior and its underlying 

cognitions and motivations. 25 

 

 
Vad säger styrdokumenten om demokrat, bildning och skönlitteratur? 
Lundgren tar i boken Lärande skola bildning upp att skolan efter andra 

världskriget sågs som ett sätt att demokratisäkra samhället och förhindra att nya 

världskrig bröt ut. Tanken om demokrati i skolan går dock att spåra längre tillbaks 

än så. I början av 1900-talet så kom företrädare för den progressiva pedagogiken 

så som John Dewey (1859-1952) och Ellen Key (1849-1926) att förespråka en 

skola för alla med en mer elevcentrerad utbildning där demokratibegreppet fick 

inflytande på tankarna kring skolan.26  

 

                                                           
21 Kidd & Castano (2013:377–380) Reading Literary Fiction Improves Theory of Mind. Science , 
342, pp.377-380 
22 Kidd & Castano (2013:377).  
23 Mar & Oately (2008:173) The function of fiction is the abstraction and simulation of social 
experience. Perspectives on Psychological Science, 3, pp.173-192. 
24 Mar & Oately (2008:173–174) 
25 Mar & Oately (2008:187) 
26 Lundgren (2013:77–89) En gemensam skola- utbildning blir en nödvändighet för alla. I 
Lundgren. Säljö. och Liberg. (Red). Lärande Skola Bildning. (ss.77-100). 



 

8 
 

I dagens styrdokument framgår att skolan skall bidra till demokrati och även om 

styrdokumenten framförallt använder begreppet utbildning så finns det både i 

skollagen och i läroplanen tydliga spår av tanken om bildning:  

 
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på.27  

 

I läroplanens inledande kapitel, värdegrund och uppdrag, står bland annat följande:  

 
Skolväsendet vilar på demokratins grund.28 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse.29  

 

Några av de övergripande målen för eleverna i läroplanen är att eleverna:  

 
Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på 

kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 

värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors 

egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 

behandling samt, medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in 

i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen.30  

 

Kursplanen för svenska inleds på följande sätt:  

 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och 

tankar och förstår hur andra känner och tänker.31 

 

I syftet för kursplanen i svenska så framgår det att skönlitteratur skall vara en del 

av undervisningen. Att skönlitteratur kan påverka går också att utläsa. Bland annat 

står följande att läsa:  

 
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.32  

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur 

från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra 

till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet 

med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska 

eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och 

sin förståelse för omvärlden.33 

 

I det centrala innehållet för svenskämnet årskurs 7-9 så står det att undervisningen 

bland annat skall innehålla följande:  

                                                           
27 Skollagen 2010:800 
28 Lgr 11 kap 1, Grundläggande värden 
29 Lgr 11 kap1, Förståelse och medmänsklighet 
30 Lgr 11 Kap 2, Normer och värden 
31 Lgr 11 kursplan-svenska  
32 Lgr 11 kursplan-svenska, ämnets syfte 
33 Lgr 11 kursplan-svenska, ämnets syfte 
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Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, 

Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor 

och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter. (…) 

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för 

ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och 

personbeskrivningar, inre och yttre dialoger. (…) Några skönlitterära 

genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.(…) 

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från 

Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och 

kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.34 

 

Det finns kunskapskrav kopplade till litteratur som eleverna skall uppfylla, 

följande är de krav som eleverna skall uppfylla för betyget E i årskurs 9:  

 
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett 

i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika 

texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters 

innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra 

texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven 

utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och 

föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt 

framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla 

resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar 

då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det 

historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.35 

 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan de upplevda empatiska 

känslorna för skönlitterära karaktärer och faktiska skönlitterära vanorna hos elever 

i två olika niondeklasser. 

 

 Hur starkt känner eleverna empati för de fiktiva karaktärerna i en 

skönlitterär berättelse enligt Swedish Core affect scale? 

 

 Hur visar mätmetoden, Swedish Core affect scale, skillnader i 

självrapporterad upplevd empati hos elever som läser skönlitteratur jämfört 

med hos elever som inte läser skönlitteratur? 

 

 
Tidigare forskning 
I detta kapitel så kommer tidigare forskning inom området att presenteras. En stor 

del av bakgrunden i detta arbete bygger på samma källor som mitt tidigare 

examensarbete. 

 

Under arbetet med min uppsatts så visade det sig att Wikström hade vårterminen 

2011 skrivit ett examensarbete vid högskolan Dalarna som liknar det arbete jag 

                                                           
34 Lgr 11 kursplan-svenska centralt innehåll 7-9 
35 Lgr 11 kursplan-svenska, kunskapskrav (Förstärkning i original)  
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tänkte skriva. Det är inte brukligt att använda tidigare examensarbeten som 

underlag för nya examensarbeten men då inspiration har hämtats från detta arbete 

för att fördjupa mitt arbete samt att området är lite beforskat i Sverige så kommer 

en presentation av det. I Empati för fiktion, En undersökning om empati gentemot 

karaktärer i skönlitteratur så låter Wikström elever i årskurs nio läsa novellen Att 

döda ett barn av Stig Dagerman och de får sedan besvara frågor för att mäta om de 

känner empati för karaktärerna. Enkäten och mätmetoden bygger på Swedish Core 

affect scale. Mitt arbete är inte en kopia av hennes utan bidrar till att bredda 

området. Hon undersökte inte kopplingar mellan förmågan att känna empati för 

fiktiva karaktärer och faktiska skönlitterära vanor hos eleverna utan samband 

mellan intresse för skönlitteratur och förmåga att känna empati för skönlitterära 

karaktärer. Hos Wikström är det känslornas betydelse i samband med läsning av 

skönlitteratur som är utgångspunkt till skillnad från mitt arbete som utgår ifrån 

skönlitteraturens betydelse för förmågan att utveckla empati utifrån ToM. 

Wikström fann att eleverna i hennes studie förmådde känna empati för de 

skönlitterära karaktärerna samt att eleverna förmådde skilja mellan sina känslor 

och karaktärernas känslor. Hon fann även att det inte fanns någon större skillnad i 

empati mellan hennes två grupper, elever som är intresserade av att läsa 

skönlitteratur och elever som inte är intresserade av att läsa skönlitteratur. Hon har 

frågat efter intresse och hur ofta eleverna brukade läsa men inte efter hur mycket 

skönlitteratur de faktiskt hade läst.36 

 

Utifrån skolverkets nationella utvärderingar, PISA37, PIRLS38  

Stockholmsundersökningarna39 och IALS40 har Fredriksson och Taube undersökt 

och sammanställt vad svensk forskning säger om läsvanor och läsförmågor i 

Sverige. Författarna kommer fram till följande gällande vad som sker när vi läser: 

”Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. 

Språkförståelse är resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden.”41 Ibland 

fungerar avkodningen men inte språkförståelsen och ibland fungerar 

språkförståelsen men inte avkodningen. När någon av delarna brister så brister 

läsförmågan hos eleverna. När språkförståelsen brister så klarar inte eleverna av att 

plocka ut budskapet ur texterna. Eleven har då brister i sin reading literacy, vilket 

är ett bredare begrepp och innefattar fler parametrar än endast  språkförståelse och 

avkodning. Det är  Reading literacy som PISA och PIRLS mäter.42  

 

Rosenblatts Literatur as Exploration, på svenska Litteraturläsning som utforskning 

och upptäcktsresa är ett verk som publicerades på 1930-talet för första gången och 

som tack vare flera nya upplagor är aktuellt än idag. Boken skrevs av Rosenblatt  

                                                           
36 Wikström (2011: 17-18,33-34) Empati för fiktion, En undersökning om empati gentemot 
karaktärer i skönlitteratur 
37 Program for International Student Assessment, en internationell studie som genomförs vart 
tredje år inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse bland 15 åringar.  
38 Progress in International Reading Literacy Study, en internationell studies om genomförs vart 
femte år och undersöker läsförmåga och uppfattningar om läsning i åk 4.  
39 Från 1993-1999 undersökningar om läsförmågan bland elever i åk 3 i Stockholms stad. 1997-
2000 Genomfördes även undersökningar av läsförmågan i åk 8. 
40 International Adult Literacy Survey, en undersökning som via stickprov undersöker läsningen 
hos den vuxna befolkningen, 16-65 år. 
41 Fredriksson & Taube (2012:18) Läsning, läsvanor och läsundersökningar 
42 Fredriksson & Taube (2012:18–27) 
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när fascismens och nazismens drog som en våg över västvärlden under 1930-talet. 

Rosenblatt skriver om hur skönlitteratur kan skapa en dialog mellan läsare och text 

där demokratiska världen lyfts fram och stärks. Hon argumenterar för att 

konstnärens arbete är lika viktigt som forskarens då konstnären kartlägger och 

lyfter fram det mänskliga. Det är samma teman och mönster om att vara människa 

som återkommer och bearbetas i författarnas verk. Eleverna kan behöva stöttning i 

att se dessa mönster och att lära sig se vilka omständigheter det är som påverkar 

karaktärernas val och handlingar, vi är inte så fria i våra val som vi många gånger 

vill tro. 43 Rosenblatt skriver följande: ”Förmågan att förstå och sympatisera med 

andra speglar människans sammansatta natur, hennes potential för många fler jag 

och typer av erfarenheter än någon annan varelse kan ge uttryck åt.”44 

 

Skönliteraturens estetiska värden skall inte förringas skriver Rosenblatt. Dock kan 

så väl skönlitteratur som annan litteratur skapa stress hos läsaren som gör att de 

stänger ute budskapet. Stressen kan bero både på starka känslor för och emot 

budskapet. Det är lärarens uppgift att hjälpa eleverna över detta hinder. Det är även 

viktigt att läraren hjälper eleverna att se hur litteraturen, på samma sätt som familj 

och samhälle, kan fungera som en bärare och förmedlare av normer. Att upptäcka 

vilka normer som döljer sig i budskapet är en viktig del i det kritiska tänkandet 

som behövs för att demokratisäkra samhället.45 

 

Molloy har bedrivit didaktisk forskning samtidigt som hon har varit yrkesverksam 

forskare. Hur kunskapsmålen i svenskämnet kan kopplas samman med skolans 

demokratiuppdrag behandlar hon i sin bok Skolämnet svenska – en kritisk 

ämnesdidaktik. Hon har funnit att hur en skönlitterär text presenteras för eleverna 

är avgörande för hur den mottas. Läraren behöver hitta och lyfta fram 

beröringspunkter som eleverna kan knyta an till samtidigt som det finns en risk att 

en text hamnar för nära elevens egna jag. Om eleven då inte har redskap för att 

hantera dessa känslor så kommer texten också att avvisas. Det krävs alltså att 

texten är lagom nära samt att eleverna får hjälp både att hitta in i texten men även 

att bearbeta de känslor den väcker.46 

 

Läsning gör oss inte automatisk till bättre människor men skönlitteraturen erbjuder 

en guide till att se situationer ur flera olika vinklar enligt Öhman. Att via 

skönlitteratur få prova på och känna hur andra människor har det kanske är det 

närmaste vi kan komma att gå i någon annans skor. För att kunna nå dit krävs att 

eleverna får öva både uthållighet i läsningen för att kunna gå in i berättelsen men 

även förståelse för hur en text byggs upp krävs. Läsinlevelsen bör dock vara det 

centrala i didaktiken. Att kunna sätta sig in i andra människors situationer , att ha 

empati, gynnar demokratin.47 

 

Mar och Oately konstaterar att läsare lägger mest omsorg på skönlitterära texter.  

Faktatexter tycks inte skapa samma engagemang. Det krävs att språket i 

skönlitterära berättelser förmår att bygga upp och förmedla en bild till läsaren och 

                                                           
43 Rosenblatt (2002:114–123) Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa 
44 Rosenblatt (2002:47)  
45 Rosenblatt (2002:146–153) 
46 Molloy (2007:128–133) Skolämnet svenska – en kritisk ämnesdidaktik 
47 Öhman (2015:18–22, 26–27)  
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att den kan skapa identifikation för att läsaren skall känna engagemang. En 

skönlitterär text som ligger nära läsarens egna jag är mer sannolik att ge upphov 

till en identifikations process men våra förväntningar påverkar också hur vi 

bemöter och upplever en text.48 

 

Att barns mognadsprocesser har ett samband med hur de uppfattar skönlitterära 

berättelser beskrivs av Mar och Oately. För små barn bidrar skönlitteratur till att 

utveckla en karta för hur människor förväntas navigera genom olika sociala 

situationer. Någon gång i tonåren uppnår barnen en mognad när de sociala 

beteendena inte längre behöver läras in och då kan istället skönlitteraturen övergå 

till att främja empatiska förmågor. Enligt ToM så förklaras detta av att hjärnan 

behöver bilda genvägar för att snabbt kunna tolka och fatta beslut.49 

 

I Sagans förtrollade värld skriver Bettelheim, som har forskat kring barns 

utveckling och varit verksam som psykolog, hur sagor bör användas inom 

undervisning av barn. Sagor kan hjälpa barnen att lära sig att hantera känslor och 

situationer. Karaktärerna i sagor fungerar som arketyper och representerar olika 

mänskliga drifter och känslor och kan på så sätt hjälpa barnen att lära sig att 

hantera sina egna känslor och drifter. Sagan är samtidigt unik och en form av konst 

som kan tolkas på olika sätt utifrån individens behov.50  

Molloy skriver om begreppet allmän repertoar som innebär att elever så väl som 

lärare har uppfattningar och värderingar som färgar vår världsbild. Vi kan vara mer 

eller mindre medvetna om att vi bär med oss denna allmänna repertoar och den 

skiljer från person till person. Det samhälle vi lever i påverkar den men även det vi 

får med oss hemifrån och det vi möter i skolan och på fritiden. I klassrumet kan vi 

både ha elever med liknade allmänna repertoarer och elever vars allmänna 

repertoar skiljer stort.51  ”Förakt gentemot den främmande, oftast gestaltat i Den 

Andre, är en del av vår allmänna repertoar.”52 Hon skriver även: ”Samtal om vad 

man tror är annorlunda hos Den Andre kan utgöra en stämma i ett flerstämmigt 

klassrum, men också ses som ett försök att gestalta skolans demokratiuppdrag.”53 

Att göra eleverna medvetna om sin allmänna repertoar såväl vilken repertoar som 

kan dölja sig i texten är ett sätt att arbeta kring fördomar och främja demokrati. 

Svenskämnet skall inte endast ses som ett färdighetsämne där man arbetar med 

praktiska verktyg kring hur texter byggs utan även som ett verktyg för demokratisk 

fostran. Konflikter  kan uppstå både utåt och inombords i mötet med texter och är 

viktigt att lyfta fram. Eleverna behöver övas på att lyfta blicken bortom det egna 

jaget och kunna inta positionen av Den Andre. Molloy vill kalla denna ämnessyn 

för Svenska som erfarenhetspedagogiks demokratiämne.54 

 

Reflektionsprocessen i samband med läsning av skönlitteratur är ett viktigt inslag i 

undervisningen. Bommarco fann i sin doktorsavhandling, där hon undersökte hur 

elever i en klass på gymnasiet läser litteratur, att en reflektionsprocess kring det 

som läses är en avgörande faktor för om eleverna kommer att utveckla sitt läsande 
                                                           
48 Mar & Oately (2008:178–180) 
49 Mar & Oately (2008:183–188) 
50 Bettelheim (1980:9–20) Sagans förtrollade värld. 
51 Molloy (2007:161–164)  
52 Molloy (2007:165)  
53 Molloy (2007:167)  
54 Molloy (2007:176–187)  
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eller inte. Reflektionen bör ske tillsammans för att kunna ta del av andras tankar 

och på så sätt komma vidare med sina egna. Skriftliga reflektioner är ett bra stöd 

inför detta men det räcker inte att bara reflektera enskilt i skrift. Även elever som 

inte är muntligt aktiva får fördelar av reflekterande samtal i grupper eller helklass 

då de kan lyssna och ta in.55 

 

Vad forskningen säger om hur elever responderar på litteratur när de läser i 

klassrummet har sammanställts av Galda och Beach. Eleverna har uppfattningar 

med sig in i mötet med texten, vårt samhälle har lärt oss vad som anses gott och 

vad som anses fel. Läraren har ett stort inflytande på hur eleverna möter 

karaktärerna i texterna och därmed ett stort ansvar för hur undervisningen påverkar 

eleverna. Genom att medvetandegöra eleverna om deras förutfattade meningar och 

fördomar de har med sig i mötet med karaktärerna samt att få eleverna att 

reflektera över detta så kan deras empati för andra öka.56 

 

Mar, Oately och Peterson har via en studie funnit belägg för att barn som läser 

skönlitteratur blir bättre tränade i det sociala samspelet mellan människor. När 

barnet växer upp och mognar övergår denna process till att främja empati hos 

individen. De använde sig av ett vetenskapligt framtaget personlighetstest för att 

kunna fastslå att det var skönlitteraturen som påverkade resultaten, inte 

personlighetsdragen. Det tycks även som att de individer som läser skönlitteratur 

upplever ett bättre socialt skydd. Hos de individer som läser annan litteratur än 

skönlitteratur så syns inte samma positiva trend.57 Forskarna fann även att det 

fanns ett samband mellan ToM och empati. När andra faktorer som personlighet 

och kön plockades bort så fanns ett samband kvar mellan förmågan att kunna gå in 

i en berättelse och förmågan att känna empati. Det fanns även ett samband där 

dessa förmågor gynnar läsförståelsen. Det går inte att helt utesluta att människor 

som har dessa förmågor är de som väljer att läsa skönlitteratur och på så sätt tränar 

dem ytterligare. Den mest troliga förklaringen är dock att det är läsningen av 

skönlitteratur som skapar dessa förmågor.58   

 

Wennerström Whorne har bidragit med ett kapitel i Svensk forskning om läsvanor 

och läsundervisning. Hon har via enkäter undersökt sambandet mellan tolkning av 

en novell och självreflektion. Hon fann att eleverna hade svårt att identifiera sig 

med karaktärer som låg långt ifrån det egna jaget men trots detta så uppgav de att 

de kände empati med karaktärerna. Undersökningen utfördes på gymnasiet i 

yrkesförberedande klasser med majoriteten pojkar vilket kan ha påverkat 

resultatet.59  

 

                                                           
55 Bommarco (2006:208–214) Texter i Dialog – En studie i gymnasieelevers litteraturläsning 
56 Galda & Beach (2001: 65–79) Response to literature as a cultural activity.  Reading Research 
Quarterly , 36 (1), pp. 64–73 
57 Mar, Oately & Peterson (2009:416–418, 421–422) 
58 Mar, Oately & Peterson (2009:416–418,421–422) Exploring the link between reading fiction and 
empathy: Ruling out individual differences and examining outcomes. Communications, 34, 
(pp.407-428). 
59 Wennerström Wohrne (2015:97–109) Samspel mellan tolkning och självreflektion i unga vuxnas 
läsning av skönlitteratur. I Tengberg (Red) & Olin-Scheller (Red). Svensk forskning om läsvanor och 
läsundervisning. (ss.97-110) 
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I Svensk forskning om läsvanor och läsundervisning har även Nilsson bidragit med 

ett kapitel. Hon har med hjälp av fokussamtal på gymnasiet och på folkhögskolor 

undersökt elevers syn på skönlitteratur.60 Eleverna som deltog valde det själva 

vilket kan ha påverkat att det var elever med en redan positiv syn som valde att 

delta. Även om mängden läst skönlitteratur och rapporterat intresse skiljer mellan 

olika grupper fann hon att det finns en gemensam nämnare:61 

 
Effekter som språkutveckling, identifikation och perspektivtagande liksom 

fantasiutveckling, emotionell empati och affirmation är exempel på 

nyttoaspekter, som respondenterna – oavsett kön och skoltyp - beskriver 

som utmärkande för fiktionsläsning.62  

 

 

Det finns flera studier som visar att litteratur har mer positiv inverkan på att 

minska fördomar än att faktiskt möta och samarbeta med människorna som 

fördomarna är riktade mot. Mar och Oately har tittat på flera olika 

forskningsstudier och de ser att det finns ett mönster där litteratur kan påverka våra 

uppfattningar om andra och därmed våra attityder mot andra. Några av studierna är 

dock flera årtionden gamla. Det är svårare att känna empati och identifiera sig med 

karaktärer som avviker från det egna jaget men trots detta så har skönlitteraturen 

en faktisk påverkan på våra uppfattningar om andra människor och vi kan förmå 

att känna empati med människor långt ifrån vårt egna jag. 63 Mar och Oately 

definierar känslan av empati hos en läsare på följande sätt:  

 
The process of identification as empathy is more complex than merely 

projecting oneself mentally into the personhood of a protagonist. Empathy 

occurs by a partly innate and partly learned feeling on behalf of someone 

else whom one witnesses as suffering or feeling joyful or angry, but the 

feelings one experiences are not exactly pain, joy, or anger.64  

 

ToM har använts för att undersöka hur skönlitteratur kan påverka uppfattningar 

kring sexualitet och könsroller. Fong, Mullin, och Mar fann att det finns ett 

samband mellan en mindre stereotyp uppfattning om sexualitet och könsroller hos 

de deltagare i deras studie som läste skönlitteratur jämfört med de delatagare som 

inte läste skönlitteratur. Studien är experimentell men forskarna ser att detta 

samband går i linje med tidigare forskning som visar att skönlitteratur har en 

positiv påverkan på människors empatiska förmåga. Andra faktorer som 

personlighet har tagits i beaktan i studien och sambandet mellan skönlitteratur och 

en mera öppen syn på sexualitet och könsroller väger tyngre än 

personlighetsdragen. 65 

                                                           
60 Hon har använt begreppet fiktion istället för skönlitteratur. 
61 Nilsson (2015:129–139) 
62 Nilsson (2015:138) Internetgenerationens syn på fiktionsläsning – samtal mellan unga vuxna i 
fokusgrupper. I Tengberg, M. (Red) & Olin-Scheller, C. (Red). Svensk forskning om läsvanor och 
läsundervisning. (ss.129-141). 
63 Mar & Oately (2008:181–183) 
64 Mar & Oately (2008:181) 
65 Fong, Mullin & Mar (2015:274–275,282–284) How exposure to literary genres shapes attitudes 
toward gender roles and sexual behaviour. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the 
Arts, 9, pp.274-285. 



 

15 
 

Metod  
Under metod så kommer den metod som ligger till grund för arbetet att 

presenteras. Genomförandet av undersökningen och urvalsprocessen återfinns 

också under denna rubrik.  

 
 

Metodval 
I examensarbete 2 skall det ingå att genomföra någon form av undersökning. Då 

det är begränsat med tid och resurser har jag valt att genomföra 

enkätundersökningar. Jag undervisar i två nionde klasser på en högstadieskola och 

har därmed regelbundet tillgång till dessa elever. Att boka in intervjuer eller 

fokussamtal hade varit svårare att genomföra. Empati är en känsla och det kan 

därmed vara svårt att undersöka detta. Jag fick tips av min handledare, Iris Ridder, 

om en beprövad metod, Swedish Core affect scale, SCAS, som kan användas i 

enkätform för att mäta känslor. 

 

 

Metodbakgrund  
Russell som forskar kring core affect skriver att begreppet används internationellt 

inom neuropsykologin och beskriver grundläggande känslor som alltid finns 

närvarande hos individen. I vilken grad de olika känslorna finns där varierar från 

situation till situation. Känslorna är oreflekterade och verksamma i ett 

tvådimensionellt sammanhang.66 För att kunna mäta dessa känslor så har Västfjäll, 

Friman, Gärling och Kleiner utvecklat en modell som kallas Swedish Core affect 

scale. Modellen utgörs av tolv adjektivpar som består av motsatsord, se tabell 1. 

Modellen visar på hur det tvådimensionella sammanhanget utgörs av valens och 

aktivering. För att kunna mäta valens och aktivering får respondenten själv uppge 

vart på en niogradig skala hen befinner sig i förhållande till motsatsorden, detta 

görs för varje adjektivpar. Valens uttrycker i vilken utsträckning känslan upplevs 

som angenäm-oangenäm. För att lättare kunna identifiera valens kan den tänkas stå 

för den kvalitativa dimensionen av core affect. Aktivering kan ses stå för känslans 

intensitet och utgör den kvantitativa dimensionen. Tillsammans så utgör valens 

och aktivering de två dimensionerna som via adjektivpar bestående av motsatsord 

kan mäta känslorna som kartlägger core affect. Västfjäll, Friman, Gärling och 

Kleiner har omarbetat de engelska motsatsorden och anpassat mätmetoden till 

svenska förhållanden och på så sätt utvecklat Swedish core affect scale.67 Tabellen 

nedan illustrerar de olika motsatsorden som Swedish Core affect scale utgörs av. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Russell. (2009:1259-1266) Emotion, core affect, and psychological construction, Cognition and 
Emotion, 23:7, 1259-1283 
67 Västfjäll. Friman. Gärling. & Kleiner.  (Vol 43 2002). The measurment of core affect: A Swedish 
self-report measure derived from the affect circumplex. Scandinavian Journal of Psychology, ss. 
19-31. 
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Tabell 168 

 
 

Litteraturvetaren, Iris Ridder, presenterar i artikeln, Känslornas betydelse för 

inlärningen: examensarbeten inom ramen för kognitions- och 

emotionsforskningen, en modell för att kunna mäta känslor hos elever i 

undersökningar som utförs av lärarstudenter i samband med examensarbeten. I 

artikeln så kopplas kognitionsvetenskapen till ett projekt med lärarstudenters 

examensarbeten. Examensarbetena har den gemensamma nämnaren att de alla har 

teoretisk och metodologisk koppling till emotion och inlärning men de är skrivna 

inom olika ämnen, allt ifrån idrott till svenska. Ridder lyfter fram såväl möjligheter 

som begränsningar inom området och modellen är ett led i att bredda och utveckla 

den svenska pedagogikforskningen.69  

 

                                                           
68 Västfjäll, Friman, Gärling & Kleiner (2002:27) 
69 Ridder (2011) Känslornas betydelse för inlärningen: examensarbeten inom ramen för kognitions- 
och emotionsforskningen 
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Ridder ser ett behov av ett verktyg som lärarstudenter kan använda sig av för att 

kunna undersöka elevers känslor bland annat i samband med inlärningsprocesser. 

Via ett färdigutvecklat mätverktyg kan lärarstudenter nå längre i sina 

examensarbeten än de annars skulle ha gjort. Det är en komplex process att skriva 

ett examensarbete inom lärarutbildningen då det ska kombinera såväl ett av 

skolans undervisningsämnen som didaktiska frågor. Hon ser även ett behov av mer 

forskning som visar på hur kognitiva teorier kan förenas med didaktiska frågor.70 

Detta har lett henne till att utveckla ett ramverk där core affects med utgångspunkt 

i Valens71 (lust/olust) samt Aktivering72 (aktiv/oaktiv) används för att kartlägga 

känslor i samband med undervisningssituationer.  Enkäter där eleverna själva 

rapporterar in sina känslor anses som en tillförlitlig metod då individen själv bäst 

bör känna sina känslor.73 

 

Ridder konstaterar att för att kunna undersöka och arbeta vetenskapligt med 

känslor så behövs ett verktyg för att kunna omvandla dem till något som går att 

mäta, kvantiterbar data. Hon har använt sig av Västfjäll och Gärlings mätverktyg 

Swedish Core affect scale, SCAS74 för att kunna göra detta. 75  Västfjäll m.fl. har 

utprövat verktyget för svenska förhållanden och har även visat att skalan kan 

användas inom ett brett forskningsspann där känslor önskas undersökas.76 

Metoden håller även hög validitet och reliabilitet  vilket flera vetenskapligt utförda 

studier visar.77 Det finns svenska begrepp för att mäta känslor med SCAS vilket 

underlättar och ökar reliabiliteten.78  

 
 
Metodbeskrivning  
Det är viktigt att den valda metoden ger hög validitet och reliabilitet  för att ett 

arbete skall kunna anses vetenskapligt. Kvantitativa enkäter anses vara en 

beprövad metod men enkäterna behöver utformas på ett sådant sätt att något blir 

mätbart. Emotioner så som empati är inte enkelt att mäta, ett beprövat 

mätinstrument behövs. Jag valde att använda mig av Swedish Core Affect Scale, 

SCAS för att mäta elevernas emotioner gällande deras självupplevda känslor i 

samband med läsning av en novell. Modellen Med de tolv i motsatsförhållande 

stående adjektivparen, se tabell 1, som SCAS består av går det att utifrån elevernas 

egenrapporterade svar se hur de ställer sig i positivt eller negativt förhållande till 

den aktuella frågan, detta kallas valens.79 Hur starka elevernas känslor är benämns 

                                                           
70 Ridder (2011:185–187) 
71 Valens = psykologisk term för att karakterisera emotioner beroende på den självupplevda 
känslan. www.psykologiguiden.se (2016-10-18) 
72 Aktivering = psykologisk term för beskrivande av en ökad vakenhet, skärpt uppmärksamhet och 
engagemang (motivering). www.psykologiguiden.se (2016-10-18) 
73 Ridder (2011:191–193) 
74 Hädanefter förkortat till SCAS 
75 Ridder (2011: 194-195) 
76 Västfjäll, D., & Gärling, T. (Vol 48 2007). Validation of a Swedish self-report measure of core 
affect. Scandinavian Journal of Psychology, ss. 233-238. 
77 Västfjäll. Friman. Gärling. & Kleiner.  (2002:19-31).  
78 Ridder (2011:195) 
79 Valens = psykologisk term för att karakterisera emotioner beroende på den självupplevda 
känslan. www.psykologiguiden.se (2016-10-18) 

http://www.psykologiguiden.se/
http://www.psykologiguiden.se/
http://www.psykologiguiden.se/
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aktivering.80 Det är på en niogradig skala som informanterna ombes att uppskatta 

sina känslor. Genom en kombination av måttet på valens och måttet på aktivering 

kan en given kärna av påverkan beskrivas.81 Dimensionerna mellan valens 

befinner sig i spektra tillfredsställande aktivering – otillfredsställande deaktivering 

(TA-OD) och otillfredsställande aktivering – tillfredsställande deaktivering (OA-

TD), Se figur 2. Vikterna i tabell 1 multipliceras med den siffran på skalan mellan 

-4 - +4 som informanterna har uppgett för vardera adjektivpar, se enkäten i bilaga 

1. Vilka siffror som används i enkäten är oviktigt så länge det är en niogradig 

skala, siffrorna kan omvandlas till motsvarande tal på skalan -4 - +4. För att få 

fram individens upplevda känslor så tolkas placeringen i valensdimensionerna, 

vilken ger oss en bild av individens aktuella välbefinnande, så kallade core 

affects.82  

 

Figur 183 
Figuren illustrerar hur de självrapporterade känslorna som mäts via adjektivparen skall tolkas, alltså 
dess påverkan när det handlar om valens, aktivering, tillfredsställande aktivering – otillfredsställande 
deaktivering och otillfredsställande aktivering – tillfredsställande deaktivering.  

 
 

 

 

                                                           
80 Aktivering = psykologisk term för beskrivande av en ökad vakenhet, skärpt uppmärksamhet och 
engagemang (motivering). www.psykologiguiden.se (2016-10-18) 
81 Västfjäll, Friman, Gärling & Kleiner (2002:28) 
82 Västfjäll, Friman, Gärling & Kleiner (2002:28) 
83 Ohlssons (2012:14)Examensarbete Äldre texter – didaktik och motivation 

http://www.psykologiguiden.se/
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Tabell 2 Adjektivparen i SCA84 
Tabellen illustrerar hur de olika adjektivparen bestående av motsatsord förhåller sig till varandra, samt 
dess påverkan när det handlar om valens, aktivering, tillfredsställande aktivering – otillfredsställande 
deaktivering och otillfredsställande aktivering – tillfredsställande deaktivering.  
 

Påverkan index Adjektivpar Vikter Vikter 

  Valens Aktivering 

Valens missnöjd - belåten 1 0 

 ledsen – glad 1 0 

 nedslagen - munter 1 0 

Aktivering sömnig - vaken 0 1 

 slö – pigg 0 1 

 passiv- aktiv 0 1 

TA – OD (tillfredsställande 

aktivering – otillfredsställande 

deaktivering) 

uttråkad – 

intresserad 

0,7 0,7 

 oengagerad – 

engagerad 

0,7 0,7 

 pessimistisk – 

optimistisk 

0,7 0,7 

OA – TD (otillfredsställande 

aktivering – tillfredsställande 

deaktivering) 

spänd - avspänd -0,7 0,7 

 orolig – lugn -0,7 0,7 

 nervös - avslappnad -0,7 0,7 

 

De mått på valens och aktivering som fås fram utifrån respondenternas svar 

placeras ut som värden i ett tvådimensionellt diagram. Värdenas placeringar visar 

sen om känslorna är starka eller svaga. Desto längre ut på axlarna som värdena 

ifrån de självrapporterade känslorna hamnar desto starkare core affects. Figur 1 

visar hur det tvådimensionella diagrammet ser ut och hur placeringen i diagrammet 

skall tolkas.  

 
                  

 

                                                           
84 Västfjäll, Friman, Gärling & Kleiner (2002:28) 
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Urval 
Trost skriver i Enkätboken att urvalet kommer att påverka vad en undersökning 

kan uttala sig om. För att något skall kunna sägas gälla allmänt för till exempel 

svenska ungdomar måste ett slumpmässigt och statistiskt säkerställt urval göras. 

Det är dock inte alltid möjligt att göra slumpmässiga urval och andra typer av 

urvalsmetoder är då möjliga. Bekvämlighetsurval innebär, precis som det låter, att 

man väljer de testpersoner man bekvämast har tillgång till. Problemet med 

bekvämlighetsurval är att resultatet bara kommer att vara giltigt för den gruppen 

som har undersökts.85 Bekvämlighetsurval har använts i denna studie. De två 

niondeklasserna som finns på skolan där jag arbetar valdes ut eftersom det i de 

andra årskurserna på skolan finns så pass stor andel elever med bristande 

språkkunskaper i svenska att dessa elever inte bedömdes kunna klara av att 

genomföra enkäten. Att eleverna går i årskurs nio innebär även att de är lite äldre 

och därmed större sannolikhet har uppnått den mognadsnivå där skönlitteratur 

enligt ToM övergår från att hjälpa till med sociala processer och mönster till att 

istället bidra till att utveckla empati.86  

 

Den första novellen som jag kom att tänka på för detta arbete var Stig Dagermans 

Att döda ett barn. Novellen är kort, fylld av känslor och lättillgänglig men språket 

är lite ålderdomligt och novellen är berättad ur flera perspektiv vilket kan försvåra 

förståelsen. Efter diskussion med den svensklärare som undervisar klasserna som 

undersökningen skulle genomföras i fastslogs att novellen var lämplig. Hon delade 

min uppfattning om att sammantaget så överväger fördelarna nackdelarna med 

denna novell. Det är samma novell som Wikström använde sig av i sitt arbete87 

vilket är en fördel då hennes enkät kan fungera som en utgångspunkt vid 

utformandet av min enkät. 

 

Wikström har använt sig av en provenkät för att ta fram vilken skala som eleverna 

tycker är lättast att förstå. Skalan 1-9 var den hon fann bäst lämpad. Hon fann även 

att eleverna hade svårt att förstå pessimistisk – optimistisk och hon valde därför att 

byta ut de orden till hopplös – hoppfull.88 Dessa frågor och svarsintervaller bygger 

på SCAS vilket är ett beprövar mätinstrument.89 Då SCAS är ett beprövat 

mätinstrument användes hennes enkätfrågor gällande novellen helt till min 

pilotstudie. Frågorna gällande läsvanor hämtade inspiration ifrån Wikströms arbete 

men bygger på Ejlertssons bok Enkäten i praktiken.90 Ejlertsson tar upp att 

enkätens utformning är viktig för att studien skall uppnå kraven på validitet. Hur 

och vad man frågar kommer att påverka vilka svar man får.91 Kategorin annat/vill 

inte uppge lades till på frågan gällande kön då det enligt mig kan uppfattas som 

kränkande av vissa elever att behöva välja pojke eller flicka. Det lades även till en 

fråga om hur många böcker eleverna hade läst för att kunna se om de elever som 

uppgav att de var intresserade av att läsa skönlitteratur verkligen gjorde detta. 

 

                                                           
85 Trost (2007:29–37) Enkätboken 
86 Mar & Oately (2008:183–188) 
87 Wikström (2011) 
88 Wikström (2011:17) 
89  Västfjäll, Friman, Gärling & Kleiner (2002) samt Västfjäll & Gärling (2007) 
90 Ejlertsson (2014) Enkäten i praktiken 
91 Ejlertson (2014:108–109) 
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Eleverna i två av mina undervisningsgrupper i årskurs åtta tillfrågades om någon 

ville hjälpa mig att genomföra en testenkät. Fem elever valde att genomföra 

testenkäten. Enkäten fungerade relativt väl men en bild på en ledsen och en glad 

smiley lades till för att ytterligare förenkla förståelsen av skalan då några elever 

påtalade ett önskemål om detta. En förstärkning om vem frågorna gällde genom att 

feta delar av texten lades också till då en elev tyckte det var svårt att veta vem 

frågorna gällde då de var så lika. Det går inte att utesluta att de elever som valde 

att genomföra testet är elever som är mer intresserade av läsning än 

genomsnittseleven på skolan och därmed upplever enkäten på ett annat sätt än en 

mindre läsintreserad elev. Enkäten och novellen ligger som bilaga 1. 

 

Skolan där enkäten genomfördes har elever från förskoleklass upp till årskurs nio. 

Högstadiet har ett vidare upptagningsområde än förskoleklass till årskurs sex. 

Högstadieeleverna kommer från landsbygd eller en liten tätort med knappt 2000 

invånare. Skolan ligger i ett socioekonomiskt svagt område och få av 

vårdnadshavarna har eftergymnasial utbildning. Nästan en tredjedel av skolans 

elever har diagnostiserade neuropsykiatriska handikapp. Planen var att även 

genomföra enkäten i en klass på en skola där eleverna kommer från mer 

socioekonomiska starka områden men på grund av tidsbrist hanns inte detta med. 

Eleverna på den senare skolan hade Prao under den period då enkäten skulle 

genomföras. 

 

Enkäten genomfördes under mina undervisningstimmar i klassen. Jag undervisar 

eleverna i hemkunskap och klasserna är nya för mig denna termin. Det går inte att 

utesluta att det faktum att jag är ordinarie undervisande lärare kan ha påverkat 

eleverna. Eleverna är under mina lektioner delade i halvklass så det är möjligt att 

även det kan ha påverkat resultatet eftersom alla inte besvarade enkäten samtidigt. 

Totalt så besvarade 38 elever enkäten. Alla elever som var närvarande utom en 

valde att delta i enkäten. Eleverna ombads att vara noggranna när de läste novellen 

samt frågorna. Jag förtydligade även att frågorna ser liknande ut men att det är 

viktigt att de läser dem då de skiljer sig åt.  Det går inte att utesluta att några av 

eleverna slarvade och fyllde i enkäten på måfå. 

 

 

Genomförande 
Tanken var att kategorisera eleverna i två grupper, en för de som läser 

skönlitteratur och en för de som inte gör det. Att eleverna faktiskt läser var det 

väsentliga inte hur mycket de läser. Syftet med frågorna var att avgöra om de 

elever som uppger att de är intresserade av att läsa skönlitteratur verkligen läser 

berättelser. Ursprungligen var idén att dela in eleverna i två kategorier, en för de 

som svarar stämmer bra eller stämmer ganska bra på frågan: Jag är intresserad av 

att läsa påhittade berättelser (skönlitteratur) samt en grupp för de som svarar 

stämmer inte så bra eller stämmer inte alls på frågan. Det visade sig finnas en 

kategori med elever som svarade stämmer bra eller stämmer ganska bra på frågan: 

Jag är intresserad av att läsa påhittade berättelser (skönlitteratur) samtidigt som de 

svarade 0 på antal lästa böcker. Vissa uppgav även aldrig eller mer sällan på hur 

ofta de läser trots ett rapporterat intresse. Några svarade att de läser en gång i 

veckan eller varje månad men att de inte läst någon skönlitterär berättelse den 

senaste månaden. Detta bekräftade en misstanke som fanns, ett intresse innebär 

inte att eleverna faktiskt läser skönlitteratur. Därför gjordes tre grupper istället för 
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de tänkta två. Det skall även tilläggas att det fanns två elever som uppgav att de 

hade läst en bok senaste månaden dock ej skönlitterär. Dessa två elever svarade  

”stämmer inte alls” på frågan om de är intresserade av att läsa skönlitteratur och de 

placerades därför i kategorin ej intresserade av att läsa skönlitteratur. De tre 

grupperna delades in på följande sätt: 

 

 Läsande, de elever som är intresserade av att läsa skönlitteratur och som 

har läst skönlitteratur den senaste månaden.  

 Ej läsande, de elever som inte är intresserade av att läsa skönlitteratur och 

majoriteten har inte heller läst någon litteratur den senaste månaden. 

 Intresserade, ej läsande, de elever som uppger att de är intresserade av att 

läsa skönlitteratur men som inte har läst någon skönlitteratur den senaste 

månaden.  

 

Tabell 3: Fördelning av deltagande elever (n=49) 

 Antal i 

gruppen 

Läsande 12 

Ej läsande 16 

Intresserade, 

ej läsande 

10 

Valde att 

inte delta 

1 

Ej ifyllda  1 

Frånvarande 9 

Totalt 49 

 

 Det var fler pojkar än flickor som besvarade enkäten. Flickorna finns relativt 

jämnt fördelade i alla tre grupper. Tre elever valde att fylla i annat/vill inte uppge 

på frågan ”jag är:” I denna studie undersöktes inte samband och skillnader mellan 

könen utan endast om det går att finna en skillnad mellan eleverna som uppger att 

de läser skönlitteratur och de som inte gör det. Fördelningen mellan könen behövs 

dock då det inte går att utesluta att det skulle kunna påverka resultatet att det är fler 

pojkar än flickor som besvarat enkäten. Det blev en övervikt av pojkar som 

besvarade enkäten då åtta av de frånvarande eleverna var flickor.  

 

Tabell 4: Fördelning utifrån kön (n=38) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Kön Antal 

Flicka 13 

Pojke 22 

Annat/vill inte uppge 3 

Totalt 38 
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Etiska överväganden 
Forskningsrådet skriver på sin hemsida att sedan 2008 är lagen skriven så att 

arbeten som utförs inom en högskoleutbildning inte klassificeras som forskning 

och därmed inte behöver etikprövas.92 Det innebär dock inte att etiska 

övervägande inte behöver göras. Högskolan Dalarna har etiska riktlinjer för 

examensarbeten och dessa har följts.93 Deltagandet var helt frivilligt och 

vårdnadshavare informerades och gavs möjlighet att avböja medverkan för sina 

barn. Då eleverna som besvarat enkäten är yngre än 18 år så har ett 

informationsbrev94 skickats hem till elever och vårdnadshavare via skolans 

elektroniska plattform. Brevet är utformat i enlighet med de riktlinjer som 

Högskolan Dalarna fastställt skall gälla för informationsbrev i samband med 

examensarbeten.95 Brevet skickades ut under en tidsperiod då utvecklingssamtal 

utfördes och elever och vårdnadshavare förväntades att gå in och läsa skriftliga 

omdömen. Det är även via denna plattform som frånvaro, veckobrev, kalendarium 

och annan viktig information skickas ut. Vårdnadshavare förväntas att logga in 

dagligen för att ta del av information som ges via denna plattform. Eleverna fick 

information innan enkäten genomfördes att det var frivilligt att delta och att den 

inte på något sätt var betygsgrundande eller underlag för bedömning. Eleverna 

kunde välja att avbryta deltagandet och det fanns andra uppgifter att arbeta med 

om någon elev inte ville genomföra enkäten. 
 

 
Resultat 
I detta kapitel kommer det sammanställda resultatet av enkäten att presenteras i 

ord och diagram. Medelvärden och statistiska standardavvikelser samt diagramen 

är beräknade i Excel. Dessa dokument finns sparade men presenteras inte närmare 

i arbetet.  

 

SCAS är en beprövad metod som mäter emotionell respons. Den mäter inte empati 

utan den självrapporterade emotionella responsen från eleverna. Responsen har 

tolkats utifrån om de angivna känslorna kan ses som mått på empati eller inte. Det 

finns inget facit på var gränsen för att känna empati skall gå utan det är jag som 

tolkat utifrån en allmän uppfattning om vilka känslor som kan anses vara rimliga. 

Eleverna får själva uppskatta hur de tror att mannen och föräldrarna i novellen 

känner sig efter att barnet blivit dödat. Skalan som eleverna har besvarat går från 

1-9 och är de värden som presenteras i tabellerna. I diagrammen är skalan 

omvandlad till -4 - +4 då det är enligt denna skala som beräkningarna görs för att 

få värden som kan tolkas utifrån SCAS. Desto högre eller lägre elevernas svar 

befinner sig på skalan desto starkare känslor har de rapporterat. Att ligga nära 

mitten av skalan innebär svagare känslor. Att känna sig glad när man mist ett barn 

är inte ett rimligt empatiskt svar utan en rimlig empatisk reaktion borde vara att 

rapportera att föräldrarna känner sig ledsna. Jag har valt att endast kalla de 

empatiska tendenserna svaga eller starka när de finns.  Begreppet empati har 

                                                           
92 http://www.codex.vr.se/forskninghumsam.shtml (hämtat 2016-10-18) 
93http://www.du.se/PageFiles/120320/Forskningsetiska%20anvisningar%20f%C3%B6r%20examen
s-%20och%20uppsatsarbeten.pdf (hämtat 2016-09-01) 
94 Se bilaga 2 
95http://www.du.se/PageFiles/120320/Forskningsetiska%20anvisningar%20f%C3%B6r%20examen
s-%20och%20uppsatsarbeten.pdf (hämtat 2016-09-01)  

http://www.codex.vr.se/forskninghumsam.shtml
http://www.du.se/PageFiles/120320/Forskningsetiska%20anvisningar%20f%C3%B6r%20examens-%20och%20uppsatsarbeten.pdf
http://www.du.se/PageFiles/120320/Forskningsetiska%20anvisningar%20f%C3%B6r%20examens-%20och%20uppsatsarbeten.pdf
http://www.du.se/PageFiles/120320/Forskningsetiska%20anvisningar%20f%C3%B6r%20examens-%20och%20uppsatsarbeten.pdf
http://www.du.se/PageFiles/120320/Forskningsetiska%20anvisningar%20f%C3%B6r%20examens-%20och%20uppsatsarbeten.pdf
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tidigare i arbetet definierats på följande sätt: ”Empati syftar i denna uppsats på 

förmågan att kunna se och förstå andra människors känslor och utifrån detta 

uttrycka omsorg.”96 Enkäten kan endast vara till hjälp för att se om eleverna 

förmår att kunna leva sig in i någon annans känslor, de är inte tillfrågade om de är 

beredda att handla. Nationalencyklopedin skriver följande om empati ” En 

förutsättning för empati är förmågan att kunna skilja mellan egna känslor och 

motpartens”.97 Eleverna får rapportera både hur de tror att karaktärerna känner 

men även vad de själva känner när de läser om karaktärerna. Rapporterar eleverna 

olika känslor i dessa två fall bör det vara ett indicium på att de förmår att skilja 

mellan sina egna känslor och andras och därmed visa på empatiska tendenser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
96 Jacobsson Stenström (2016:7) 
97 Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/empati (hämtad 
2016-10-18) 

http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/empati
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Resultat fråga 1 
 

Tabell 5 Fråga 1 (n=38) 

Medelvärde för frågan: Du har läst om en man som har kört ihjäl ett barn. Hur tror du 

att mannen känner sig efter han kört ihjäl barnet? 

 Fråga 1 Läsande SD Ej 

läsande 

SD Intresserade, 

ej läsande 

SD 

Valens Missnöjd – 

Belåten 

1,3 

0,4 
3,1 

2,5 
2 

1,4 

Valens Ledsen – 

Glad 

1,2 

0,4 
3,6 

2,7 
1,9 

1,6 

Valens Nedslagen – 

Munter 

1,5 

1,0 
2,7 

2,1 
2,3 

1,6 

Aktivering Sömnig – 

Vaken 

7,1 

1,8 
6,1 

2,1 
6.8 

2,3 

Aktivering Slö – Pigg 4,3 1,4 5 2,3 5,1 1,4 

Aktivering Passiv – 

Aktiv 

3,4 

1,6 
4,5 

2,1 
4,5 

2,6 

TA-OD 

(tillfredsställande 

aktivering – 

otillfredsställande 

deaktivering) 

Uttråkad – 

Intresserad 

5,1 

0,9 

5,2 

2,1 

5,4 

2,2 

TA-OD Oengagerad 

– 

Engagerad 

4,8 

2,2 

6.4 

2,6 

4,9 

2,3 

TA-OD Hopplös – 

Hoppfull 

1,7 

1,0 
3,1 

2,2 
2,6 

2,2 

OA- TD 

(otillfredsställande 

aktivering – 

tillfredsställande 

deaktivering) 

Spänd – 

Avspänd 

1,8 

1,6 

3,3 

1,8 

2,7 

2,6 

OA-TD  Orolig – 

Lugn 

1,5 

0,8 
4,8 

3,1 
2,9 

1,9 

OA-TD Nervös – 

Avslappnad 

1,7 

1,1 
4,6 

3,1 
2,7 

2,4 

 I tabellen är alla värden avrundade till en decimal, vilket kan göra 

att värdena inte ser ut att stämma exakt. 

 

 

Frågan handlar om hur eleverna tror att mannen känner efter händelsen där han 

körde ihjäl ett barn. Det finns inget rätt eller fel svar på frågan men sannolikast är 

att mannen bör ha ganska starka känslor och må dåligt över det inträffade. Svar 

som ligger nära detta bör alltså tyda på mer empati. Standardavvikelserna är på 

denna fråga minst för gruppen läsande och resultaten kan antas rimliga. I de båda 

andra grupperna varierar svaren mer mellan individerna vilket påverkar resultatets 

trovärdighet men ger ändå en bild av var eleverna i snitt hamnar. De flesta ligger 

ganska nära varandra men några elever sticker ut med svar som avviker långt ifrån 
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de andras vilket påverkar standardavvikelsen. Gruppen läsande  rapporterar 

starkare känslor än de andra två grupperna men gruppen intresserade, ej läsande 

uppvisar mer känslor än gruppen ej läsande.  Gruppen läsande uppvisar ett högre 

mått empati än de andra två grupperna. 

 

Två av adjektivparen, Uttråkad – Intresserad samt Oengagerad – Engagerad, 

skiljer sig åt från de andra svaren då alla tre grupperna hamnar ganska nära ett 

neutralt värde, känslorna rapporteras alltså inte så starka. Jag frågade några av 

eleverna om detta efter de genomfört enkäten och de uppgav att man blir 

paralyserad efter att något dramatiskt händer. 

 

Figur 2: Läsande elevers medelvärde på fråga 1 (n=12) 

 
 

För gruppen läsande så är det få punkter som ligger nära neutrala värden. Eleverna 

i denna grupp rapporterar överlag starka känslor på majoriteten av frågorna. Det 

enda värdet på aktivering som ligger högt är adjektivparet Sömnig – Vaken. Att 

man känner sig vaken efter en olycka men samtidigt mera Slö än Pigg och något 

mera Passiv än Aktiv är troliga känslor efter en olycka. De rapporterade känslorna 

tyder på att dessa elever känner empati med karraktärerna. 
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Figur 3: Ej läsande elevers medelvärde på fråga 1 (n=16) 

 
 

De ej läsande elevernas självrapporterade känslor är inte lika starka som gruppen 

läsande. Adjektivparen Spänd- Avspänd och Pessimistisk- Optimistisk är två par 

som utmärker sig i denna grupp. Spänd är den känsla som de rapporterar starkast 

på. De rapporterar även att mannen känner sig mer optimistisk än pessimistisk. 

Detta är inte rimligt ur en empatisk synpunkt. Ingen av de andra grupperna 

rapporterar heller den känslan.  Vissa tendenser tyder på att det kan finnas empati 

för mannen i denna grupp men vissa värden motsäger detta. Det går därför inte att 

säga att denna grupp upplever empati för mannen. 

 

Figur 4. Intresserade, ej läsande elevers medelvärde på fråga 1 (n=10) 

 
 

Intresserade, ej läsande rapporter att mannen känner sig mer pessimistisk än 

optimistisk tillskillnad från gruppen ej läsande. Mera vaken än sömning, Spänd och 

orolig är också känslor som rapporteras som relativt starka. Denna grupp med 

elevers svar ligger överlag i linje med svar som kan anses tyda på empati men 

dessa tendenser är inte lika starkt som för gruppen läsande. 
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Resultat fråga 2 
 

Tabell 6: Fråga 2 (n=38) 

Medelvärde för frågan: Du har läst om ett barn som har dött. Hur tror du att barnets 

föräldrar känner sig efter olyckan? 

 Fråga 1 Läsande SD Ej 

läsande 

SD Intresserade, 

ej läsander 

SD 

Valens Missnöjd – 

Belåten 

1,2 

0,6 
2,2 

5,4 
2,4 

2,3 

Valens Ledsen – 

Glad 

1 

0,0 
2,8 

6,4 
2,3 

1,8 

Valens Nedslagen – 

Munter 

1,1 

0,3 
2,1 

4,6 
2,7 

2,5 

Aktivering Sömnig – 

Vaken 

5,8 

2,6 
3,8 

6,7 
6,3 

2,4 

Aktivering Slö – Pigg 3,8 2,4 2,4 5,3 4,1 1,4 

Aktivering Passiv – 

Aktiv 

4,9 

2,8 
4,6 

8,0 
5,5 

2,6 

TA-OD 

(tillfredsställande 

aktivering – 

otillfredsställande 

deaktivering) 

Uttråkad – 

Intresserad 

5,3 

1,9 

3,5 

2,5 

5,3 

2,3 

TA-OD Oengagerad 

– Engagerad 

5,9 

2,6 
4,5 

2,9 
5,6 

2,3 

TA-OD Hopplös – 

Hoppfull 

1,9 

1,4 
2,8 

2,7 
3 

1,9 

OA- TD 

(otillfredsställand

e aktivering – 

tillfredsställande 

deaktivering) 

Spänd – 

Avspänd 

2,8 

1,4 

3,1 

2,8 

2,4 

2,1 

OA-TD  Orolig – 

Lugn 

1,6 

1,1 
3,4 

3,1 
2,5 

1,6 

OA-TD Nervös - 

Avslappnad 

2 

1,4 
3,4 3 2,7 

2,1 

 I tabellen är alla värden avrundade till en decimal, vilket kan göra att 

v2,5 värdena inte ser ut att stämma exakt. 

 
Frågan handlar om hur eleverna tror att det döda barnets föräldrar känner sig efter 

att barnet blivit ihjälkört. Även här är standardavvikelsen minst för den läsande 

gruppen och det är denna grupp som uppger starkast känslor på frågan. Gruppen 

intresserad, ej läsande är de som får minst utslag på SCAS. Gruppen ej läsande 

rapporterar tendenser som tyder på mer empati för karaktärerna än intresserade, ej 

läsande. Tendensen är att empatin för föräldrarna är lägre än empatin som 

rapporterades för mannen som kört ihjäl barnet, detta gäller för alla tre grupper. 
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Figur 5: Läsande elevers medelvärde på fråga 2 (n=12) 

 
 

De läsande eleverna är den grupp som rapporterar starkast känslor när det gäller 

hur de tror att föräldrarna känner efter att de mist sitt barn. I adjektivparet Ledsen-

Glad så är det denna grupp som placerar sig närmast ledsen. Missnöjd, nedslagen, 

orolig och hopplös är även de känslor som denna grupp rapporterar starka värden 

på. Värdena som rapporteras från den läsande gruppen visar att de känner empati 

med föräldrarna men inte riktigt lika starkt som för mannen i frågan innan.  

 

Figur 6: Ej läsande elevers medelvärde på fråga 2 (n=16) 

 
 

Detta är den fråga där de läsande eleverna överlag rapporterar starkast känslor. I 

adjektivparet Sömnig-vaken så rapporterar denna grupp känslor som hamnar 

närmare sömnig än vaken, detta skiljer de ej läsande eleverna från de andra två 

grupperna som placerar sig närmare vaken än sömnig. I adjektivparet  uttråkad-

intresserad skiljer sig också de ej läsande eleverna från de andra grupperna då de 
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placerar föräldrarnas känslor närmare uttråkad än intresserad. Återigen så finns 

vissa tendenser som visar på empati men andra som motsäger det. Det går inte att 

fastslå att denna grupp känner empati med föräldrarna.  

 

Figur 7: Intresserade, ej läsande elevers medelvärde på fråga 2 (n=10) 

 

 
 

På denna fråga så är tendenserna för intresserade, ej läsande elever snarlika 

tendenserna för svaren i gruppen läsande. Dock rapporterar inte denna grupp 

överlag lika starka känslor utan värdena hamnar lite närmare neutrala värden. På 

sömnig - vaken så rapporterar intresserade, ej läsande att föräldrarna  känner sig 

mer vakna än gruppen läsande. Det finns tendenser som pekar på en förmåga att 

känna empati för karaktärerna i denna grupp men inte lika stark som den läsande 

gruppen. 
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Resultat fråga 3 
 

Tabell 7: Fråga 3 (n=38) 

 

 

 

På fråga tre så är det inte längre hur karaktärerna känner som efterfrågas utan hur 

eleverna själva känner när de läser om mannen som kör ihjäl ett barn. De 

självrapporterade emotionerna rapporteras inte lika starkt på denna fråga som på 

de två tidigare. Grupperna ligger ganska nära varandra i resultat. 

Standardavvikelsen är något mindre för gruppen läsande men överlag snarlik. 

Läsande och intresserade, ej läsande ligger nära varandra i resultaten på denna 

fråga men Ej läsande hamnar också ganska nära. 

 

Medelvärde för frågan: Hur känns det för DIG när du läser om mannen som kör ihjäl 

ett barn? 

 Fråga 1 Läsande SD Ej 

läsande 

SD Intresserade, 

ej läsande  

SD 

Valens Missnöjd – 

Belåten 

3,3 1,5 3,2 2,8 3 1,7 

Valens Ledsen – 

Glad 

2,9 1,6 4 2,7 3,1 1,9 

Valens Nedslagen – 

Munter 

3,4 1,4 3,8 2,0 3,6 2,4 

Aktivering Sömnig – 

Vaken 

3,9 2,4 4,6 2,5 5,4 2,6 

Aktivering Slö – Pigg 3,9 2,3 4 2,6 4,1 2,3 

Aktivering Passiv – 

Aktiv 

4.3 2,2 5,2 2,4 3,5 2,4 

TA-OD 

(tillfredsställande 

aktivering – 

otillfredsställande 

deaktivering) 

Uttråkad – 

Intresserad 

4,8 1,7 4,8 2,5 4,4 2,7 

TA-OD Oengagerad 

– Engagerad 

4.5 1,8 4,6 2,0 5 2,0 

TA-OD Hopplös – 

Hoppfull 

3,9 1,4 2,9 1,7 4,6 2,4 

OA- TD 

(otillfredsställande 

aktivering – 

tillfredsställande 

deaktivering) 

Spänd – 

Avspänd 

5,2 2,3 4,5 2,4 3,9 2,3 

OA-TD Orolig – 

Lugn 

5,4 2,4 4,6 2,8 3,6 2,4 

OA-TD Nervös - 

Avslappnad 

5,8 2,4 5,8 2,8 4,2 2,4 

 I tabellen är alla värden avrundade till en decimal, vilket kan göra 

att värdena inte ser ut att stämma exakt. 
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Figur 8: Medelvärde för läsande elever på fråga 3 (n=12) 

 
 

Missnöjd, nedslagen och ledsen är de känslor som får starkast utslag när de 

läsande eleverna rapporterar sina egna känslor i samband med att de läser om 

mannen som dödar ett barn.  

 

Figur 9: Medelvärde för ej läsande elever fråga 3 (n=16) 

 
 

Missnöjd, hopplös och nedslagen är de känslor som de ej läsande eleverna 

rapporterar att de känner starkast när de läser om mannen i novellen.  De andra 

känslorna framtår som relativt svaga.  

 

. 
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Figur 10: Medelvärde för intresserade, ej läsande elever fråga 3 (n=10) 

 
 

De känslor som intresserade, ej läsande elever  rapporterar att de känner starkast i 

samband med att de läser om mannen som kör ihjäl ett barn är spänd, nervös och 

orolig. Här syns att precis som hos ej läsande elever så är flera av de rapporterade 

känslorna inte så starka. 
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Resultat fråga 4 
 

Tabell 8: Fråga 4 (n=38) 

 

Fråga fyra handlar om hur det känns för eleverna när de läser om föräldrarna till 

barnet som kördes ihjäl. Här är resultaten snarlika för alla tre grupperna men 

gruppen läsande uppvisar lite starkare känslor. Även om vissa frågor visar på 

högre känslor så ligger de nära neutrala mittvärdena och känslorna är därmed 

svaga. Standardavvikelsena är något större för gruppen ej läsande.   

 

Tabell Medelvärde för frågan: Hur känns det för DIG när du läser om 

föräldrarna som förlorar ett barn? 

 Fråga 4 Läsand

e 

S

D 

Ej 

läsand

e 

S

D 

Intresserade

, ej läsande 

S

D 

Valens 
Missnöjd – 

Belåten 
2 1,6 2,3 2,3 2,4 1,6 

Valens 
Ledsen – 

Glad 
1,9 1,4 3 2,4 3,3 2,5 

Valens 
Nedslagen 

– Munter 
2,5 2,1 3,4 2,3 4 1,3 

Aktivering 
Sömnig – 

Vaken 
3,7 2,2 3,4 2,1 6,1 1,9 

Aktivering Slö – Pigg 5,3 2,2 3,4 2,3 4,5 2,4 

Aktivering 
Passiv – 

Aktiv 
4,6 1,8 4,9 2,3 4,6 1,5 

TA-OD 

(tillfredsställande 

aktivering – 

otillfredsställande 

deaktivering) 

Uttråkad – 

Intresserad 
3,9 1,8 3,7 2,2 4,9 1,9 

TA-OD 

Oengagera

d – 

Engagerad 

4,4 1,0 5,1 2,7 4,8 1,0 

TA-OD 
Hopplös – 

Hoppfull 
4,8 1,8 3,9 2,5 3,8 2,3 

OA- TD 

(otillfredsställand

e aktivering – 

tillfredsställande 

deaktivering) 

Spänd – 

Avspänd 
5,5 2,3 4,7 2,4 4,4 2,2 

OA-TD  
Orolig – 

Lugn 
5,9 2,4 3,4 2,6 4,3 2,2 

OA-TD 

Nervös - 

Avslappna

d 

6,4 2,1 3,9 2,9 4,7 2,1 

 I tabellen är alla värden avrundade till en decimal, vilket kan 

göra att värdena inte ser ut att stämma exakt. 
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Figur 11: Medelvärde för läsande elever fråga 4 (n=12) 

 
 

Missnöjd, ledsen, nedslagen är känslor som de läsande eleverna rapporterar starka 

känslor för. De är även den grupp som känner sig lugnast när de läser om 

förlädrarna.  

 

Figur 12: Medelvärde ej läsande elever fråga 4 (n=16) 

 
 

Ej läsande är den grupp som anger att de känner sig mest oroliga och nervösa när 

de läser om föräldrarna till barnet som blir dödat. Flera av känslorna är nära 

neutrala värden, exempel på dessa känslor är passiv –aktiv, Oengagera – 

engagerad samt spänd – avspänd.  
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Figur 13: Medelvärde intresserade, ej läsande elever fråga 4 (n=10) 

 
 

Intresserade, ej läsande rapporterar att de känner sig vaken snarare än sömnig till 

skillnad från de andra två grupperna som uppger att de känner sig mer sömnig än 

vaken De rapporterar att de känner sig missnöjda och ledsna vilket de andra två 

grupperna också har gjort men intresserade, ej läsande känner sig inte lika 

nedslagna som de andra två grupperna.  

 

 

Sammanfattning av resultatet. 
Hur starkt känner eleverna empati för de fiktiva karaktärerna i en 
skönlitterär berättelse enligt Swedish Core affect scale? 

 

Sammanfattningsvis så visar eleverna att de har starkare känslor när det handlar 

om hur de tror att karaktärerna i den skönlitterära berättelsen känner än när de 

rapporterar hur det känns för dem själva när de läser om dessa karaktärer. Gruppen 

läsande har minst standardavvikelse och rapporterar svar som visar på mest empati 

med karaktärerna. De läsande elevernas svar visar på en förmåga att känna empati 

för karaktärerna. De ej läsande eleverna visar i vissa fall svaga tendenser till 

empati men andra svar går rakt emot dessa tendenser och det går därför inte att 

fastslå att denna grupp känner empati för de skönlitterära karaktärerna. De 

intresserade, ej läsande eleverna visar på svaga tendenser till empati för de 

skönlitterära karaktärerna.  

 

Hur visar mätmetoden, Swedish Core affect scale, skillnader i 
självrapporterad upplevd empati hos elever som läser skönlitteratur jämfört 
med hos elever som inte läser skönlitteratur? 

 

Gruppen ej läsande visar inte lika stor spridning mellan de olika frågorna som de 

andra grupperna gör, även om skillnader finns. De reagerar starkare på att själva 

läsa texten än att sätta sig in i karaktärernas känslor. Det finns vissa tendenser som 

kan antyda en förmåga att känna empati för karaktärerna men vissa av de 

rapporterade känslorna går emot detta och därmed går det inte att fastslå att denna 

grupp förmår att känna empati för karaktärerna. 
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Gruppen intresserade, ej läsande visar inte lika stor spridning som gruppen läsande 

mellan frågorna som rör känslor som de tror att karaktärerna har och känslor som 

de själva känner när de läser om karaktärerna. Det tycks i denna grupp finnas 

tendenser till att känna empati för karaktärerna men inte i samma utsträckning som 

för gruppen läsande. Gruppen läsande är de som visar på starkast empatiska 

känslor för de skönliterära karaktärerna utifrån SCAS.  

 

 

Analys och diskussion  
I detta kapitel så kommer resultatet att analyseras och diskuteras samt kopplas till 

bakgrund och tidigare forskning för att besvara frågorna i syfte och frågeställning.  

 
Metoddiskussion 
SCAS är en beprövad metod98 men det innebär inte att den är oproblematisk. Det 

är självrapporterade känslor som metoden mäter och även om eleverna bäst själva 

kan antas känna sina egna känslor så går det inte att gardera sig mot att de 

verkligen fyller i vad de känner och inte svarar på måfå eller ger de svar de tror att 

jag vill ha. Det är många adjektivpar att fylla i på skalan och frågorna är snarlika 

vilket kan förvirra eller skapa trötthet. Det finns elever med olika typer av 

diagnoser i klassen vilket också kan påverka resultatet. Elever med läs- och 

skrivsvårigheter kanske inte kan ta till sig instruktioner i skrift eller läsa ut 

novellen. Elever med autism saknar förmågan till ToM99 vilket innebär att om det 

finns elever med autism som besvarar frågorna så kommer det att påverka 

resultatet. Att omvandla något så abstrakt som känslor till beräkningsbar data är 

inte enkelt. Arbetet ger sig inte ut för att kunna besvara vad exakt enskilda 

individer känner utan det vill visa på vilka tendenser som kan finnas i grupperna.  

  

För att uppfylla kravet på god validitet har en beprövad mätmetod som sedan 

tidigare har visat sig ha god validitet används vid konstruerandet av enkäten, 

SCAS. Enkäten har visat sig ha god validitet 100 och därmed minskar risken för att 

frågorna inte skulle vara relevanta.  

 

För att uppfylla kravet på objektivitet så bygger urvalet av mitt material på 

vetenskapliga källor. Metod och genomförande är presenterade på ett sådant sätt 

det är möjligt att göra en undersökning enligt samma modell. Dock har 

bekvämlighetsurval använts vilket innebär att det inte går att generalisera resultatet 

utan det kommer endast att vara giltigt för den grupp elever som har genomfört 

enkäten.  Allt material förutom enkäterna finns publicerat och därmed att tillgå för 

de som önskar ta del av det. Enkäterna sparas på ett säkert ställe och är anonyma. 

Etiska aspekter har tagits i beaktande. Utifrån de givna förutsättningarna som detta 

arbete har, begränsat med tid och resurser så anser jag att de krav man kan ställa på 

generaliserbarhet är uppfyllda även om resultatet från arbetet inte går att 

generalisera. Ingen människa är helt objektiv men jag har redogjort för min 

infallsvinkel och genomförandet på ett sådant sätt att jag anser att även detta krav 

uppfylls. 

                                                           
98 Västfjäll & Gärling (2007)  och Västfjäll (2002) 
99 Fletcher,  Happé, Frith, Bake, Dolan, Frackowiak & Frith, (1995:109–128)  
100 Västfjäll & Gärling (2007) och Västfjäll (2002) 

http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/001002779500692R
http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/001002779500692R
http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/001002779500692R
http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/001002779500692R
http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/001002779500692R
http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/001002779500692R
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Hur starkt känner eleverna empati för de fiktiva karaktärerna i en 
skönlitterär berättelse enligt Swedish Core affect scale? 
Resultaten är här sammanfogade så att alla tre grupper ligger i samma figur. Det 

finns en figur i form av ett diagram för vardera fråga, efter varje diagram så följer 

en diskussion och analys av resultatet.  

 

 

Figur 14: Resultat fråga 1 (n=38) 

 
 

Fråga ett handlar om hur eleverna tror att mannen känner sig efter att han har dödat 

barnet. Det syns tydligt att de läsande eleverna rapporterar starkare känslor än de 

övriga eleverna, detta visar på att de läsande eleverna har större empati med 

karaktärerna än de andra två grupperna. 

 

Figur 15: Resultat fråga 2 (n=38) 
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Fråga två handlar om hur eleverna tror att föräldrarna känner sig efter att barnet 

blivit dödat. Återigen så rapporterar de läsande eleverna starkast känslor och 

därmed mer empati för karaktärerna jämfört med de andra två grupperna. 

 

Figur 16: Resultat fråga 3 (n=38) 

 
 

Fråga tre handlar om hur eleverna känner när de läser om mannen som dödar ett 

barn. Här syns en tydlig förändring i gruppen läsande, från att ha rapporterat 

starkast känslor när det handlar om hur de tror att mannen känner sig så 

rapporterar de nu mycket svagare känslor. Kanske beror detta på att eleverna är 

vana att läsa och att det är en karaktär som de inte kan relatera till. Molloy skriver 

om vikten av att eleverna kan knyta an till den text de läser. Ligger texten långt 

från det egna jaget så behöver de hjälp från läraren för att kunna göra detta. 

Samtidigt kan en text som hamnar allt för nära det egna jaget också avvisas då den 

väcker för starka känslor.101 Även Rosenblatt påvisar vikten av att hjälpa eleverna 

att kunna förstå och ta till sig texter som ligger både nära och långt från det egna 

jaget.102 Wennerström Whorne fann i sin undersökning att elever kan känna empati 

med karaktärer även om de ligger långt ifrån det egna jaget.103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Molloy (2007:128–133)  
102 Rosenblatt (2002:146–153) 
103 Wennerström Wohrne (2015:97–109)  
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Figur 17: Resultat fråga 4 (n=38) 

 
 

Fråga fyra handlar om hur eleverna känner när de läser om föräldrarna vars barn 

blir dödat. Precis som på fråga tre så rapporterar de läsande eleverna mycket lägre 

känslor när det handlar om egna känslor. Det tycks alltså som att det inte finns en 

koppling mellan hur starkt eleverna själva känner när de läser om en karaktär och 

huruvida de upplever empati för karaktären, speciellt inte bland de läsande 

eleverna. 

 

Rosenblatt104 och Molloy105 skriver båda att elever kan välja att stänga budskapet i 

en text ute om det skapar för mycket stress. Eleverna behöver hjälp för att kunna 

se och ta till sig budskapet i en text. Novellen som eleverna fick läsa innan de 

besvarade frågorna var ny för majoriteten av eleverna, den har aldrig använts i ett 

skolsammanhang på den skolan som enkäten genomfördes på. Det innebär alltså 

att eleverna inte fick någon hjälp att förstå eller ta till sig budskapet i texten. Det 

hade även precis innan enkäten genomfördes skett en dödsolycka där ett litet barn 

dog i samband med att hen korsade vägen för att kliva på bussen. Olyckan skedde i 

samma kommun som skolan där enkäten genomfördes ligger men det förolyckade 

barnet gick på en skola i en annan del av kommunen och det var ingen som 

kommenterade något om olyckan i samband med att enkäten genomfördes. Det är 

ändock möjligt att den olyckan kan ha påverkat resultatet.  

 

Öhman beskriver hur förmågan att kunna läsa skönlitteratur med inlevelse bidrar 

till att eleverna kan känna empati för andra och detta är en process som gynnar 

demokratin.106 Även Rosenblatt argumentrar för att skönlitteraturen och den 

inlevelse i andra människors situationer som den kan ge är positiv för 

demokratiska värderingar. Även att bli medveten om vilka normer och värderingar 

                                                           
104 Rosenblatt (2002:146–153) 
105 Molloy (2007:128–133)  
106 Öhman (2015:18–22, 26–27) 
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som vi matas med är nödvändigt för att kunna skapa demokratiska medborgare.107 

Även om novellen i denna enkät inte väcker så mycket känslor hos eleverna så 

förmår de ändå att känna empati med karaktärerna. De elever som tillhör gruppen 

läsande är också den gruppen som har störst empati för karaktärerna.  

 
Wennerström Whorne fann i sin undersökning att elever förmår att känna empati 

med karaktärer som ligger långt ifrån dem själva.108 Jag har inte frågat mina elever 

om och hur de identifierar sig med karaktärerna men det är rimligt att anta att 

eleverna förhåller sig på olika sätt till karaktärerna då de uppvisar lite starkare 

empati för mannen än för föräldrarna men de visar empati för båda.   

 

 
Hur visar mätmetoden, Swedish Core affect scale, skillnader i 
självrapporterad upplevd empati hos elever som läser skönlitteratur 
jämfört med hos elever som inte läser skönlitteratur? 
 

De känslor som eleverna i min undersökning rapporterar visar att de elever som 

läser litteratur också är de elever som rapporterar känslor som kan tolkas som att 

de har empati med karaktärerna. Eleverna som har ett intresse för skönlitteratur 

men som inte har läst något den senaste månaden har inte lika starka empatiska 

känslor även om tendenserna finns där. De elever som inte är intresserade av 

skönlitteratur rapporterar känslor som i vissa fall kan tyda på empati och i vissa 

fall tyder på avsaknad av empati. Standardavvikelserna för grupperna ej läsande 

och intresserad, ej läsande är relativt stora vilket gör det svårare att uttala sig om 

dessa resultat. Dock tycks ett samband finnas mellan att läsa skönlitteratur och de 

enligt SCAS uppmätta upplevda empatiska känslorna. 

 

Det är större skillnad i resultaten mellan gruppen läsande och de andra två 

grupperna. Wikström fann i sin studie att skillnaderna mellan hennes två grupper 

var mycket små.109 Hon frågade inte hur mycket eleverna faktiskt hade läst utan de 

fick endast uppskatta hur mycket de brukar läsa. Hade jag inte skiljt ut de icke 

läsande eleverna utan endast delat efter intresse så hade mitt resultat varit mer 

liknande hennes. 

 

Som Fredriksson och Taube påpekar så måste både avkodning och språkförståelse 

finnas för att eleverna skall kunna ta till sig en text.110 Det är rimligt att anta att en 

elev som har problem med detta kommer att ha svårare att känna empati med en 

fiktiv karaktär då eleven inte förmår ta till sig vad karaktären genomgår. Det är 

möjligt att elever som uppger att de inte är intresserade av att läsa skönlitteratur 

eller som uppger att de inte har läst någon skönlitteratur har svårt med avkodning 

och/eller läsförståelse.     

 

Mar och Oately tar upp och förklarar via ToM att en text som ligger nära det egna 

jaget lättare ger upphov till en identifikationsprocess. Det krävs en viss mognad 

hos individen för att skönlitteratur skall kunna bidra till att utveckla den empatiska 

                                                           
107 Rosenblatt (2002:146–153) 
108 Wennerström Wohrne (2015:97–109)  
109 Wikström 2011 
110 Fredriksson & Taube (2012:18–27) 
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förmågan men den har även hos små barn en gynnsam påverkan på 

socialiseringsprocessen.111 Texten som eleverna ombes att läsa handlar om en 

vuxen man som kör bil och två föräldrar som mister sitt barn. Det tycks som att 

eleverna har lättare för att identifiera sig med mannen än föräldrarna då den frågan 

ger lite högre utslag på känslorna. Många av eleverna kör moped och det är även 

relativt vanligt med epatraktorer bland eleverna på denna skola. Att vara förare av 

ett fordon ligger sannolikt närmare de flesta elevernas egna jag än att vara förälder. 

Även om eleverna alla går i årskurs nio så skiljer sig mognaden åt mellan olika 

individer. Enligt ToM kan det finnas elever som av mognadsmässiga skäl inte 

förmår känna empati fullt ut med karaktärerna. Genom att arbeta med novellen på 

det sätt som Molloy kallar Svenska som erfarenhetspedagogikst demokratiämne112 

och hjälpa eleverna att lyfta blicken så skulle det vara möjligt att vidga elevernas 

perspektiv och öva dem på att inta positionen av Den Andre i form av föräldrarna 

till barnet.   

 

Mar, Oately och Peterson har funnit att de som läser skönlitteratur och som har 

förmågan att gå in i berättelsen är mer empatiska än de som inte läser 

skönlitteratur. Läsförståelse och empati hänger samman.113 Att skönlitteratur i 

form av sagor fyller en viktig funktion för barns utveckling tar Bettelheim upp.  

Sagorna hjälper barnen att lära sig att hantera sina känslor och drifter.114 

Bommarco tar i sin avhandling upp vikten av att låta eleverna få stöttning i 

reflektionsprocessen när de läser skönlitteratur.115 Galda och Beach skriver att 

forskningen visar att lärarna har stort inflytande på hur eleverna kommer att 

uppfatta karaktärer de möter i skönlitteraturen. De är även inne på vikten av 

stöttning i reflektionsprocessen och att medvetandegöra eleverna om de budskap 

som döljs i texter för att kunna hjälpa eleverna att utveckla ett kritiskt tänkande 

som gagnar empati och demokrati.116 De läsande eleverna uppvisade mer empati 

än de andra eleverna. Intresset verkar inte spela så stor roll utan det är att läsa som 

gör skillnad. Att läsa och reflektera kring skönlitteratur i klassrummet bör gynna 

majoriteten av elevernas empatiska och demokratiska förmåga. 

 

Mar och Oately visar på att forskningen stödjer att det kan vara gynnsamt att läsa 

skönlitterära texter för att motverka fördomar och utveckla empati.117 Nilsson118 

har undersökt svenska gymnasie- och folkhögskolelevers uppfattning om 

skönlitteratur och fann att: 

 
Effekter som språkutveckling, identifikation och perspektivtagande liksom 

fantasiutveckling, emotionell empati och affirmation är exempel på 

nyttoaspekter, som respondenterna – oavsett kön och skol typ - beskriver 

som utmärkande för fiktionsläsning.119  

 

                                                           
111 Mar & Oately (2008:178–188) 
112 Molloy (2007:176–187)  
113 Mar, Oately & Peterson (2009:416–418,421–422)  
114 Bettelheim (1980:9–20) 
115 Bommarco (2006:208–214)  
116 Galda & Beach (2001: 65–79) 
117 Mar & Oately (2008:181–183) 
118 Nilsson (2015:129–139) 
119 Nilsson (2015:138)  
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Även om eleverna som Nilsson undersökte uppfattningarna hos är äldre än årskurs 

nio så visar det att många elever själva ser en nytta med att läsa skönlitteratur. 

Detta tror jag är något som är viktigt att bygga vidare på, om eleverna själva kan se 

vinsterna med att läsa skönlitteratur så kommer det också att bli lättare att få ut de 

positiva effekterna av att läsa skönlitteratur. 

 

SCAS mäter elevernas självupplevda känslor och att koppla detta till empati är inte 

ett självklart tillvägagångsätt. Vad är det egentligen som SCAS kan mäta?  

Mätinstrumentet är utvecklat för att undersöka hur en individ i ett givet ögonblick 

känner sig. Det är individen själv som bäst bör veta hur den mår och det är därför 

självrapporterade värden som används. Alla adjektivparen används för att få fram 

värden på var individen placerar sig. Även om känslorna omvandlas till mätbar 

data så är det inte utan felmarginaler. Endast individen kan till exempelvis veta om 

den fyllt i ärligt.120 Eleverna har i denna undersökning ombetts att fylla i hur de 

tror att en karaktär känner sig. Att kunna fylla i någon annans känslor kräver att 

man har en förmåga att kunna leva sig in i dennes känslovärde, att göra detta och 

rapportera känslor som är rimliga att dessa karaktärer har bör kunna tolkas som 

förmåga att känna empati.  Arbetet gör inte sken av att fastslå huruvida eleverna i 

studien är empatiska eller inte utan om det finns ett samband mellan att läsa 

skönlitterartur och hur starkt elevernas känslor för karaktärerna är och om det via 

detta går att se tendenser till ett samband mellan att känna empati och att läsa 

skönlitteratur. Då forskning fastslår att det finns ett samband mellan att läsa 

skönliteratur och att utveckla empati så bör det vara möjligt att dra dessa slutsatser. 

Både hos Fong, Mullin, och Mar121 och hos Mar, Oately och Peterson122 så visar 

forskningen utifrån TOM på att det är läsning av skönlitteratur, avsett 

personlighetsdrag, som bidrar till att utveckla medkänsla och empati. De resultat 

jag har fått visar att eleverna som läser skönlitteratur rapporterar starkare känslor 

för karaktärerna än de två grupper som inte läser skönlitteratur vilket går i linje 

med forskning inom området.  

 

 

Empati och styrdokumenten 
Att skriva examenarbeten inom ämneslärarutbildningen är inte helt enkelt. Det 

skall finnas en koppling till förstaämnet, en didaktisk koppling, det skall vara 

nyskapande och det skall genomföra någon form av undersökning. Samtidigt är det 

spännande utmaning då möjlighet ges att fördjupa sig i ett område. För mig är det 

bekymmersamt att det i debatten om skolan finns ett fokus på det som går att mäta 

snarare än hur vi kan ge våra elever kunskaper som bidrar till ett livslångt lärande. 

SCAS är ett spännande verktyg för att kunna komma åt och mäta känslor hos 

elever och på så sätt göra något som ofta får den negativa benämningen flum att bli 

något konkret. Det som idag pågår i de svenska klassrummen bidrar uppenbarligen 

inte till att förbättra elevernas resultat då våra resultat i PISA och andra 

undersökningar fortsätter att sjunka. Vi behöver bredda fokus och titta på vad som 

sker hos eleverna i olika lärsituationer. Om det går att finna belägg för att 

skönlitteratur bidrar till att eleverna utvecklar empatiska förmågor är det rimligt att 

                                                           
120 Västfjäll, Friman, Gärling & Kleiner (2002:28) 
121 Fong, Mullin & Mar (2015:274–275,282–284)  
122 Mar, Oately & Peterson (2009:416–418,421–422)  
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anta att denna empati bör bidra till att uppfylla övergripande mål i läroplanen och 

skollagen som: 

 
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på.123  

 
Skolväsendet vilar på demokratins grund.124 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse.125  

 
Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på 

kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 

värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors 

egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 

behandling samt, medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in 

i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen.126  

 

Det finns även stöd i svenskämnets kursplan för att arbeta med litteratur på ett sätt 

som främjar empati: 

 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och 

tankar och förstår hur andra känner och tänker.127 

 
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.(…) 

I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande 

ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten 

och sin förståelse för omvärlden.128 

 

Det finns kunskapskrav kopplade till litteratur som eleverna skall uppfylla, 

följande är de krav som eleverna skall uppfylla för betyget E i årskurs nio:  

 
(…)Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och 

omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda 

resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk(…)129 

 

Skönlitteratur kan enligt ToM bidra till att träna barns förmåga till förståelse för 

sociala mönster samt bidrar till att de så småningom övergår till att utveckla mer 

empati för andra då de övar upp förmågan att kunna leva sig in i andras 

situationer.130 Skönlitteratur kan alltså bidra till att bygga upp elevers inre och det 

                                                           
123 Skollagen 2010:800 
124 Lgr 11 kap 1, Grundläggande värden 
125 Lgr 11 kap1, Förståelse och medmänsklighet 
126 Lgr 11 Kap 2, Normer och värden 
127 Lgr 11 kursplan-svenska  
128 Lgr 11 kursplan-svenska, ämnets syfte 
129 Lgr 11 kursplan-svenska, kunskapskrav (Förstärkning i original)  
130 Mar, Oately & Peterson (2009:416–418,421–422) samt Fong, Mullin & Mar (2015:274–
275,282–284) 
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är enligt Deweys tankar härifrån som bildning och utbildning skall härröra för att 

skapa elever som har förmågan att verka i en föränderlig värld och bygga ett 

livslångt lärande.131 I undersökningen som genomfördes i detta arbete så finns en 

koppling mellan att läsa skönlitteratur och att kunna känna empati för skönlitterära 

karaktärer. De elever som inte läser skönlitteratur har i denna studie inte samma 

förmåga. Inga jämförelser har gjorts mellan dessa elevers betyg i svenskämnet och 

deras rapporterade känslor för karaktärerna då det skulle vara etiskt besvärligt och 

denna studies vetenskapliga värde väger inte tillräckligt tungt för att berättiga 

detta. Det skulle vara intressant att i framtida studier se om ett sådant samband 

finns. Undersökningen genomfördes i två klasser, den klass som har flest läsande 

elever är också den klass som jag upplever att det går att komma längre med 

resonemang och diskussioner i undervisningsmomenten. Det finns inga 

vetenskapliga belägg för detta utan det är endast en iakttagelse från min sida.  

 

 

Sammanfattning 
Tendensen i detta arbete är att de elever som uppger att de har läst skönlitteratur 

den senaste månaden också rapporterar starkare empatiska känslor för skönlitterära 

karaktärer utifrån SCAS jämfört med de elever som inte har läst någon 

skönlitteratur den senaste månaden. Resultatet är endast giltigt för de elever som 

har deltagit i studien men överensstämmer med tidigare forskning inom området. 

Mar och Oately har utifrån ToM visat på samband mellan att läsa skönitteratur och 

förmågan att känna empati.132 Wennerström Whorne fann att elever förmår att 

känna empati med karaktärer även om de ligger långt ifrån elevernas egna jag.133 

Mar, Oately och Peterson har utifrån ToM undersökt och funnit att skönlitteratur 

tränar barns socialiseringsförmåga och när de mognar så övergår processen till att 

främja empati.134   

 

 

Förslag på vidare forskning 
Då området är lite beforskat så finns ett behov att vidare undersöka kopplingar 

mellan skönlitteratur och empati. Att genomföra en studie liknade den i detta 

arbete men med ett betydligt större underlag som väljs ut slumpmässigt skulle 

kunna ge viktiga insikter i om det verkligen finns ett samband mellan svenska 

elevers skönlitterära vanor och förmåga att känna empati. Det skulle även vara 

intressant att se om det finns ett samband mellan elevernas betyg i svenskämnet 

och deras självrapporterade känslor.  
 

 
 
 
 
 

                                                           
131 Dewey (2004:48–51) 
132 Mar & Oately (2008:181–183) 
133 Wennerström Wohrne (2015:97–109)  
134 Mar, Oately & Peterson (2009:416–418,421–422)  
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Bilaga 1 
Börja med att besvara nedanstående frågor. Läs sedan novellen och besvara frågorna 

som kommer efter den. 

Ungefär hur många böcker har du läst den senaste månaden? 

 

Hur många av dessa böcker var påhittade berättelser (skönlitteratur)? 

 

Jag är: 

 Pojke  

 Flicka   

 Annat/Vill inte uppge 

 

Jag är intresserad av att läsa påhittade berättelser (skönlitteratur) 

 Stämmer bra  

 stämmer ganska bra  

 stämmer inte så bra  

 stämmer inte alls 

 

Jag läser påhittade berättelser (skönlitteratur) 

 Varje dag   

 varje vecka  

 varje månad  

 mer sällan  

 aldrig 

 

Jag läser påhittade berättelser (skönlitteratur)  

 I skolan och på fritiden 

 Endast i skolan  

 Endast på fritiden 

 Aldrig   
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Att döda ett barn 
Stig Dagerman 
 

Det är en lätt dag och solen står snett över slätten. Snart skall klockorna ringa, ty 

det är söndag. Mellan ett par rågåkrar har två unga hittat en stig som de aldrig förut 

gått och i slättens tre byar blänker fönsterrutorna. Män rakar sig framför speglarna 

på köksborden och kvinnor skär gnolande upp bröd till kaffet och barn sitter på 

golven och knäpper sina livstycken. Det är den lyckliga morgonen till en ond dag, 

ty denna dag skall ett barn dödas i den tredje byn av en lycklig man. Ännu sitter 

barnet på golvet och knäpper sitt livstycke och mannen som rakar sig säger att i 

dag skall de ta en roddtur nerför ån och kvinnan gnolar och lägger upp det 

nyskurna brödet på ett blått fat.  

 

Det far ingen skugga över köket och ändå står mannen som skall döda barnet vid 

en röd bensinpump i den första byn. Det är en lycklig man som tittar in i en 

kamera och i glaset ser han en liten blå bil och bredvid bilen en ung flicka som 

skrattar. Medan flickan skrattar och mannen tar den vackra bilden skruvar 

bensinförsäljaren fast locket på tanken och säger att de får en fin dag. Flickan 

sätter sig i bilen och mannen som skall döda ett barn tar upp sin plånbok ur fickan 

och säger att de skall åka till havet och vid havet skall de låna en båt och ro långt 

långt ut.  

Genom de nerskruvade rutorna hör flickan i framsätet vad han säger, hon blundar 

och när hon blundar ser hon havet och mannen bredvid sig i båten. Det är ingen 

ond man, han är glad och lycklig och innan han stiger in i bilen står han ett 

ögonblick framför kylaren som gnistrar i solen och njuter av glansen och doften av 

bensin och hägg. Det faller ingen skugga över bilen och den blanka kofångaren har 

inga bucklor och inte heller är den röd av blod.  

 

Men samtidigt som mannen i bilen i den första byn slår igen dörren till vänster om 

sig och drar ut startknappen öppnar kvinnan i köket i den tredje byn sitt skåp och 

hittar inget socker. Barnet som har knäppt sitt livstycke och knutit sina skor står på 

knä på soffan och ser ån som slingrar sig mellan alarna och den svarta ekan som 

ligger uppdragen i gräset. Mannen som skall förlora sitt barn är färdigrakad och 

viker just ihop spegeln. På bordet står kaffekopparna, brödet, grädden och 

flugorna. Det är bara sockret som fattas och modern säger åt sitt barn att springa 

över till Larssons och låna några bitar. Och medan barnet öppnar dörren ropar 

mannen efter det att skynda på, för båten väntar på stranden och de skall ro så 

långt ut som de aldrig förut rott. När barnet sedan springer genom trädgården 

tänker det hela tiden på ån och på båten och på fiskarna som slår och ingen viskar 

till det att det bara har åtta minuter kvar att leva och att båten skall ligga där den 

ligger hela den dagen och många andra dagar.  

 

Det är inte långt till Larssons, det är bara tvärs över vägen och medan barnet 

springer över vägen far den lilla blå bilen in i den andra byn. Det är en liten by 

med små röda hus och nymornade människor som sitter i sina kök med 

kaffekoppen höjd och ser bilen rusa förbi på andra sidan häcken med ett högt moln 

av damm bakom sig. Det går mycket fort och mannen i bilen ser äppelträden och 

de nytjärade telegrafstolparna skymta förbi som gråa skuggor. Det fläktar sommar 

genom vindrutan, de rusar ut ur byn, de ligger fint och säkert mitt på vägen och de 
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är ensamma på vägen - ännu. Det är skönt att färdas alldeles ensam på en mjuk 

bred väg och ute på slätten går det ännu finare. Mannen är lycklig och stark och 

med högra armbågen känner han sin kvinnas kropp. Det är ingen ond man. Han 

har bråttom till havet. Han skulle inte kunna göra en geting förnär, men ändå skall 

han snart döda ett barn. Medan de rusar fram mot den tredje byn sluter flickan åter 

ögonen och leker att hon inte skall öppna dem förrän de kan se havet och hon 

drömmer i takt med bilens mjuka krängningar om hur blankt det skall ligga.  

 

Ty så obarmhärtigt är livet konstruerat att en minut innan en lycklig man dödar ett 

barn är han ännu lycklig och innan en kvinna skriker av fasa kan hon blunda och 

drömma om havet och den sista minuten i ett barns liv kan detta barns föräldrar 

sitta i ett kök och vänta på socker och tala om sitt barns vita tänder och om en 

roddtur och barnet självt kan stänga en grind och börja gå över en väg med några 

sockerbitar inslagna i vitt papper i högra handen och hela den sista minuten 

ingenting annat se än en lång blank å med stora fiskar och en bred eka med tysta 

åror.  

 

Efteråt är allting för sent. Efteråt står en blå bil på sned över vägen och en skri-

kande kvinna tar handen för munnen och handen blöder. Efteråt öppnar en man en 

bildörr och försöker stå på benen fast han har ett hål av fasa inom sig. Efteråt 

ligger några vita sockerbitar meningslöst utströdda i blod och grus och ett barn 

ligger orörligt på mage med ansiktet hårt pressat mot vägen. Efteråt kommer två 

bleka människor som ännu inte fått dricka sitt kaffe utspringande genom en grind 

och ser en syn på vägen som de aldrig skall glömma. Ty det är inte sant att tiden 

läker alla sår. Tiden läker inte ett dödat barns sår och den läker dåligt smärtan hos 

en mor som glömt att köpa socker och skickar sitt barn över vägen för att låna och 

lika dåligt läker den ångesten hos en gång lycklig man som dödat det.  

Ty den som har dödat ett barn åker inte till havet. Den som har dödat ett barn åker 

långsamt hem under tystnad och bredvid sig har han en stum kvinna med 

ombunden hand och i alla byar som de passerar ser de inte en enda glad människa. 

Alla skuggor är mycket mörka och när de skils är det fortfarande under tystnad och 

mannen som dödat barnet vet att denna tystnad är hans fiende och att han kommer 

att behöva år av sitt liv för att besegra den genom att skrika att det inte var hans 

fel. Men han vet att det är lögn och i sina nätters drömmar skall han i stället önska 

att få en enda minut av sitt liv tillbaka för att göra denna enda minut annorlunda. 

Men så obarmhärtigt är livet mot den som dödat ett barn att allting efteråt är för 

sent. 
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Du har läst om en man som har kört ihjäl ett barn. Hur tror du att mannen känner 
sig efter han kört ihjäl barnet? 

Beskriv känslorna genom att ringa in en siffra i var och en av de 12 skalorna nedan. 
 
 
 
 

Missnöjd    1   2   3   4   5   6   7   8   9  Belåten 
 
 
Ledsen  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Glad 
 
 
Nedslagen  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Munter 
 
 
Sömnig  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Vaken 
 
 
Slö  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Pigg 
 
 
Passiv  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Aktiv 
 
 
Uttråkad  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Intresserad 
 
 
Oengagerad  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Engagerad 
 
 
Hopplös  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Hoppfull 
 
 
Spänd  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Avspänd 
 
 
Orolig  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Lugn 
 
 
Nervös  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Avslappnad 
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Du har läst om ett barn som har dött. Hur tror du att barnets föräldrar känner sig 
efter olyckan? 

 Beskriv känslorna genom att ringa in en siffra i var och en av de 12 skalorna nedan. 
 
 
 
 

Missnöjd    1   2   3   4   5   6   7   8   9  Belåten 
 
 
Ledsen  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Glad 
 
 
Nedslagen  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Munter 
 
 
Sömnig  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Vaken 
 
 
Slö  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Pigg 
 
 
Passiv  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Aktiv 
 
 
Uttråkad  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Intresserad 
 
 
Oengagerad  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Engagerad 
 
 
Hopplös  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Hoppfull 
 
 
Spänd  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Avspänd 
 
 
Orolig  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Lugn 
 
 
Nervös  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Avslappnad 
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Hur känns det för DIG när du läser om mannen som kör ihjäl ett barn? 
Beskriv känslorna genom att ringa in en siffra i var och en av de 12 skalorna nedan. 

 
 
 
 

 

Missnöjd    1   2   3   4   5   6   7   8   9  Belåten 
 
 
Ledsen  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Glad 
 
 
Nedslagen  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Munter 
 
 
Sömnig  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Vaken 
 
 
Slö  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Pigg 
 
 
Passiv  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Aktiv 
 
 
Uttråkad  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Intresserad 
 
 
Oengagerad  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Engagerad 
 
 
Hopplös  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Hoppfull 
 
 
Spänd  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Avspänd 
 
 
Orolig  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Lugn 
 
 
Nervös  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Avslappnad 
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Hur känns det för DIG när du läser om föräldrarna som förlorat sitt barn? 
 Beskriv känslorna genom att ringa in en siffra i var och en av de 12 skalorna nedan. 
 

 
 
 
 

Missnöjd    1   2   3   4   5   6   7   8   9  Belåten 
 
 
Ledsen  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Glad 
 
 
Nedslagen  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Munter 
 
 
Sömnig  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Vaken 
 
 
Slö  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Pigg 
 
 
Passiv  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Aktiv 
 
 
Uttråkad  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Intresserad 
 
 
Oengagerad  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Engagerad 
 
 
Hopplös  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Hoppfull 
 
 
Spänd  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Avspänd 
 
 
Orolig  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Lugn 
 
 
Nervös  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Avslappnad 
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Bilaga2  
Information om undersökning av elevers empati i samband med läsning av 

skönlitteratur. 

 

Du tillfrågas härmed om tillåtelse till att delta i en enkätundersökning. Förfrågan 

gäller dig som är elev i årskurs nio på skolan x. Förfrågan gäller även dig som är 

vårdnadshavare för elev i årskurs nio på skolan x. För vårdnadshavare gäller 

förfrågan om du godkänner ditt barns deltagande i undersökningen. 

 

Syftet med studien är att undersöka om det går att urskilja ett samband mellan 

elever i årskurs nio och deras förmåga att känna empati för skönlitterära karaktärer 

och mängden skönlitteratur de läser. Undersökningen kommer inte att undersöka 

elevernas förmåga till empati i vidare bemärkelse utan endast i relation till 

påhittade karaktärer i en skönlitterär text.  

 

Enkäten kommer att besvaras under lektionstid. Eleverna kommer att vara 

anonyma. Medverkan är helt frivillig och elever som väljer att inte delta kommer 

inte att påverkas negativt på något sätt. Den som väljer att medverka kan när som 

helst under studiens gång avbryta sitt deltagande utan motivering.  

 

Resultatet kommer att presenteras i ett examensarbete och den som vill kan få ta 

del av resultatet. Enkätsvaren kommer att sammanställas och presenteras i 

examensarbetet på så sätt att varken elever, eller skolan, kommer att kunna 

identifieras.  

 

Om du som vårdnadshavare eller elev inte vill att ditt barn ska medverka, vänligen 

kontakta Ann Jacobsson Stenström senast 25/9-16 

 

För att få ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Ann Jacobsson Stenström 

Mejl 

Telefon 

 

Handledarens namn och kontaktuppgifter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: 
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I övrigt gäller lärarens anvisningar. 

 


