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Inledning 
Förklaringen till att människor finner nöje i att se på avbildningar är alltså att de kan göra 

upptäckter och räkna ut vad de olika figurerna föreställer (”Det där är ju han!”). För om människan 

inte har sett föremålet tidigare ger avbildningen ingen njutning som avbildning, utan bara 

utförandet, färgskalan eller något annat liknande.1 

 

Citatet är från Aristoteles’ Om diktkonsten. I sammanhanget är avbildningar något som en 

diktare har imiterat. Avbildningen skänker, som det framgår i citatet, njutning för betraktaren, 

och vidare skriver Aristoteles att njutning också uppstår när betraktaren lär sig något nytt.2 

Läsning av fiktion har i Aristoteles anda två primära syften: att ge läsaren nya kunskaper och 

att frambringa behag. Läsningens mål är varken anspråkslös eller naiv men i ett samtida 

sammanhang har läsningens syften vidgats och konkretiserats. 

I en svensk skolkontext premierar Läroplanen för gymnasieskolan å ena sidan att litteratur 

och kulturyttringar ska vara ”en källa till kunskap, självinsikt och glädje”.3 Å andra sidan 

präglas skolan verksamhet av prov, kunskapsmätning och betyg. Skolans uppdrag påminner om 

Aristoteles två syften, men kompletteras när kunskapen också ska realiseras med betyg; läsning 

av skönlitteratur i skolan befinner sig på ett brett spektrum. Ur en litteraturdidaktisk synvinkel 

ska alltså elevernas läsupplevelse bejakas samtidigt som undervisningen ska leda till kunskap 

om litteratur. 

Enligt Olle Nordberg, doktor i litteraturvetenskap, begränsar ovan nämnda uppdelning 

litteraturundervisningens potential. Nordberg framhåller att en stark läsupplevelse är en 

förutsättning för en fördjupad kunskap och förståelse om litteratur.4 Samtidigt åtskiljs dessa i 

standardiserade prov som Nationella proven och PISA. 

Det senare har bemötts av kritik. I Skolverkets rapport om PISA 2018 framgår det förvisso 

att svenska elever presterar över OECD-genomsnittet i samtliga ämnesområden (däribland 

läsförståelse).5 Riksrevisionen påvisar däremot i sin utredning att ”varken regeringen eller 

Skolverket har säkerställt att PISA 2018 genomfördes på ett tillförlitligt sätt, vad gäller 

exkludering och bortfall av elever.”6 

 
1 Aristoteles, Om diktkonsten. Översättning Jan Stolpe, Göteborg: Anamma 1994, s. 29. 
2 Aristoteles, 1994, s. 29. 
3 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan, Stockholm 2011a, s. 5. 
4 Olle Nordberg, Litteraturdidaktik, Teori-Praktik-Relevans-Potential, Liber: Stockholm 2020, s. 9–10. 
5 Skolverket, PISA 2018 – 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap, Rapport 487. 
Stockholm: Skolverket 2019, s. 55. 
6 Riksrevisionen, Pisa-undersökningen 2018: arbetet med att säkerställa ett tillförlitligt elevdeltagande, Rir 
2021:21, Stockholm: Riksrevisionen 2021, s. 59. 
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Kritiken mot PISA:s undersökningar är inte ny. I början av 2000-talet formulerade 

litteraturdidaktikern Örjan Torell med flera, kritik beträffande provets läsförståelsedel. Torell 

menar att provet förvisso testar läsförståelse efter en kvantitativ metod med flervalsfrågor vilket 

kan tillämpas vid studier av ”endimensionell, informativ läsning av enklaste slag”. 7 

Nordberg efterfrågar, (liksom Torell), i sin doktorsavhandling, andra metoder som kan 

undersöka ungdomars läsning av skönlitteratur. 8 Mot bakgrund till dagens standardiserade prov 

som mäter elevers läsförståelse vill jag därför göra en närläsning av elevtexter från ett 

novellanalysprov för att undersöka elevers reception av en novell. Att använda elevtexter från 

skolans verksamhet ger mig en nära inblick i svenskämnets litteraturpraktik, där läsning av 

litteratur kan tyckas ha åtskilliga syften. 

 

Syfte och frågeställning 

Jag studerar elevers reception av en novell. Då materialet består av elevtexter skrivna i en 

provsituation kan resultatet berätta något om hur mottagandet av skönlitteratur sker i en 

kunskapsmätande kontext. Till skillnad från de nationella provens läsförståelsedel i Svenska är 

novellanalysprovet inte baserat på flersvarsalternativ, utan eleverna förväntas analysera 

novellen utifrån vald frågeställning. Syftet med studien är därför att undersöka gymnasieelevers 

skrivande om skönlitteratur i en provsituation. 

 

Frågeställningen lyder: 

- Hur återberättar eleverna ”Det skvallrande hjärtat”? 

- Hur framställer eleverna novellens personer och deras respektive motiv? 

 
Metod 

Material 

Materialet består av elevsvar från ett novellanalysprov som skrevs i årskurs två på 

gymnasieskolan. Insamlingen av material resulterade i totalt 27 elevtexter, vilket utgör 

majoriteten av antalet elever i vederbörande klass. Den största skillnaden som sker inom 

materialet är valet av novell som eleverna analyserade. Av de 27 elevtexterna valde 22 elever 

 
7 Örjan Torell (Red.), Hur gör man en litteraturläsare? Om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland 
och Finland: rapport från projektet Literary Competence as a Product of School Culture, Härnösand: 
Institutionen för humaniora 2002, s. 14. 
8 Olle Nordberg, Avkoppling och analys. Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 
18-åringar, (diss.) Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2017, s. 13. 
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att analysera ”Det skvallrande hjärtat” av Edgar Allan Poe och resterande elever valde att 

analysera ”Den fordringsfulla gästen” av Pär Lagerkvist. 

Elevunderlaget består av elever som går i årkurs två och läser ett högskoleförberedande 

gymnasieprogram. Eleverna läser således kursen Svenska 2. Valet av klass och kurs kan ses ur 

två perspektiv. För det första är det ett bekvämlighetsurval då materialet kommer från min 

tidigare praktikplats. Min inblandning och påverkan på materialet återkommer jag till. 

 För det andra präglas kursmålen i Svenska 2 av att eleverna ska få undervisning om 

litteraturhistoria, centrala författarskap samt kunskap om litteraturvetenskapliga begrepp och 

skönlitterära verkningsmedel.9 I kursen Svenska 1 förväntas eleverna få grundläggande 

kunskaper om litteraturvetenskaplig terminologi men skönlitteraturen behöver nödvändigtvis 

inte kontextualiseras på samma sätt som i Svenska 2.10 Svenska 2 är alltså av intresse då 

eleverna förväntas dels, ha en djupare förståelse om skönlitterära begrepp och verkningsmedel, 

dels studera skönlitteratur utifrån dess ursprung och sammanhang. Provet skrevs i slutet av 

vårterminen, vilket innebär att det ska summera den kunskap eleverna förvärvat under läsåret. 

Eftersom materialet är insamlat från min tidigare praktikplats har jag arbetat med 

vederbörande klass samt provets utformning. Syftet med studien är inte att utvärdera 

undervisningen eller examinationen, utan undersöka vad eleverna har valt att framföra när de 

skriver om litteratur. Min insyn möjliggör information om det som omger provsituationen. 

Provet är som nämnt ett novellanalysprov framtagit för kursen Svenska 2. Provsituationen 

är normerad i den bemärkelsen att alla elever i årskurs två på den berörda gymnasieskolan 

skriver provet samtidigt. Urval av novell och utformning av prov görs av ansvarig lärare, vilket 

betyder att proven kan skilja sig åt. Gemensamt för provets utformning är att eleverna ska skriva 

essäsvar men hur styrd frågeställningen är, skiljer sig lärare mellan. Jag väljer att koncentrera 

mig på en klass och ett prov, då jag kan garantera att samtliga deltagare har fått samma 

förutsättningar inför provet. 

Nedan presenteras det som kan ha betydelse för de specifika elevsvaren. Eleverna har haft 

undervisning om litteraturepokerna romantiken och modernismen inför provtillfället, vilket 

dels förklarar urvalet av noveller, dels provets utformning. Undervisningen har innefattat 

kunskap om epokerna och vad som kännetecknar dem. Eleverna har därtill bekantat sig med 

vederbörande epoker genom att läsa dels ur en litteraturhistorisk handbok, dels historisk 

litteratur. Inför provet var eleverna dessutom införstådda med att de kommer få välja mellan 

två noveller, en som representerar romantiken, och en som representerar modernismen. 

 
9 Skolverket, Ämne – Svenska, Stockholm 2011b, s. 5–6. 
10 Skolverket, 2011b, s 3. 
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Under provtillfället som var fyra timmar fick eleverna båda novellerna upplästa, samtidigt 

som de hade tillgång till fysiska exemplar av novellerna. Samtliga elever skrev provet på dator 

i den digitala plattformen Dugga. Eleverna skrev anonymt och tilldelades en anonymitetskod. 

Omfånget på provet var max 1000 ord och de flesta elevsvar är cirka 800 ord. Min delaktighet 

i provsituationen gör att jag kan redovisa liknande information som om jag skulle ha konstruerat 

en ny uppgift till mitt forskningsprojekt. 

I åtanke till materialets omfång är det av värde att belysa vad detta får för konsekvenser 

för studien. Studien blir till sin natur en fallstudie; studien undersöker en viss tidpunkt i en 

grupp gymnasisternas skolgång. Jag vill söka kunskap om en precis situation, och situationen 

representerar en del av verkligheten.11 

Genom materialet kan jag undersöka hur en specifik grupp elever skriver om litteratur vid 

ett provtillfälle. Händelsen är inte unik då typexemplet är ett vanligt fenomen inom skolans 

verksamhet, men det särskilda urvalet blir unikt då underlaget är för skralt för ett allmänt 

påstående. I beaktning till tidigare nämnda utsagor kan jag bara utläsa en variation inom 

textmaterialet men resultatet kan belysa relevanta påståenden om dels svenskämnet, dels 

svensklärarprofessionen. Emellertid möjliggör underlaget en detaljstudie. Materialets yttersta 

styrka är att det är autentiskt; det är en direkt skildring av skolans verksamhet. Eftersom 

intentionen med elevtexterna inte var till ett tilltänkt forskningsprojekt, måste de ses i relation 

till prövningskontexten. Texterna kan antas svara på något som efterfrågas, i en inövad form. 

Slutligen något om den berörda gymnasieskolan. Skolan är en stor kommunal 

gymnasieskola i Mellansverige. Antagningsstatistiken från den berörda kommunen visar att det 

behövs ett betygssnitt över betyget C i samtliga ämnen från grundskolan för att komma in på 

majoriteten av de program som skolan erbjuder. Det är svårt att entydigt avgöra samband mellan 

antagningsstatistik och prestation i en enskild kurs men det går dock att förvänta sig att det finns 

en stor andel högpresterande elever. För framtida studier kan elevunderlaget vara en faktor som 

har betydelse för resultatet. 

 

Insamling 

Under höstterminen 2021 kontaktade jag min tidigare handledare från min praktikplats och 

frågade om jag kunde få besöka vederbörande elevgrupp för att fråga om de ville delta i min 

studie. Vid besöket fick de information om att deras deltagande är frivilligt och att om de väljer 

att delta kommer de och skolan att avidentifieras. Vidare fick elevgruppen upplysning om 

 
11 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, fjärde upplagan, Lund: Studentlitteratur 2009, s. 35–36. 
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studiens övergripande syfte och vad resultatet kan tjäna till. I samband med besöket fick 

samtliga elever som var närvarande ett informationsbrev om studien.12 Efter att eleverna blivit 

informerade och fått chans att ställa frågor fick de bestämma sitt deltagande. 

 

Urval och sortering 

Studien kommer endast att studera de elevsvar som skrev om ”Det skvallrande hjärtat”. 

Materialet tillåter förvisso en enklare komparation mellan eleverna som skrev om ”Det 

skvallrande hjärtat” (22 elever) och ”Den fordringsfulle gästen” (5 elever). Däremot har 

eleverna som skrivit om ”Det skvallrande hjärtat” uppfattat novellen olika, där sorteringen av 

elevsvaren måste kategoriseras efter personer och motiv som förekommer i novellen. Jag gör 

därmed inte anspråk på en fullständig representation av elevgruppen utan endast en del av den. 

Nedan kommer provkonstruktionen att redovisas.13 Eleverna förväntas skriva provet efter 

en tredelad instruktion (inledning, huvuddel och avslutning) där de inledningsvis ska skriva ett 

referat om novellen. Referat definieras i provet som novellens innehåll, vad den handlar om och 

vad som driver handlingen framåt. 

I huvuddelen ska eleverna analysera novellen genom att besvara en av tre frågeställningar, 

vilka är: 1) Vilken bild får du av huvudkaraktären? 2) Hur är novellen uppbyggd? och 3) Hur 

bidrar språket och/eller berättarperspektivet till hur du uppfattar novellen? I instruktionen 

ombeds eleverna besvara frågeställningen genom att använda citat och exempel från novellerna, 

använda litteraturvetenskapliga begrepp samt relatera sin analys till den litteraturhistoriska 

epok novellen tillhör. Avslutningsvis ska eleverna resonera kring novellens styrkor och 

svagheter samt diskutera huruvida novellen är läsvärd. 

Provets delar söker således olika förmågor och svar. I inledningen ska eleverna återberätta 

novellens handling. I huvuddelen ska eleverna tolka och analysera novellen samt visa på sina 

förmågor rörande litteraturvetenskaplig terminologi och litteraturhistoria. Slutligen ska de 

berätta vad de tycker om novellen. 

Jag kommer endast att använda svaren från provets inledande del och därmed analysera 

och tolka hur eleverna återberättar en novells handling (Varför det är av vikt att studera hur 

eleverna har uppfattat novellens intrig presenteras i teoriavsnittet: ”Att skugga intrigen”). Jag 

väljer bort analysdelen på grund av att eleverna har besvarat olika frågeställningar. 13 elever 

har analyserat novellens huvudkaraktär, fem elever har analyserat novellens språk och 

 
12 Se Bilaga 1: Informationsbrev. 
13 Se Bilaga 2: Novellanalysprov. 
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berättarperspektiv, och fyra elever har analyserat novellens uppbyggnad. Genom att 

koncentrera mig på provets inledande del får jag en garanti att samtliga elever gjort samma 

uppgift och jag kan söka likheter och skillnader i hur de återger ”Det skvallrande hjärtat”. 

Till skillnad från huvuddelen och avslutningen förväntas eleverna inte göra en 

djupgående analys i inledningen. Detta innebär att eleverna nödvändigtvis inte förankrar 

påståenden de gör, eftersom de kommer fördjupa dessa i huvuddelen eller avslutningen. Till 

exempel skriver några elever om vilken epok ”Det skvallrande hjärtat” tillhör i sina referat utan 

att förklara varför, men fördjupar detta i senare delar.14 

Det framgår tydligt i elevtexterna var referaten börjar och slutar. Samtliga elever markerar 

inledningens avslut med nytt stycke. Majoriteten av eleverna avslutar sina referat i samband 

med att de återger novellens slut. Andra tillvägagångssätt eleverna använder för att markera 

referatets är slut är, med en retorisk fråga, (”Kan han komma undan med sitt brott?”15) eller 

med metatext som inleder huvuddelen (”Jag har valt att analysera huvudkaraktären i denna 

novell samt hur Poe skickligt skapar en bild av honom.”16). 

Slutligen tål det att påpekas två faktorer gällande materialet. För det första: jag har 

namngivit elevtexterna som ”Elevtext 1, 2, 3” och så vidare. För det andra: jag kommer inte att 

rätta eller anmärka på eventuella stavfel och grammatiska fel i elevtexterna som jag citerar. 

 

Läroplan för gymnasieskolan och ämnet Svenska 
De delar som presenteras nedan rör skolans kulturbevarande och identitetsskapande uppdrag 

(övergripande), samt svenskämnets litteraturdel. Gymnasieskolan har ett uppdrag att förse: 
 

Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befästas genom 

undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och medvetenhet om det egna och 

delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingsgrunder.17 

 

Kulturutbytet som sker i skolan tjänar två övergripande syften där utvecklingen av elevens 

identitet och medvetenhet ska leda till en känsla av gemenskap, men även förståelse för andra 

människors livsvillkor.18 

 
14 Hur eleverna skriver om epoken kommer diskuteras i kapitlet ”Sammanfattning av handling”. 
15 Elevtext: 1.6. 
16 Elevtext: 1.8 
17 Skolverket, 2011a, s. 1. 
18 Skolverket, 2011a, s. 2–3. 
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Läroplanens kulturella anspråk specificeras vidare där eleven ska få möjlighet att dels 

”söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap och 

glädje”, dels ”hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska 

värden”.19 Kulturfrämjandet abstraheras med ord som glädje och känsla; läraren ska å ena sidan 

agera som en katalysator och uppmuntra eleverna till en affektiv läsning. Å andra sidan ska 

skolan förse eleverna med kunskap om kultur och dess roll i samhället. 

Beträffande svenskämnet, vilar det på två ben, språk och litteratur. Ämnets 

syftesbeskrivning konkretiseras i en lista med nio punkter varav tre riktar sig specifik till 

skönlitteratur. Punkter berör olika kunskaper och förmågor, där undervisningen ska leda till: 

kunskap om skönlitteratur (nationella som internationella) och olika författarskap; kunskap om 

skönlitteraturens textuella uppbyggnad och genrer; kunskap om fiktion i olika textvärldar; 

förmågan att reflektera över skönlitteraturens roll i samhället; samt med utgångspunkt i 

skönlitteraturen, skriva egna texter om det lästa.20 

Innan jag presenterar uppsatsens teoriavsnitt, kommer jag nedan kort redogöra för kursen 

Svenska 2 (endast litteraturdelen). Kursen Svenska 2 präglas av ett litteraturhistoriskt 

perspektiv där eleverna förväntas studera litteratur utifrån litteraturhistoriska epoker och hur 

skönlitteraturen dels har präglats av samhällets idéströmningar, dels har påverkat 

samhällsutvecklingen. Eleven förväntas även få kunskap om litteraturvetenskapliga begrepp 

och hur dessa gestaltas, samt möta litteratur från Danmark och Norge.21 

 

Teori 

Att skugga intrigen 

Studien ska undersöka vad eleverna väljer att fokusera på när de ska återge ”Det skvallrande 

hjärtat”. Att rekonstruera en berättelse, menar Anders Öhman, är läsarens respons på textens 

kommunikativa anspråk, vilket han kallar ”att skugga intrigen”. Genom läsarens kognitiva 

bearbetning av en text skapas en uppfattning om dess tema; redogörelsen för intrigen är en 

konsekvens av att läsaren förstått berättelsen. Insikten om detta är viktigt, då skuggandet av 

intrigen, enligt Öhman, är en central del av litteraturundervisningen. Att aktivt undervisa om 

intrigen förser eleverna med en medvetenhet. Medvetenhet är nyttig då läraren kan se om 

eleverna verkligen förstått det lästa, eller utmana dem med nya insikter.22 

 
19 Skolverket, 2011a, s. 5. 
20 Skolverket, 2011b, s. 1–2. 
21 Skolverket, 2011b, s. 5. 
22 Anders Öhman, Litteraturdidaktik, fiktion och intriger, Malmö: Gleerups 2015, s. 113. 
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Syftet att skugga intrigen är inte att med säkerhet förstå författarens intention med texten 

utan att förstå att texten kommunicerar med läsaren. Skuggandet av intrigen handlar om att 

förstå det som sker inom textens ramar och se de mönster och teman som uppstår. Läsaren 

måste förstå varför en viss karaktär agerar som den gör, snarare än att kronologiskt redogöra 

för ett händelseförlopp. Genom intrigen kan läsaren uppfatta, förstå och analysera aspekter 

rörande stil, berättarteknik, symbolik, etcetera.23 Genom att studera svaren från provets 

inledande del kan jag få en inblick i hur eleverna har uppfattat novellen i sin helhet och vad de 

väljer att belysa när de gör ett referat. 

Öhmans teori kommer inte aktivt appliceras på mitt material. Däremot utgår jag från en 

position där elevernas återberättelse av ”Det skvallrande hjärtat” är resultatet på hur novellen 

kommunicerar till dem. Att skugga intrigen är alltså ett förhållningssätt gentemot hur eleverna 

återberättar novellen. 

 

Att bygga föreställningsvärldar 

Judith A. Langer har en teori om hur läsning av skönlitteratur ger upphov till olika 

föreställningsvärldar. Föreställningsvärldar är läsarens vetande vid ett bestämt ögonblick. 

Föreställningsvärlden är högst individuell då den är baserad på vad läsaren bär med sig i form 

av personliga och kulturella upplevelser. I sammanhanget belyses även läsarens förhållande till 

den rådande händelsen (där b.la. känslor uppmärksammas) samt vad läsaren söker efter. Langer 

skriver: ”Föreställningsvärldar är dynamiska uppsättningar av sammanlänkade idéer, bilder, 

frågor, förväntningar, argument och föraningar som fyller våra tankar när vi läser, skriver, talar 

eller tar del av andra upplevelser”. Detta innebär att föreställningsvärlden alltid rör sig mot 

förändring eller möjligheten till förändring.24 

Inom en skolkontext innebär det att föreställningsvärldarna finns dels hos eleverna, dels 

hos lärarna och att dessa påverkar varandra när nya uppfattningar uppstår. I situationen är 

läsandet en meningsskapande process där intertextuella, sociala och personliga erfarenheter 

vävs in och ger respons på det lästa.25 

För att specificera läsprocessen utkristalliserar Langer fyra faser. 

Föreställningsvärldarnas två första faser benämner Langer ”Att vara utanför och kliva in i en 

föreställningsvärld” och ”Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld”. I den första 

 
23 Öhman, 2015, s. 114–115. 
24 Judith A. Langer, Litterära föreställningsvärldar. Litteratundervisningen och litterär förståelse, Göteborg: 
Daidalos 2005, s. 23–24. 
25 Langer, 2005, s. 30. 
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fasen träder läsaren in i texten och försöker få en ytlig förståelse snarare än djup, med hjälp av 

sina tidigare erfarenheter. I den andra fasen försöker läsaren på ett mer djupgående plan 

orientera sig i texten och förstå särdrag i handlingen eller relationerna karaktärerna mellan.26 

De kvarstående faserna kallar Langer ”Att stiga ut och tänka över det man vet” och ”Att 

stiga ut ur och objektifiera upplevelsen”. I den förra ämnar läsaren forma en åsikt eller ta 

ställning om det lästa. Fasen söker svara på vad läsaren har lärt sig i ett större syfte där det 

uppstår en växelverkan mellan fiktion och verklighet. Den senare och sista fasen inbegriper 

summan av läsningen; läsaren distanserar sig från föreställningsvärlden och begrundar 

läsupplevelsen av texten.27 

Föreställningsvärldarna som uppstår inom skolans verksamhet präglas å ena sidan av 

styrdokument där undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar vissa färdigheter och 

kunskaper. Å andra sidan präglas elevens föreställningsvärld av personliga erfarenheter. 

Analysen söker därmed inte efter huruvida eleven har ”rätt” respektive ”fel” tolkning av 

novellen utan precist hur eleven har uppfattat novellen. Styrdokumentens ställning försvagas i 

beaktning till elevens föreställningsvärld men måste samtidigt åkallas då materialet är baserat 

på skolans verksamhet. Att tillägga är att elevernas kunskap redan har bedömts vilket uppsatsen 

inte ämnar göra. 

Genom föreställningsvärldarna når jag hur eleverna uppfattar novellen och hur de väljer 

att återberätta den. Jag intar således en attityd där jag bejakar elevernas skrivande om litteratur 

där jag försöker se trender eller avvikande strategier som eventuellt kan härledas till Langers 

teori. 

 

Tidigare forskning 
I Hur gör man en litteraturläsare? Om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och 

Finland undersöker Torell, Monica von Bonsdorf, Stig Bäckman och Olga Gontjarova, 

litteraturundervisningen i Sverige, Ryssland och Finland. Studien undersöker hur 

litteraturläsare och litterär kompetens uppstår i olika skolkulturer. 

Det senare, litterär kompetens, beskriver författarna som svårdefinierat eftersom de anser 

att det inte finns en entydig uppfattning om en acceptabel definition som studien kan samlas 

kring. Författarna väljer därför att konkretisera litterär kompetens baserat på sitt 

forskningsresultat.28 I resultatet schematiserar de litterär kompetens efter tre definitioner: 

 
26 Langer, 2005, s. 31–33. 
27 Langer, 2005, s. 33–36. 
28 Torell, 2002, s. 13. 
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konstitutionell kompetens, performanskompetens och literary transferkompetens. 

Konstitutionell kompetens ska förstås som en medfödd förmåga till fiktionsskapande. 

Performanskompetens åsyftar till förmågan att förstå och analysera en text, alltså att uttala sig 

om textens struktur, berättarteknik, etcetera. Literary transferkompetens ser till hur läsaren, 

läser in egna erfarenheter i texten.29 

De ryska studenterna visar överlägen förmåga till en textnära analys och deras läsning 

kännetecknas av en hög performanskompetens.30 De svenska studenternas läsning 

kännetecknas av literary transferkompetens, där läsningen utmärks av att aktualisera personliga 

erfarenheter i relation till texten snarare än att förstå den utifrån textstruktur.31 Dock menar 

Torell att ”[g]enom literary transfer förs läsarens personliga liv och erfarenhetsvärld in i 

texttolkningen och tillför textens mening genom att anknyta den till en otvetydig verklighet – 

läsarens.”32. Torell hävdar dessutom att tillämpning av literary transfer ”är en grundläggande 

litteraturdidaktisk resurs” som skapar entusiasm, vilket bidrar till litterär kompetens.33 

Maritha Johansson har gjort en angränsande studie. I sin doktorsavhandling jämför hon 

svenska och franska gymnasielevers reception av en narrativ text. Likt Torells et al. resultat 

kännetecknas de svenska elevernas läsning av en hög individuell prägel och ett personligt 

förhållningssätt till texten. De franska eleverna visar på en distanserad läsning där läsningen 

kännetecknas av en textnära analys, och användande av litteraturvetenskapliga begrepp.34 

Ännu en doktorsavhandling som är aktuell för min studie är Simon Wessbos. I sin 

avhandling undersöker han gymnasieelevers meningsskapande inom skönlitteratur och film 

genom att låta dem skriva om Hjalmar Söderbergs novell ”Pälsen” och den filmatiserade 

adaptionen av novellen utifrån olika förutsättningar. Wessbo använder sig av tre positioner för 

att närma sig elevernas meningsskapande. 

Den första positionen beskriver Wessbo som intrig, där elevernas skrivande befinner sig 

i den fiktiva världen. De skriver om handlingen i form av ett referat eller beskriver novellens 

karaktärer. Den andra positionen som kännetecknar elevernas meningsskapande är analogi. Där 

förläggs meningsskapandet utanför texten i form av handling eller budskap. Slutligen ser 

 
29 Torell, 2002, s. 82–86. 
30 Torell, 2002, s. 99. 
31 Stig Bäckman, ”Pilotundersökning 4 i den svenska skolkulturella kontexten” i Hur gör man en 
litteraturläsare? Om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland: rapport från projektet 
Literary Competence as a Product of School Culture, Örjan Torell (Red.), Härnösand: Institutionen för 
humaniora 2002, s. 108. 
32 Torell, 2002, s. 86–87. 
33 Örjan Torell, ”Fokus på fiktionen stoppar mordet på Mozart”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 40, 2010:3–4, 
s. 43. 
34 Maritha Johansson, Läsa, förstå, analysera: En komparativ studie om svenska och franska gymnasieelevers 
reception av en narrativ text, (diss.) Linköping: Linköpings universitet 2015, s. 211–212. 
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Wessbo hur eleverna söker mening i novellen eller filmen genom objekt, där eleverna ser verket 

som något som kan granskas och studeras närmre. Eleverna angriper texten med 

litteraturvetenskapliga begrepp för att analysera språk, berättarperspektiv etcetera.35 

Staffan Thorson har gjort en litteraturreceptionsstudie på studenter i grundutbildningen i 

litteraturvetenskap och ämneslärarstudenter i svenska. Inledningsvis konstaterar Thorson att 

studenterna läser i viss mån samma litteraturhistoriska översikt men att ämneslärarstudenterna 

har en professionsinriktad utbildning som betonar litteraturdidaktik och barn- och 

ungdomslitteratur. Även om studenterna har olika ingångar till sina studier ska samtliga 

resultera i att studenterna blir akademiskt skolade i litteratur. I Thorsons studie skulle 

studenterna först läsa en novell och därefter konstruera ett seminarium utifrån frågan: ”Vad 

skulle du vilja att seminariedeltagarna med hjälp av din presentation såg i novellen?”.36 

Lärarstudenterna påvisar ett friare förhållningsätt till novellen; de söker svara på 

protagonistens agerande med hjälp av externa förklaringsmodeller som inte styrs av texten.37 

Thorson konstaterar en paradox i litteraturstudiet som han kallar ”den känslofulla 

paradoxen” där studenterna å ena sidan beskriver läsandet av litteratur som lustfyllt och 

känslostyrt. Å andra sidan ska den akademiska disciplinen göra så att studenterna distanserar 

sig mot texten där den affektiva läsningen inte kan ta plats. Thorson efterfrågar en attityd 

gentemot litteraturen där studenterna ska lära sig att förhålla sig till den affektiva läsningen (och 

i viss mån bejaka den) för att sedan studera litteraturen ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv.38 

 

Det skvallrande hjärtat 

”Det skvallrande hjärtat” är skriven av Edgar Allan Poe och publicerades 1843. Novellen 

ansluter sig till en gotisk och skräckromantisk tradition och återges från berättarens perspektiv 

när han berättar om hur han mördade en gammal man. Genomgående i novellen försöker 

novellens berättare tillika huvudperson övertala läsaren att det finns en logik i hans agerande 

och försöker rättfärdiga det mord som han har begått. 

I Edgar Allan Poe, Rhetoric and Style, redovisar Brett Zimmerman olika tolkningar som 

har gjorts av novellen. Zimmerman påvisar i sin tolkning att huvudpersonen lider av psykiska 

 
35 Simon Wessbo, Fiktion genom två medier: En studie om gymnasieelevers meningsskapande utifrån Hjalmar 
Söderbergs novell ”Pälsen” och dess adaption till film, (diss.) Linköping: Linköpings universitet 2021, s. 46. 
36 Staffan Thorson, ”Att följa den röda tråden… Om studenters interaktion med prosafiktion”, i Främlingsskap 
och främmandegöring. Förhållningssätt till skönlitteratur i universitetsundervisningen, Staffan Thorson & 
Christer Ekholm (Red.), Göteborg: Daidalos 2009, s. 150–151. 
37 Thorson, 2009, s. 230–231. 
38 Thorson, 2009, s. 249–250. 
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åkommor som schizofreni och hallucinationer.39 Vidare påpekar Zimmerman att detta gestaltas 

bland annat via huvudpersonens fixering vid den gamle mannens öga. Besattheten och stressen 

över den gamle mannens öga synar även logiken i berättelsens narrativ; samtidigt som 

huvudpersonens besatthet av ögat skapar skenet av en opålitlig berättare bidrar det till att förstå 

huvudpersonens psykiska tillstånd.40 

Zimmerman hänvisar till James W. Gargano som menar att det inte är ögat i sig som stör 

huvudpersonen, utan det är vad det representerar. Garagano föreslår att ”gamögat” påminner 

huvudpersonen om sin egen död; att ögat beskrivs som ett gamöga är av vikt, där gamen 

symboliserar döden. Huvudpersonens hat mot den gamle mannens öga drivs således av hans 

egen rädsla för döden. De tickande ljuden som förekommer i novellen förstärker 

huvudpersonens skräck för den tid som passerar.41 

I slutet av novellen tror sig huvudpersonen höra den gamle mannens hjärta slå trots att 

han har mördat honom. Uttolkare av Poe ger olika förklaringar på vad det är som 

huvudpersonen hör. En del argumenterar för att han hör sina egna hjärtslag. Andra ser 

hjärtslagen som inbillningar hos huvudpersonen; han hallucinerar eftersom han tidigare i 

novellen berättat att han kan höra saker mellan ”heaven, and hell, and the earth”. Slutligen 

förklarar uttolkare att dessa hallucinationer beror på att huvudpersonen är paranoid schizofren 

och ljudet han tycks höra behöver ingen materiell förklaring.42 

  

 
39 Brett Zimmerman, Edgar Allan Poe, Rhetoric and Style, Montreal, Quebec: McGill–Queen's University Press 
2005, s. 19. 
40 Zimmerman, 2005, s. 343. 
41 Zimmerman, 2005, s. 24. 
42 Zimmerman, 2005, s. 344. 
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Elevernas sammanfattning av handlingen 
Nedan kommer frågan om hur eleverna återberättar ”Det skvallrande hjärtat” att besvaras. För 

att synliggöra hur eleverna har gjort sina referat kommer jag inledningsvis särskilja på 

berättelse (det betecknade) och historia (det betecknande). Berättelsen är det läsaren möter i 

texten, alltså direkta yttranden från berättaren. Historien är summan av det kronologiska 

skeendet som omger berättelsen. Med hjälp av berättelsen konstrueras således historien under 

läsningen.43 

I avseende till elevernas referat undersöks sålunda vad eleverna uppfattar av berättelsen 

och vad de anser vara av vikt att återge i referatet. Likaledes undersöks novellens historia med 

hjälp av frågan hur har det uppfattat berättelsen. Det senare kan alltså återges i form av en 

bokstavlig läsning men även återges i en abstrakt form. 

Avsnittet inleds med en översikt om hur eleverna har gjort sina referat i beaktning till 

berättelse och historia. Avsnittet kommer även behandla hur eleverna skriver om vilken 

epok/genre novellen tillhör, då novellanalysprovet omges av ett övergripande syfte att förstå 

litteraturhistoriska epoker. 

Vid bearbetningen av materialet framgår det att majoriteten av elevansvaren redovisar 

novellens berättelse tillika kronologi i referaten. Tre elevtexter återger bara novellens historia 

och två elevtexter återger både novellens berättelse och historia. 

Den största skillnaden mellan eleverna som redovisar novellens berättelse är var i 

handlingen de väljer att avsluta sina referat. Inom gruppen som återger novellens berättelse, 

avslutar 14 elever sina referat där novellen slutar, när huvudpersonen erkänner sitt brott för 

polisen.44 Resterande elevtexter avslutar sina referat efter att huvudpersonen har mördat den 

gamle mannen, men utelämnar att polisen kommer och besöker honom.45 Nämnda elevtexter 

nämner att motivet för mordet är den gamle mannens öga men beskriver detta på olika sätt, 

varför det kommer diskuteras i ett separat avsnitt av analysen (Se: ”Ögat”). 

De elever som bara återger novellens historia har gjort på två sätt. Elevtext 4 återger 

novellens historia genom en överskådlig sammanfattning av kronologin:  
 

Det skvallrande hjärtat handlar om berättarjaget och dess tankegång från tanke till dess handling och 

konsekvenserna för dem. Man får följa med i huvudet på personen och resonemangen hen framför för sig 

 
43 Christer Ekholm, Epikanalys en kort introduktion, Malmö: Gleerups 2019, s. 32–33. 
44 Elevtext: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 21. 
45 Elevtext: 18, 20, 22. 
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själv. Ett tydligt exempel på en novell som är skriven under romantiken. Mycket spänning, dramatik och 

spelande på läsarens känslor och övernaturliga händelser. 
 

Till skillnad från elevtext 4 specificerar elevtext 13 och 16 novellens historia tydligare 

genom att skriva: ”Som läsare får vi följa en till synes sinnessjuk människa och hens tankar då 

hen metodiskt och stegvis utför ett kallblodigt mord på en oskyldig äldre herre”, och ”Novellen 

[…] handlar om en man som berättar tillbaka på när han mördade gubben han jobbade åt. För 

gubben hade ett så kallat ’gamöga’, Som huvudpersonen absolut avskydde och inte kunde stå 

ut med.” 

Gemensamt för referaten är att de betonar vem som är novellens berättare men de som 

skiljer dem åt är att elevtext 13 och 16 beskriver novellens premisser och vad huvudpersonen 

faktiskt gör i novellen. Elevtext 4 kommenterar dessutom läsupplevelsen av novellen, vilket jag 

återkommer till. 

Elevtext 10 och elevtext 14 kombinerar både berättelse och historia i sina referat. Den 

förra beskriver inledningsvis hur novellens berättare befinner sig i ”gränslandet mellan klokhet 

och galenskap” (summan av berättelsen; historian) för att sedan återge novellens kronologi. 

Den senare återger först en kronologisk översikt (berättelsen) för att sedan påpeka att novellen 

drivs av ”protagonistens allt mer desperata känsla och hans paranoia för vad som kommer ske 

och detta skapar en intressant skräckupplevelse.” 

Utmärkande för elevtext 10 och 14 är att deras historia fokuserar på huvudpersonens 

drivkrafter snarare än att sammanfatta kronologin som elevtext 4, 13 och 16. Däremot redogör 

elevtext 10 och 14 dessutom för novellens berättelse medan de andra endast redogör för 

historian. 

Elevtext 10 och 14 kommenterar även vilken genre novellen tycks tillhöra. De beskriver 

inte att novellen är skräckromantisk men de anmärker på novellens skräckelement. Elevtext 10 

menar att novellen innehåller ”både skräck och list.” Emellertid är det inte en regelrätt 

genrebenämning men eleven har identifierat element som novellen innehåller. 

Elevtext 14 sammanfattar sitt referat som tidigare nämnt, med ”detta skapar en intressant 

skräckupplevelse.” Utmärkande för sammanfattningen är två aspekter. För det första gör eleven 

en slutledning baserat på sitt referat; novellens handling gör att eleven konstaterar att det skapar 

en viss typ av läsupplevelse. För det andra ser eleven vad som händer med läsupplevelsen i och 

med genren vilket även elevtext 4 gör: ”Mycket spänning, dramatik och spelande på läsarens 

känslor och övernaturliga händelser.” 
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Elevtext 4 och 14 åkallar alltså hur genren påverkar läsningen av novellen. Där elevtext 

14 hänför läsupplevelsen till vad som sker inom huvudpersonen medan elevtext 4 ser 

läsupplevelsen på ett övergripande plan med hänsyn till novellens uppbyggnad (”mycket 

spänning och dramatik”). I sina referat distanserar sig de två sistnämnda elevtexterna från 

novellen och antyder på hur element i novellen påverkar läsningen. Enligt Langer är det ett 

tecken på att läsaren befinner sig i den fjärde fasen; läsaren reflekterar över det lästa och hur 

läsupplevelsen påverkas. 

Fyra elevsvar använder epoken för att kontextualisera novellen.46 De baserar inte sina 

påståenden med hjälp av novellen, utan epoken agerar som en tillskrivning för att beskriva den 

tradition författaren verkar inom. Till exempel skriver elevtext 6: ”I Det skvallrande hjärtat, en 

av Edgar Allen Poes skräckromantiknoveller”. Märk att eleverna utvecklar detta i sina analyser. 

En elev inleder sitt referat med en längre beskrivning av romantiken. Inledningsvis skriver 

eleven att ”Det skvallrande hjärtat är en novell från romantiken. Novellen är typisk romatisk 

på många sätt. Dels så är det en skräckhistoria som berättas.” Därefter förklarar eleven hur 

romantiken uppstod som en motreaktion till upplysningen och påpekar att upplysningens 

förnuft gick till romantikens känsla.47 Eleven gör likt ovanstående elevsvar; novellen preciseras 

efter vilken tradition den tycks tillhöra utan att påståendet förankras med textexempel från 

novellen. Eleven utvecklar sitt påstående i analysen. 

Epoken synliggörs även genom andra tillvägagångsätt. I två av elevsvaren48 (däribland 

elevtext 4, som redovisas ovan) exemplifierar de epoken genom att tillskriva den vissa stildrag, 

till exempel: ”En novell med sitt mörker, kuslighet, skräck och skvallrande galenskap tyder på 

att tillhöra den mycket välkända litteraturepoken romantiken och inte minst sagt 

skräckromantiken.”49 Till skillnad från tidigare nämnda elevtexter förankrar eleven 

skräckromantiken genom att tillskriva den epoktypiska drag: mörker, kuslighet och skräck som 

förekommer i ”Det skvallrande hjärtat”. 

Gemensamt med nämnda elevsvar är att samtliga klassificerar epoken i relation till 

novellen. De senare svaren ser epoken genom novellen och tillför sin kunskap om epoken i 

relation till vad som sker inom texten. De förra ser på novellen och tillskriver den egenskaper 

för att precisera den inom en litteraturhistorisk tradition där deras påståenden fördjupas i 

respektive analys. 

 
46 Elevtext: 6, 9, 12, 13. 
47 Elevtext: 22. 
48 Elevtext: 1, 4. 
49 Elevtext: 1. 
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I enhet med Langer torde eleverna som bara kontextualiserar novellens tradition befinna 

sig i första fasen, där de träder in i textvärlden och försöker få en förståelse med hjälp av sina 

tidigare erfarenheter och kunskaper. Att tilläggas är också att eleverna hade kännedom att de 

under provtillfället skulle läsa en novell från romantiken respektive modernismen, vilket kan 

ha påverkat hur de skriver om novellen i referatet. De elever som exemplifierar romantikens 

drag med hjälp av exempel från novellen befinner sig inom den andra fasen där de med hjälp 

av sin tidigare kunskap kan urskilja typiska drag i novellen med sin tidigare erfarenhet. 

Personerna 
I följande avsnitt kommer frågan om hur eleverna framställer novellens personer besvaras. 

Avsnittet innehåller två rubriker, ”Huvudperson” och ”Den gamle”. 

 

Huvudperson 
I elevsvaren framgår det att eleverna har kommenterat och beskrivit olika aspekter av novellens 

huvudperson. Övervägande del av elevsvaren har beskrivit novellens huvudperson som 

huvudperson, huvudkaraktär eller protagonist.50 Användandet av en litteraturvetenskaplig 

terminologi visar att de har identifierat vilken funktion personen har i novellen. I elevtext 1, 4, 

10, 11, 12 16, 19, och 21 går det dessutom att utläsa, att eleverna har urskilt novellens berättare. 

I elevtext 12 står det: ”Det skvallrande hjärtat börjar med att berättaren ifrågasätter våran 

uppfattning av hans mentala hälsa.” 

När eleverna beskriver huvudpersonen utifrån ovan nämnda termer beskriver det förvisso 

inte hur huvudpersonen gestaltas. Dock är det gemensamt för majoriteten av ovan nämnda 

elevtexter att terminologin används som ett sätt att variera språkbruket och identifiera personens 

funktion. 

Ett fåtal elevtexter beskriver inte hur huvudpersonen gestaltas; de förhåller sig strikt till 

en litteraturvetenskaplig begreppsapparat för att omskriva huvudpersonen.51 Gemensamt för två 

av dessa elevsvar (3 och 4) är att de använder hen som pronomen. Jag återkommer till vad 

användandet av terminologin och hen kan ha för betydelse för framställningen. 

En vanlig uppfattning hos eleverna är att huvudpersonen är eller gestaltas som galen.52 

Bland annat beskriver eleverna honom som, ”en galen man”53, och ”[d]en galne mannen som 

 
50 Elevtext: 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21. 
51 Elevtext: 3, 4, 7, 16. 
52 Observera att galen agerar som synonym till liknande omskrivningar, vilka kommer diskuteras senare. 
53 Elevtext: 2. 



 
 

19 

är huvudperson i [novellen]”.54 Eleverna beskriver sin uppfattning av huvudpersonen och det 

som är framträdande i svaren, är när eleverna ska förklara varför huvudpersonen är galen. 

Huvudpersonens galenskap ser eleverna i berättaren och tillika huvudpersonens tilltal till 

läsaren. I elevtext 20 står det: ”[Huvudpersonen] försöker övertyga läsaren att han inte alls är 

galen och gör det genom att beskriva hur brilljant och förnuftigt han gick till väga för att mörda 

den gamla mannen.” Enligt eleven försöker alltså berättaren motbevisa sin galenskap genom att 

beskriva hur han planerade och genomförde ett mord. Elevtext 22 påvisar ett liknande 

resonemang: ”Texten drivs av mannens vilja att bevisa att han är listig, inte galen, trots hans 

starka vilja att döda.” Eleverna synar berättarens logik; att rättfärdiga ett mord genom en listig 

plan är inte ett tecken på sundhet.55 

Eleverna ifrågasätter berättarens trovärdighet med intrigen och berättarens handlade i 

åtanke. Med kunskap om novellens innehåll skapar eleverna en uppfattning om huvudpersonens 

karaktär. De rör sig inom textens ramar i sina påståenden; påståendet att huvudpersonen är 

galen baseras på antaganden utifrån novellens intrig. 

I avseende till Langers teori kan det tyckas att eleverna befinner sig i den andra fasen i 

bildandet av föreställningsvärldar. Genom att koppla samman kunskapen de förvärvat under 

läsningen, skapar de en uppfattning om verket, för att göra det fylligare.56 

Däremot påpekar Langer att den andra fasen kännetecknas av att föreställningsvärlden 

har ett öppet förhållningssätt, där läsarens idévärld är öppen för förändring. 57 I referatets 

koncisa karaktär ska eleverna återge novellen som helhet där en eventuell spekulation 

försvinner. Eleverna gör snarare ett absolut påstående, som till exempel elevtext 14 visar: ”Han 

inbillar sig under hela processen att han inte är galen men det är svårt att tro på när hans motiv 

till att mörda en man är på grund utav hans ögas utseende.” Eleven konstaterar att mordet saknar 

grundliga motiv vilket gör att eleven uppfattar huvudpersonen som galen. 

Exemplet visar att eleven rör sig mot Langers tredje fas där det sker en dialog mellan 

fiktionens värld och läsarens verklighet.58 När eleverna påkallar hur texten kommunicerar med 

läsaren, träder de in i den tredje föreställningsvärlden och ser novellen utifrån. 

För att beskriva huvudpersonens påstådda galenskap finns det två generella tendenser i 

elevtexterna. Å ena sidan beskriver eleverna huvudpersonen precist som galen59, vilket är 

 
54 Elevtext: 17. 
55 Liknande påståenden förekommer i Elevtext: 8, 9, 12, 14, 17, 21. 
56 Langer, 2005, s. 33. 
57 Langer, 2005, s. 33.  
58 Langer, 2005, s. 34. 
59 Elevtext: 2, 8, 15, 17, 19 
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beskrivningen novellens huvudperson motsätter sig vara.60 Å andra sidan använder några elever 

galen och/eller synonymer för att förklara eller förstå orsakerna bakom huvudpersonens 

galenskap. I elevtext 8, 12 och 21 beskrivs huvudpersonen lida av en psykisk störning eller vara 

psykiskt sjuk. I den förra, elevtext 8, beskriver eleven huvudpersonen som ”en galen man som 

verkar vara paranoid med någon slags psykisk störning”. Påståendet kan utläsas som att eleven 

försöker förstå vad som ligger bakom huvudpersonens agerande. Alltså, Poes gestaltning av 

huvudpersonen gör att eleven är tveksam till personens mentala tillstånd men vill inte definiera 

exakt vad det är. Detta gör eleven genom att använda ord som ”verkar” och ”någon slags” i sitt 

påstående. 

Till skillnad från elevsvar 8 som distanserar sig mot ett absolut ställningstagande, 

beskriver elevsvar 12 och 21 huvudpersonen som ”den helt klart psykiskt sjuka människan” 

respektive, ”en psykiskt sjuk människa som dödar den gamle av internaliserat självhat.” 

Beskrivningarna påvisar att eleverna har en bestämd uppfattning av huvudpersonen där 

eleverna förstärker sina påståenden. Den förra genom att fastslå den psykiska sjukdomen med 

”helt klart” och den senare genom att tillskriva att huvudpersonen dessutom drivs av 

”internaliserat självhat”. 

I referatet, som ska återge novellens handling, avvisar elevtext 12 och 21 huvudpersonens 

autonoma medvetande där han inte kan stå till svars för sitt handlande på grund av sitt mentala 

tillstånd. Elevsvar 8 nyanserar och problematiserar huvudpersonen och söker snarare förstå 

tillståndet än att definiera det. Enligt Langers föreställningsvärldar torde elevsvar 8 vara i den 

andra fasen där eleven ”spekulerar […] i vad saker ’kanske’ betyder.”61 Genom sina påståenden 

träder elevtext 12 och 21 ut ur textvärlden och funderar på vad de vet om novellen och befinner 

sig sålunda i den tredje fasen. 

Dock kan det tyckas godtyckligt att skillnaden mellan den andra och tredje fasen ska vara 

ett bestämt utlåtande. Med berättaren och tidigare förda resonemang i beaktning (att 

berättaren/huvudpersonen för en dialog med läsaren), kan elevsvar 8 tydas som att eleven tolkar 

huvudpersonens mentala tillstånd baserat på den opålitliga berättaren. Eleven läser in det 

opålitliga narrativet som ett faktum där reflektionen över det lästa (den tredje fasen) inte lämnar 

eleven i ett otillfredsställt svar. Svaret visar på en fördjupad reflektion, där distanseringen mot 

en absolut psykisk diagnos lika väl är ett bestämt påstående, som påminner om elevtext 12 och 

21. 

 
60 Se: Edgar Allan Poe, Det skvallrande hjärtat, e-boksuppl. Översättning Anna Pyk, Stockholm: Modernista 
2020. 
61 Langer, 2005, s. 33. 
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Andra tillvägagångssätt för att beskriva huvudpersonen som galen är ”en smått vansinnig 

man”62 samt ”[p]rotagonisten är manisk men vill endast beskriva sig som klok och 

skarpsinnad.”63 Gemensamt för elevsvaren är att båda beskrivningarna ses i relation till hur 

huvudpersonen agerar i novellen. Båda elevsvaren beskriver senare hur huvudpersonen 

betraktar ”den gamle” i väntan på att mörda honom. Elevsvaren kan jämföras med ovan förda 

diskussion där ”smått vansinnig” (Elevtext 9) är en sökande beskrivning. Att vara smått 

vansinnig blir i sammanhanget en övergripande beskrivning där eleven sammanfattar Poes 

gestaltning efter en egen uppfattning. Elevtext 15 som använder ”manisk” beskriver snarare en 

specifik gestaltning av karaktären, nämligen huvudpersonens besatthet av den gamle mannens 

öga. Eleven har således uppfattat en fixering hos huvudpersonen som också används för att 

ifrågasätta protagonistens trovärdighet. Elevtext 15 gör ett ställningstagande, vilket syns i 

jämförelsen mellan sin egen uppfattning och vad som beskrivs i novellen: ”[p]rotagonisten är 

manisk, men vill endast beskriva sig som klok och skarpsinnad.” (Min kursivering). 

I enighet med Svenskämnets styrdokument använder eleverna sina kunskaper om 

litteratur för att beskriva novellens huvudperson. Genom kunskapen om litteratur ser de till 

huruvida huvudpersonens agerande är av rimlig karaktär; de ser fiktionen genom sin egen 

verklighet. Emellertid är det viktigt att påpeka att likaledes som eleverna synar huvudpersonen 

genom dess tilltal och handlade ser eleverna novellen utifrån ett strukturellt perspektiv där de 

implicit påpekar hur novellen berättare påverkar läsningen av novellen. 

I beaktning till Langers faser motiverar jag att elevtexterna rör sig mot absoluta 

påståenden som kan förklaras i avseende till referatens syfte: att återge novellen. Detta gör alltså 

att eleverna befinner sig i fas tre när de ska återge berättelsen. I hänsyn till påståendet tas även 

elevernas identifikation av novellens protagonist och berättare vilket gör att de kan kommentera 

vad som sker i läsningen. 

De elevtexter som endast använder protagonist, huvudperson, huvudkaraktär samt 

berättare för att beskriva huvudpersonenen identifierar, som jag tidigare påpekade, vilken 

funktion huvudpersonen har i novellen. Att identifiera vilken funktion huvudpersonen har tyder 

på en säker begreppsanvändning vilket kan relateras till skolan uppdrag där eleverna ska ha 

kunskap om litteratur. Eleverna kan tyckas befinna sig i Langers första fas; eleverna använder 

sina kunskaper och erfarenheter för att orientera sin läsning där de gör antaganden om 

fiktionsvärldens karaktärer.64 Det senare kan även förstås med novellen som genre där det i 

 
62 Elevtext: 9. 
63 Elevtext: 15. 
64 Langer, 2005, s. 32. 
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regel inte förekommer många karaktärer och det är sällan svårt att identifiera novellens 

centralgestalt. 

Å ena sidan är det tydligt för läsaren vem som är ”Det skvallrande hjärtats” huvudperson 

och berättare vilket torde det göra enkelt för eleverna att applicera begrepp som protagonist, 

huvudperson och huvudkaraktär. Å andra sidan visar eleverna, med kunskapen om litteratur, att 

de kan träda in i litteraturen. Dessutom exemplifierar eleverna liknande påståenden som de 

elever som ifrågasätter berättarens trovärdighet. I Elevtext 17 står det: ”Efter ett tag börjar den 

gamle mannens hjärta bulta igen, enligt protagonisten i alla fall.” Eleven har inte kommenterat 

vem som är novellens berättare. Däremot visar eleven genom sitt svar att hen har förstått att 

huvudpersonen också är novellens berättare, då eleven kommenterar att något som sker i texten 

bara uppfattas av protagonisten, vilket kan härledas till tidigare resonemang. 

 Slutligen kommer jag kommentera de elever som omskriver huvudpersonen med 

pronomen hen.65 Enligt Svensk ordbok kan hen användas på två sätt, dels som ”könsneutral 

benämning på person som är omtalad”, dels som ”benämning på person som inte vill 

kategorisera sig som entydigt man eller kvinna”.66 

I novellen benämns huvudpersonen varken vid namn eller kön men i avseende på när 

verket tillkom i relation till handlingen är det inte orimligt att läsa in huvudpersonen som en 

man.67 I sin tolkning av ”Det skvallrande hjärtat” återger Zimmerman kontinuerligt 

huvudpersonen som en man.68 

Eleverna använder troligtvis hen utifrån två perspektiv. Antigen använder de hen av vana 

där de föredrar hen om det inte är nödvändigt att använda han respektive hon, eller är det ett 

aktivt val från eleverna då novellen explicit inte märker på huvudpersonens kön.69 

Om resonemanget baseras på det senare befinner sig eleverna i Langers tredje fas och de 

träder ur fiktionsvärlden och resonerar över det lästa. Användandet av pronomen hen tyder då 

på att de för en dialog mellan fiktionsvärlden och verkligheten där avsaknad av ett faktiskt 

utlåtande om huvudpersonens kön, gör att eleverna inte ser det som en nödvändighet att göra 

ett utlåtande om det. Emellertid kan eleverna även befinna sig inom den första eller andra fasen 

där de fortfarande är påverkningsbara att modulera sin uppfattning om det lästa.70 Om eleverna 

 
65 Elevtext: 3, 4, 12, 13, 19, 21. 
66 Svensk ordbok, ”hen”, https://svenska.se/so/?sok=hen&pz=1 2021, (2021-12-02). 
67 Förmodligen är huvudpersonen inneboende eller en betjänt till ”den gamle”. Det vore otypiskt om det var en 
kvinna som ensamt var inneboende eller betjänt utan att det kommenterades som ovanligt. Jag fördjupar 
resonemanget senare. 
68 Se: Zimmerman, 2005. 
69 Antagandet är hypotetiskt då jag inte har pratat med vederbörande elever eller med säkerhet vet deras 
intention. 
70 Langer, 2005, s. 31–33. 
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saknar kunskap eller inte har uppfattat ledtrådar (textnära som kontextuella) som kan säga något 

om huvudpersonens kön, kan de förskaffa sig nya erfarenheter som påverkar 

föreställningsvärlden. Däremot undersöker jag hur eleverna framställer och återger novellen i 

ett referat. Att påstå att det är felaktigt att beskriva huvudpersonen som hen underminerar 

således deras läsning och föreställningsvärld; eleverna markerar sin läsning på en nivå som 

ifrågasätter konventioner och förhåller sig normkritiskt till det lästa. 

 

Den gamle 

I novellen mördar huvudpersonen en person, som omskrivs som ”den gamle”. Majoriteten av 

elevsvaren beskriver vederbörande precis som den gamle, en gammal man eller liknande.71 Det 

som är utmärkande för elevsvaren är däremot hur de beskriver vilken relation personerna har. 

Det finns likheter svaren mellan, men även betydelsefulla skillnader i hur de beskriver den. 

 

Relation Elevtext 

Personerna är grannar 1 

Personerna delar bostad 3, 21 

Huvudpersonen bor och arbetar för "den gamle" 7, 15, 16 

Huvudpersonen är en tjänare åt "den gamle" 20 

Huvudpersonen vårdar "den gamle" 2 

Huvudpersonen bor hos en gammal rik man 8 

Personerna verkar ha en nära relation 8 

"Den gamle" har alltid varit god mot huvudpersonen. 18 

Personerna känner varandra och huvudpersonen älskade "den gamle" 19 

 

Det som explicit framgår om männens relation i novellen är: ”Jag älskade den gamle. Han hade 

aldrig gjort mig något förnär. Han hade aldrig tillfogat mig någon oförrätt. Hans guld lockade 

mig inte.”72 Det som elevtext 8, 18 och 19 påstår kan alltså förklaras med hjälp nämnda citat 

(bortsett från att huvudpersonen bor hos en gammal rik man). Elevsvaren citerar eller refererar 

dessutom till texten i och med sina påståenden. Elevtext 18 skriver till exempel hur 

huvudpersonen ”inte hade något agg mot mannen utan tvärt om älskade den gamle mannen.” 

 
71 Elevtext: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 
72 Poe, 2020, s. 3. 
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Implicit framgår det att männen delar bostad, då huvudpersonen känner till ”den gamles” 

vanor och rutinmässigt hälsar på honom varje morgon och frågar hur han har sovit.73 Vidare 

framgår detta även när huvudpersonen beskriver hur han går in i ”den gamles” rum och 

övervakar honom: ”Och var natt, ungefär vid midnatt, vred jag om låset i hans dörr och öppnade 

– oändligt varsamt! Och när öppningen blivit stor nog för mitt huvud sköt jag in en blindlykta, 

helt stängd, så att inget ljus slapp ut och därefter stack jag in huvudet.”74 

Det är även rimligt att anta att huvudpersonen är en betjänt eller en yngre inneboende till 

”den gamle”. I slutet av novellen, informerar huvudpersonen att ”den gamle” har åkt bort och 

poliserna bemöter honom såsom hörande till hushållet: ”Jag hälsade konstaplarna välkomna. 

Skriket kom från mig själv i drömmen, sade jag. Den gamle hade rest ut på landet, förklarade 

jag. Jag visade omkring de besökande i hela huset.”75 

De elevtexter som skriver att männen är grannar eller delar bostad baserar detta troligtvis 

dels på att karaktärerna har någon form av relation, dels på att huvudpersonen har tillgång till 

den gamles rum. Elevtext 1, 3, 8 och 21 fördjupar inte diskussionen ytterligare utan tillskriver 

boendesituationen för att kontextualisera vad som materiellt binder samma dem samman. 

Eleverna kan tyckas vara på väg in den första fasen i föreställningsvärlden. ”Eftersom vi har 

mycket lite att bygga på (eftersom vi är ’utanför’ en föreställningsvärld)”, skriver Langer, ”tar 

vi till oss alla tillgängliga ledtrådar för att med dem försöka skapa ordning av det lilla vi redan 

vet.”76 Men då novellen inte förtäljer en explicit beskrivning av deras boendesituation kan 

benämningen granne och ”de delar bostad” vara ett verktyg för eleverna att förklara för läsaren 

hur de dels har uppfattat novellen. 

Som nämnt går det att ana att huvudpersonen arbetar för den gamle. Elevtext 7, 15, 16 

och 20 beskriver att det finns ett ekonomiskt band som binder dem samman, vilket är intressant 

eftersom det säger något om hur de har uppfattat novellen och vad det får för konsekvenser när 

de ska återge berättelsen. 

Att huvudpersonen arbetar för den gamle kan ses ur två perspektiv. För det första ser 

eleverna en maktrelation mellan männen. Huvudpersonen är i beroende till den gamle som är i 

ett ekonomiskt överläge. För det andra förstärks denna relation i elevtext 20 där eleven skriver: 

”Novellen följer en tjänare hos i en rik gammal mans hushåll. Den här tjänaren som har inget 

 
73 Poe, 2020, s. 4. 
74 Poe, 2020, s. 3. 
75 Poe, 2020, s. 7. 
76 Langer, 2005, s. 32. 
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namn och det har inte heller den gamla mannen som tjänaren har fått för sig att mörda.”. I 

kontrast till arbetar för, markerar tjänare en intimare och personligare maktrelation.77 

Undantaget till ovan förda resonemang är elevtext 2 som ser att huvudpersonen vårdar 

den äldre: ”Novellen handlar om en galen man som vårdar en gammal man.” Att vårda en 

person markerar en annan form av beroende som nödvändigtvis inte är ekonomiskt. 

Maktrelationen skiftas där eleven beskriver att den gamle är i beroende av huvudpersonen, som 

vårdar honom. 

När eleverna tillskriver männens relation egenskaper, befinner de sig inom den andra 

fasen där de möter texten med all sin tidigare kunskap. Vad eleverna exakt bär med sig går inte 

att fastslå men genomgången visar att delar av novellen kan uppfattas olika av eleverna. Även 

om uppfattningarna om relationen påminner om varandra tyder det på att eleverna går in med 

en egen tolkning om vad det är som förbinder de två männen i novellen. Det för mig intressant 

är inte Poes ursprungliga idé om relationen utan att elevernas uppfattning och beskrivning av 

den får betydelse när de ska återge novellen i ett referat. Diskrepansen är, även om liten, 

betydelsebärande för att se hur eleverna återberättar novellen. 

Motiv 
Följande avsnitt kommer behandla hur eleverna framställer två centrala motiv som förekommer 

i novellen. Det första motivet är den gamles öga, vilket motiverar huvudpersonens mord på 

vederbörande. Det andra motivet det bultande hjärtat som gör att huvudpersonen i slutet av 

novellen erkänner sitt brott. 

 

Ögat 

I elevtext 3 står det: ”Motivet för mordet är den gamle mannens blekblåa öga som skrämmer 

protagonisten så mycket att hen känner sig tvingad att ta livet av honom.” Elevsvaret beskriver 

att ögat är motivet till mordet. Eleven förklarar även att det är på grund av vad ögat gör med 

huvudpersonen som motiverar mordet. Elevtext 1, 2, 7, 8, 15, 17 och 18 har liksom elevtext 3 

återgett att ögat påverkar huvudpersonen till den grad att han utför mordet. Bland annat skriver 

 
77 Min tolkning är ordagrann. De elever som skriver ”arbetar för” kan mycket möjligt antyda på att 
huvudpersonen är en tjänare till ”den gamle”. Båda tillskrivningarna syftar dock till huvudpersonens 
underordnade ställning, men i situationen blir ”tjänare” en intimare omskrivning än ”arbetar för”. 
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eleverna att ögat fick huvudpersonens blod att frysa till is;78 att ögat gjorde huvudpersonen 

skräckslagen;79 samt att ögat ger huvudpersonen kalla kårar.80 

Ögat, som det framgår i novellen, skapar vissa känslor hos huvudpersonen, vilket eleverna 

beskriver. Elevernas läsning är bokstavlig i viss mån då de återger vad ögat gör med 

huvudpersonen i sina referat. Att ögat utlöser känslor hos huvudpersonen är betydande att ha i 

åtanke i relation till andra referat, där eleverna å ena sidan likt ovan nämnda elevtexter tolkat 

ögat som motiv till mordet. Å andra sidan beskriver de inte vad ögat gör med huvudpersonen 

utan tillskriver honom en åsikt om ögat. 

Elevtext 9, 12, 14, 16, 20, 21 och 22 beskriver ögat som bakomliggande orsak till mordet, 

men i stället för att skriva vad ögat gör med huvudpersonen, skriver de om vad han tycker om 

ögat. I elevtexterna framgår det till exempel att huvudpersonen störde sig på ögat81, har ett 

förakt mot ögat82 och avskydde ögat.83 

Skillnaden mellan känsla och åsikt kan ses ur två perspektiv. Å ena sidan angränsar de 

till varandra där en känsla om något leder till en åsikt; de elever som tillskriver huvudpersonen 

en åsikt om ögat kan basera det på hur huvudpersonens känslor gestaltas i novellen. De träder 

således in i Langers andra fas och söker förståelse om de lästa med sina egna erfarenheter. 

Eleverna som beskriver hur karaktären agerar på känsla är mer trogen texten i den 

bemärkningen att de återger det som sker medan eleverna som tillskriver huvudpersonen en 

åsikt gör ett ställningstagande om det lästa. 

Å andra sidan kan distinktionen mellan en handling som görs i affekt och en som är 

motiverad studeras utifrån ett större avstånd. Om mordet sker i affekt motiveras handlandet av 

något som sker inom huvudpersonen. Handlingen är alltså utom huvudpersonens förstånd och 

den affektiva handlingen avskriver huvudpersonen ett medvetet ansvar över sitt agerande. Att 

mordet skedde baserat på en åsikt som huvudpersonen har visar på en större medvetenhet i hans 

agerande, vilket inte är fallet om det endast sker i affekt. 

Däremot erbjuder novellen flera svar på frågan, där huvudpersonens känslomässiga 

upplevelse av ögat leder till att han faktiskt planerar ett mord. Att eleverna skriver vad ögat gör 

med honom visar således på en förståelse för intrigens premisser. På samma sätt visar eleverna 

 
78 Elevtext: 1, 7. 
79 Elevtext: 2. 
80 Elevtext: 15. 
81 Elevtext: 9. 
82 Elevtext: 12. 
83 Elevtext: 16. 
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som tillskriver honom en åsikt, att åsikten föregås av en känsla som leder till att mordet 

planeras. 

En annan aspekt som är värd att studera närmare är vad ögat faktiskt gör med 

huvudpersonen enligt eleverna. I avsnittet som behandlar elevernas beskrivning av 

huvudpersonen (”Huvudperson”), konstaterar jag att eleverna beskriver honom som galen eller 

psykiskt sjuk, etcetera, vilket eleverna dels ser i hur Poe gestaltar huvudpersonen och hans 

handlande, dels genom hur novellens narrativ är uppbyggt. Ögat som motiv är en förklaring 

eleverna använder för att se det som orsakar huvudpersonens mentala tillstånd. 

Både elevtext 17 och 18 ser ögat som en förklaring till huvudpersonens tillstånd när de 

skriver: ”Ögat har drivit honom till vansinne”, och: ”Trots detta driver mannen öga personen i 

fråga till vansinne.” Desamma elevtexter beskriver även vilka känslor ögat ger huvudpersonen. 

Likt de elever som beskriver hur huvudpersonen avskyr ögat sammanfattar elevtext 17 och 18 

vad huvudpersonens känslor resulterar i: vansinne. I avseende till Langers faser sammanfattar 

eleverna ledtrådar i texten och ser ett samband där ögat föregår ”galenskapen” och eleverna rör 

sig sålunda inom den andra föreställningsvärlden för att göra novellen fylligare. 

 

Hjärtat 

I novellens slutskede får huvudpersonen besök av polisen som blivit ditkallade av grannar på 

grund av oväsen. Huvudpersonen misstänker att poliserna vet att han har mördat den gamle 

mannen och erkänner sin handling: ”’Skurkar!’ vrålade jag. ’Ni kan sluta låtsas! Jag erkänner! 

Bryt upp golvet! Här, här! Det är hans vidriga hjärta som bultar!’” Och novellen avslutas. Att 

tillägga är att, innan ovan citerade stycke beskrivs det hur huvudpersonen inbillar sig att höra 

ett pulserande ljud,84 vilket skulle kunna tolkas vara den gamle mannens hjärta. 

I elevtexterna framgår det att eleverna är misstänksamma till vad huvudpersonen faktiskt 

hör. Elevtext 2, 3, 7, 9, 15, 17 och 21 kommenterar att huvudpersonen inbillar sig höra hjärtat. 

Elevtext 7 skriver: ”Efter ett tag börjar den gamle mannens hjärta bulta igen, enligt 

protagonisten i alla fall.” Vidare förklarar bland annat elevtext 2 att det är huvudpersonen som 

tror sig hör hjärtat och tror att poliserna också gör det: ”När de sedan är i sovrummet grips han 

av panik, då han inbillar sig den gamle mannens hjärtbultande högre och högre. Han tror att 

polisen också här dem, och står inte ut längre och erkänner var kroppen ligger.” I sina svar 

beskriver eleverna att de inte tror på berättaren. Elevtext 9 beskriver hjärtat till och med som 

fiktivt för att markera att det bara är inbillningar hos berättaren: ”Allting går väl tills 

 
84 Poe, 2020, s. 8. 
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protagonistens inbillningar om ett fiktivt accelererande hjärtslag från den döde mannens hjärta 

får honom att avslöja sin hemska handling.” 

Elevtext 3 skriver: ”Samtidigt gör protagonistens skarpa hörsel, som hen säger sig ha fått 

från sin ’sjukdom’, att hen tycker sig höra den gamle mannens hjärta slå under golvbrädorna.” 

Till skillnad från tidigare nämnda elevsvar härleder elevtext 3 varför huvudpersonen tycker sig 

höra hjärtat slå. Eleven bekräftar att huvudpersonen tycker sig höra hjärtat vilket förklaras med 

att huvudpersonen har en bra hörsel som orsakats av en sjukdom. 

Elevtext 5, 8 och 18 beskriver likt ovan att huvudpersonen tycks höra något, men de 

skriver inte att det är hjärtat. Elevtext 8 skriver ”den galne [hör] ett dovt dunkande som sedan 

blir starkare”. Snarlikt som ovan nämnda elevtexter misstror de berättaren men de visar det på 

skilda sätt. Elevtext 5, 8, 18 ifrågasätter per se inte det dunkande ljudet lika tydligt som ovan 

nämnda elevtexter. Men genom att utelämna att det skulle vara den gamles hjärta som slår 

(vilket huvudpersonen tror sig höra), ser de bortom berättarens trovärdighet; de kan inte vara 

säkra på att novellens berättare återger historien som den faktiskt är och de ställer sig kritiskt 

till det som utspelas och framställer detta i sina referat. 

Ingen av elevtexterna gör en bokstavlig tolkning av det lästa då de inte litar på novellens 

berättare; hjärtslagen och/eller ljuden är något som bara berättaren uppfattar. De förstnämnda 

elevtexternas tolkning (2, 3, 7, 9, 15, 17, 21) tyder på att de gjort ett konstaterande om novellen. 

De har stigit ut fiktionsvärlden och reflekterar över det lästa där de markerar i sina referat att 

det som sker inom novellen sker specifikt hos huvudpersonen och behöver inte vara 

allmängiltigt för precist den värld som huvudpersonen befinner sig inom. Eleverna spekulerar 

inte vad det kan vara för ljud som huvudpersonen hör och om andra faktiskt hör det. I 

sammanhanget förklarar de förvisso inte varför det bara är huvudpersonen som hör hjärtslagen 

(vilket elevtext 3 klargör) men de markerar sin misstro: ”han inbillar sig [höra] den gamle 

mannens hjärtbultande”.85 Alltså kan de urskilja hur berättaren påverkar novellen. Eleverna 

tenderar alltså att vara på väg till Langers fjärde fas även om de uttryckligen inte markerar ”vad 

läsupplevelsen” gör med novellen. Langer skriver: ”Det här en fas som handlar om att se texten 

och betydelsen på avstånd, det tillåter (men kräver inte) en mer analytisk blick.”86 

Likaledes kan elevtext 5, 8 och 18 fogas in i samma resonemang. Å ena sidan lämnar de 

fiktionsvärlden genom att granska berättaren och texten. Å andra sidan specificerar de inte vad 

det exakt är för ljud huvudpersonen tycks höra men det kan vara underförstått att de hänvisar 

till hjärtat. 

 
85 Elevtext: 2. 
86 Langer, 2005, s. 35. 
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Gemensamt för diskuterade elevtexter är att de ser ljudet av de inbillade hjärtat eller bara 

ljudet av något som dunkar som anledningen till att huvudpersonen erkänner sitt brott för 

poliserna. Elevtext 1, 11, 12, 19 beskriver att huvudpersonen erkänner sitt brott eftersom han 

antigen har svaga nerver,87 och är paranoid,88 eller känner skuld89 och förtvivlan.90 De förra 

svaren ser hur berättarens mentala tillstånd gör att han erkänner sitt brott, medan de senare 

svaren antyder på att huvudpersonen har ett samvete som leder till ett erkännande. 

Diskrepansen mellan elevsvaren går att utläsa på två sätt. När eleverna tillskriver 

huvudpersonen ett samvete eller antydan på ånger, träder han fram och inser vad han har gjort. 

Alltså huvudpersonen får ett uppvaknade han måste hantera, vilket gör att han erkänner mordet. 

De elever som anspelar på hans mentala tillstånd (svaga nerver och paranoid) ser inte densamma 

karaktärsutveckling som föregående elever; huvudpersonens erkännande är inte en konsekvens 

på hans agerande utan en förklaring till hans mentala tillstånd som är ostabilt. 

Emellertid kan diskrepansens även ses i hur eleverna sympatiserar med huvudpersonen. 

Om han har vaknat upp ur ett delirium tyder det på att han har handlat i blindo och eleverna ser 

en förtvivlan hos huvudpersonen varav de beskriver hans skuld till skillnad från de andra 

eleverna. 

I novellens slutskede har eleverna bildat sig en uppfattning om huvudpersonen. Vare sig 

han präglas av svaga nerver, en psykisk åkomma eller känner skuld inför sitt handlande har 

eleverna en bild av honom. Eleverna torde vara i den tredje fasen där de inte distanserar sig helt 

till föreställningsvärlden utan ser hur händelseförloppet har format huvudpersonen.  

  

 
87 Elevtext: 1. 
88 Elevtext: 11. 
89 Elevtext: 12. 
90 Elevtext: 19. 
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Diskussion 
Denna uppsats har undersökt en grupp gymnasisters skrivande om skönlitteratur vid ett 

provtillfälle. Inledningsvis kommer kapitlet redovisa frågeställningarnas resultat. Vidare 

kommer resultatet studeras i beaktning till tidigare forskning, varpå kapitlet avslutas med en 

diskussion om resultatet i förhållande till skolans verksamhet och förslag till vidare forskning. 

När eleverna återberättar ”Det skvallrande hjärtat”, återger majoriteten av eleverna ett 

kronologiskt händelseförlopp (novellens berättelse). Ett fåtal elever väljer att antingen bara 

redogöra för novellen historia eller en kombination av berättelse och historia. I det senare fallet 

tenderar eleverna att abstrahera historien något mer än övriga. 

Nio elevtexter beskriver dessutom vilken epok eller genre novellen tillhör. Fem av de 

senare elevtexterna kontextualiserar endast novellen genom att beskriva vilken tradition 

novellen tycks tillhöra utan att fördjupa sina påståenden med hjälp av novellens innehåll. Att 

de inte fördjupar sina resonemang kan härledas till två möjliga svar. Antingen åkallar de 

epoken, för att visa att de har uppfattat vilken epok novellen tillhör; det som omger 

provsituationen har ett tydligt fokus på litteraturhistoria. Att de inte fördjupar sitt resonemang 

kan även förklaras med att provet efterfrågar detta i huvuddelen. 

De elever som fördjupar novellens litteraturhistoriska bakgrund i sina referat lyckas 

identifiera teman från skräckromantiken; med hjälp av sin kunskap om litteratur återger 

eleverna dels novellens intrig, dels dess tematik. Två elevtexter använder dessutom det senare 

för att berätta hur deras läsning påverkas av novellens genre/innehåll. Två generella trender 

som uppstår är att de elever som refererar till ”Det skvallrande hjärtat” med dess epok/genre i 

åtanke abstraherar novellens intrig och tema i högre grad än de elever som återger ett 

kronologiskt händelseförlopp. Elevtexterna vars referat följer novellens kronologi söker svara 

vilken betydelse novellens personer och motiv har för berättelsen. 

Det råder ingen allmän konsensus gällande hur eleverna beskriver huvudpersonen och 

”den gamle”. I avseende till hur huvudpersonen gestaltas, ser några elever liksom Zimmerman 

att han lider av en psykisk sjukdom vilket å ena sidan förklarar huvudpersonens agerande. Å 

andra sidan föder de hos vissa elever ett avståndstagande där huvudpersonens ansvar avskrivs 

och hans handlade ser eleverna i hans mentala hälsa. Emellertid beskriver andra elever 

huvudpersonen som ”galen”, vilket är omskrivningen novellens huvudperson aktivt vill 

distansera sig mot. Eleverna som använder galen för att beskriva huvudpersonen ser 

galenskapen i det brott huvudpersonen begår tillika motivet för brottet; huvudpersonen beskrivs 

som galen för sättet han agerar på, vilket nödvändigtvis inte förklarar varför han agerar som 
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han gör. Det uppstår alltså en diskrepans i elevsvaren, där en eventuell diagnos förklarar 

huvudpersonens agerande; alternativt där huvudpersonens agerande föder uppfattningen om 

honom som verkligt galen. 

En annan trend som uppstår bland elevsvaren är att beskriva huvudpersonen som hen. Att 

huvudpersonen litteraturhistoriskt tolkas som en man är av intresse i sammanhanget. Även om 

det kan tyckas som en inkorrekt omskrivning (sett ur tradition) visar de på hur eleverna väljer 

att beskriva huvudpersonen. Däremot går det inte att avgöra huruvida användningen av hen är 

ett medvetet val eller om eleverna faktiskt inte ser vilket kön huvudpersonen har. Men genom 

att använda hen markerar eleverna en uppfattning om novellen. 

Resultatet påvisar även olikheter i hur eleverna har beskriver relationen mellan 

huvudpersonen och den gamle. Referaten visar hur eleverna ”fyller i luckor” när novellen inte 

erbjuder ett explicit svar. Däremot kan elevernas tolkning av männens relations ses som ett 

uttryck där eleven söker substans för att återge berättelsen för en tilltänkt läsare (här: läraren 

som rättar provet). Att beskriva dem som till exempel grannar blir en metod för eleverna att 

formulera novellen intrig och deras tolkning är inte en utpräglad analys utan ett 

tillvägagångssätt att redogöra för novellen. 

När eleverna framställer personerna i ”Det skvallrande hjärtat”, använder de således 

följande strategier. Huvudpersonen beskriver eleverna i huvudsak efter hur han agerar eller hur 

han gestaltas av Poe. De förra beskrivningarna kräver i högre grad att eleverna motiverar eller 

tolkar sin beskrivning i relation till de senare som beskriver huvudpersonen efter Poes 

gestaltning. Eleverna använder även sina kunskaper om litteraturvetenskaplig terminologi för 

att urskilja vilken funktion huvudpersonen har i novellen. Även om några eleverna endast 

använder terminologin för att beskriva honom, visar de på liknade framställningar som eleverna 

som till exempel beskriver huvudpersonen som galen. Slutligen visar eleverna hur de kopplar 

samman ledtrådar i texten för att beskriva relationen mellan novellen centrala personer. Trots 

att deras framställningar har viss skillnad, syftar de till att beskriva något som inte är explicit 

uttalat i texten. 

Elevernas beskrivningar av motiven liknar varandra. Ögat, beskriver eleverna i samband 

till varför huvudpersonen mördar den gamle. Däremot gör de inga djupare tolkningar av ögat 

som symbol utan ser det som något som driver huvudpersonen till sitt handlande. Liksom 

elevernas tolkningar av hjärtat som beskrivs i förhållande till novellens intrig. Elevsvaren 

tenderar på att påminna om de uttolkare Zimmerman hänvisar till; majoriteten av eleverna 
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påvisar att hjärtslagen bara är något huvudpersonen hör.91 Att novellens motiv ses i över lag i 

relation till novellens intrig kan förstås efter att studien bara undersökt elevernas referat av 

novellen; de ombeds inte göra en tolkning av vare sig ögat eller hjärtat utan göra ett referat av 

novellen. 

Däremot visar eleverna på kunskap om berättaren i beaktning till motiven. 

Huvudpersonens reaktioner och/eller villfarelser till ögat och hjärtat ifrågasätter eleverna såsom 

huvudpersonens tillika berättarens trovärdighet. Med hjälp av motiven brister berättarens 

trovärdighet vilket även Zimmerman belyser och eleverna använder sin kunskap om litteratur 

för att återge novellens berättelse.92 

Eleverna använder således olika strategier när de återberättar ”Det skvallrandet hjärtat” 

och framställer novellens personer respektive dess motiv. I relation till Torell et al. och 

Johanssons studier som undersöker litterär kompetens tyder det på att elevgruppen präglas i 

högre grad av performanskompetens än övriga kompetenser, där eleverna identifierar och 

applicerar litteraturvetenskapliga termer när de återger novellen.93 Eleverna försöker dessutom 

förklara företeelser som sker i novellen med hjälp av texten. När eleverna ska beskriva 

huvudpersonen gör de det genom att antigen beskriva hur han handlar eller hur han gestaltas. 

De kommenterar även hur berättaren är avgörande i förståelse av vad som sker i handlingen 

samt söker de inte efter företeelser utanför texten för att förklara motiven i novellen. Dock 

måste performanskompetensen ses i relation till att eleverna ska skriva ett referat. Provfrågan 

söker ett förväntat svar där eleverna implicit inte tillåts agera utanför novellen. 

I avseende till Wessbos resultat positionerar sig elevgruppen tydligast i vad han kallar 

intrig.94 Positionen blir naturlig då provet efterfrågar att eleverna ska återge novellens handling 

men om provet hade till exempel haft endast en öppen fråga torde resultatet se annorlunda ut. 

De två andra positionerna, som Wessbo använder sig av, analogi och objekt förekommer 

även bland elevtexterna.95 Den förra är mest förekommande när eleverna skriver om novellen i 

relation till dess litteraturhistoriska kontext eller genre. Eleverna som skriver om epoken eller 

genren abstraherar novellens berättelse och historia i högre grad än de som inte skriver om den. 

Den senare är likt den första positionen (intrig) vanligt förekommande i elevtexterna då de 

använder sin kunskap om litteraturvetenskap för att återberätta ”Det skvallrande hjärtat.” Deras 

kunskap om bland annat narrativ hjälper dem i deras framställning och beskrivning av novellen. 

 
91 Zimmerman, 2005, s. 344.  
92 Zimmerman, 2005 s. 343. 
93 Torell, 2002, s. 82–86; Johansson, 2015, s. 211–212. 
94 Wessbo, 2021, s. 46. 
95 Wessbo, 2021, s. 46. 
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I förhållande till Thorsons studie kan resultatet studeras utifrån två aspekter. Å ena sidan 

söker eleverna svara på vad som driver huvudpersonens handlande med hjälp av novellen, vilket 

lärarstudenterna tenderade på att bryta mot (jämfört med studenter i litteraturvetetenskap) då de 

grundade sina påståenden med externa förklaringsmodeller (Emellertid visar eleverna i studien 

att de till viss del söker efter svar utanför novellen vilket syns när de exempel använder hen 

som pronomen.). Å andra sidan kan lärarstudenternas läsning förstås i vad Thorsons 

”känslofulla paradox” där läsning både är en känslostyrd upplevelse samtidigt som det inom 

viss kontext är en akademisk disciplin96. Alltså: läsning i gymnasieskolan balanserar mellan 

dessa poler där lärarens uppgift är att skapa en situation där läsning både är och kan vara affektiv 

och ett föremål för bedömning. Att elevtexterna präglas av att återberätta företeelser inom 

novellen kan förklaras av att situationen hör till det senare. 

Langers teori förklarar i vilken föreställningsvärld eleverna befinner sig i när de skriver 

om skönlitteratur.97 Generellt närmar sig eleverna de två första faserna när de söker svara på 

hur novellen framställs på ett ytligt plan eller återger ett övergripande händelseförlopp. De två 

senare faserna uttrycks när eleverna börjar sammanföra företeelser i novellen och svara på hur 

dessa kan förstås i relation till novellen (till exempel varför huvudpersonen agerar som han gör 

eller dylikt) eller läsupplevelsen. Det är bara ett fåtal elever som märker på det senare. 

Resultatet liksom dess relation till tidigare forskning har präglats av det som omger 

provsituationen. Följande omständigheter hade kunnat kompletterat och/eller påverkat 

resultatet: (a) om studien hade gjort en holistisk överblick över hela provsvaren (b) om studien 

hade haft fler deltagare, samt: (c) om studien prövat huruvida eleverna besitter litterär 

kompetens. 

Trots ovan omständigheter belyser resultatet betydande kännedom om gymnasieskolans 

svenskämne och svensklärarprofessionen. Att studera hur eleverna återberättar ”Det 

skvallrande hjärtat” säger något om hur skrivning om skönlitteratur sker vid en provsituation. 

Fastän provsituationen är normerande och omges av förberedande lektioner, övningar och 

betyg, visar resultatet på hur eleverna uppfattar en novell. Även om elevernas referat påminner 

om varandra har studien lyckats utkristalliserat särdrag om hur den återberättas. För 

svensklärarprofessionen är det därför viktigt att vara medveten om att eleverna delvis bär med 

sig själva när de skriver om litteratur. 

  Studien har per se inte undersökt läsupplevelse i en affektiv bemärkelse men genom 

studien synliggörs till viss mån läsandets individualitet. Alltså skriver och uppfattar eleverna 

 
96 Thorson, 2009, s. 249–250. 
97 Langer, 2005, s. 31–36. 
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novellen olika även om provsituationen och slutprodukten präglas av kunskapsmätning. Jag 

liksom Nordberg med andra uppmanar därför till en omfamning av elevens individuella och 

affektiva läsning som ett led i litteraturundervisningen där upplevelsen ska leda till en djupare 

förståelse och kunskap. 

För vidare studier bör mitt resultat användas som en del med syftet att förstå och 

undersöka hur elever skriver om litteratur i skolan; syftet är inte att mäta huruvida eleverna gör 

rätt respektive fel läsning av ett specifikt verk utan att faktiskt undersöka hur de förstår 

fiktionen.  
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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur en grupp gymnasister skriver om skönlitteratur 

i en provsituation med hjälp av frågeställningen: Hur återberättar eleverna ”Det skvallrande 

hjärtat”? och Hur framställer eleverna novellens personer och deras respektive motiv? 

Underlaget för undersökningen bestod av 22 elevtexter vilka ursprungligen kom från ett 

novellanalysprov som var konstruerat för gymnasieskolans andra år. Genom en närstudie av 

elevtexternas svar på provets inledande del har frågeställningen besvarats. Att studien har 

undersökt hur eleverna rekonstruerar novellens intrig motiverades utifrån att rekonstruktionen 

av ett skönlitterärt verks handling visar läsarens bearbetning och uppfattning av texten. 

Uppsatsen tillämpande Judith A. Langers teori om föreställningsvärldar för att urskilja 

vilken eller vilka föreställningsvärldar eleverna befann sig inom när de återberättade novellen. 

Langers teori tjänade frågeställningen genom att uppfatta hur eleverna agerade inom 

fiktionsvärden. Generellt befann sig eleverna i de två första föreställningsvärldarna när de 

återgav ett övergripande händelseförlopp (med några undantag) och i de två senare faserna när 

de beskrev personer och motiv. 

Vidare visade studiens resultat att huvudparten av eleverna skrev ett kronologiskt 

händelseförlopp när de återberättade novellen. Övriga elever skrev antingen en kort översikt 

om novellens intrig eller en kort översikt om intrigen och lyfte novellens teman. Det senare 

gjordes genom att kontextualisera novellen till dess litteraturhistoriska tradition eller genre. Det 

uppstod större skiljaktigheter när eleverna framställde novellens personer och motiv. Även om 

elevernas framställningar närmade sig varandra, var skillnaderna ändå betydelsebärande i 

relation till hur de uppfattade personer respektive motiv (dock var det större konsensus i deras 

beskrivningar av novellens motiv än personer). 

Sammantaget använde eleverna litteraturvetenskapligt terminologi och/eller urskilde 

litteraturens byggstenar när de återberättade novellen. Mestadels nyttjades denna kunskap när 

eleverna beskrev huvudpersonens och berättarens funktion och vad det fick för konsekvenser 

för deras uppfattning om novellen. 

Resultatet har bringat ytterligare förståelse till hur elever skriver om skönlitteratur. Trots 

att materialet utgjordes av provsvar som emellertid söker en någorlunda normerad tolkning 

trädde elevernas egen uppfattning om novellen fram. Elevernas redogörelse av Edgar Allan 

Poes novell har skänkt kunskap om hur eleverna upptäcker diktarens fiktiva värld. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Information till deltagande elever 

 

 

 

Information om forskningsstudie 

Mitt namn är Victor Frengen och är lärarstudent vid Uppsala universitet. Jag ska 

skriva en C-uppsats om hur gymnasieelever läser skönlitteratur vid ett provtillfälle 

och vill därför be om er hjälp. Jag vill, med er tillåtelse använda era svar från 

novellanalysprovet ni skrev vårterminen 2021. Uppsatsen ämnar undersöka 

gymnasisters skrivande om litteratur.  

Deltagandet är frivilligt, anonymt och påverkar inte ert arbete i skolan. Syftet 

är att ta fram vetenskaplig kunskap om läsning av skönlitteratur på gymnasiet som 

kan bidra till Svenskämnets utveckling och undervisning.  

 

Om ni har frågor om studien är ni välkommen att mejla mig på 

vfrengen@gmail.com 
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Bilaga 2 Novellanalysprov  

Analys av ”Den fordringsfulla gästen” av Pär Lagerkvist 
 ”Det skvallrande hjärtat” av Edgar Allan Poe 
 

- Instruktion  
 

• Gör en analys av den bifogade novellen ”Den fordringsfulla gästen” skriven av Pär 
Lagerkvist ELLER ”Det skvallrande hjärtat” av Edgar Allan Poe 

 
• Omfång: Cirka 800 ord 

 
• Skriv din analys enligt strukturen nedan:  

 
• Inled med att presentera vald novell samt gör ett kort referat av novellens 

innehåll, vad handlar den om, vad driver handlingen framåt? 
 
Välj sedan 1 av nedanstående frågeställningar för din tolkning. 
 

• I huvuddelen analyserar, tolkar och refererar du till novellen genom att 
underbygga dina iakttagelser, förankra genom citat och exempel från novellerna. 
På så sätt besvarar du frågeställningen. Använd litteraturvetenskapliga begrep 
och ta upp relevanta kopplingar till epoken, tidens idéer och känslolägen.  
 

• Avsluta med att resonera kring novellens styrkor och svagheter och låt dina 
resonemang leda fram till en slutsats huruvida novellen är läsvärd idag. 

 
 
Frågeställningar: 
 
1. Vilken bild får du av huvudkaraktären? Beskriv hans situation. Vad är det som ger dig 
bilden? På vilket sätt skapar författaren en bild av personen och dennes handlingar? 
Underbygg dina iakttagelser med hjälp av exempel från novellen. 
 
2. Hur är novellen uppbyggd? Utgå från valmodellen och beskriv hur novellen är uppbyggd. 
Underbygg dina iakttagelser med hjälp av exempel från novellen. Här kan du utveckla 
karaktärer, miljö, vändpunkt, tema och motiv.  
 
3. Hur bidrar språket och/eller berättarperspektivet till hur du uppfattar novellen? Fokusera 
på exempelvis symbolik, bildspråk, inre monolog, miljöbeskrivningar som påverkar din 
tolkning. Underbygg dina iakttagelser med hjälp av exempel från novellen. 
 

 


