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Abstract 
Syftet med detta arbete har varit att med utgångspunkter i forskning om läsförståelse samt 

receptionsteorier studera tre aktuella barnböcker för att se om och hur de ger läsaren möjlighet 

till textrörlighet genom att erbjuda plats att fylla i tomrum och oklarheter, och om de 

därigenom ger läsaren stöd i sin utveckling av läsförståelse. Man kan se studien som ett sätt 

att skapa sig en uppfattning om en bok utifrån en aspekt på att utveckla och stödja 

läsförståelse. Böckerna har analyserats med avseende på textens beskrivningar av personer, 

miljö och händelser, samt textens temporalitet och sätt att berätta. Resultatet visar att två av 

böckerna kan betraktas som stödjande i läsares utveckling av läsförståelse, medan den tredje 

uppvisar oklarheter som är svårlösta och kan därför ifrågasättas i det hänseendet. 
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1. Inledning 

I skolan läser eleverna en hel del på egen hand, s.k. tyst läsning. I detta arbete har jag studerat 

tre böcker som elever i årskurs tre läser på detta sätt, för att försöka se i vilken utsträckning 

dessa böcker kan bidra till utveckling av läsförståelse, ett viktigt mål och syfte för 

undervisningen i svenska. Hjälper dessa böcker till att utveckla goda läsare? Är de ”creative 

texts /…/ characterized by telling gaps which turn the reader into a kind of co-author” 

(Tabbert 1980:40)? 

 En god läsare kan, enligt forskning om läsförståelse, skapa mening i det lästa. Det är då 

viktigt att kunna göra inferenser och utveckla textrörlighet, både inom texten och utanför 

texten. Alltså förstå mer än vad som står utskrivet på raden, genom att relatera texten till 

andra delar i samma text, andra texter, sina egna känslor och erfarenheter samt kunskap om 

omvärlden. När läsaren på så sätt förstår texten, skapar hon sin egen tolkning av texten, en 

tolkning som med nödvändighet – om man beaktar att varje människas känslor och 

erfarenheter är unika – blir hennes egen. 

 Hur en läsare skapar en subjektiv text behandlas av receptionsteoretiker som har skrivit 

om hur läsaren utvinner mening och betydelse vid läsning genom att med egna tankar och 

erfarenheter fylla i de tomrum och oklarheter som kan finnas i en skönlitterär text. Den 

subjektiva texten skapas av läsaren i samklang med den objektiva texten – läsaren blir ”co-

author”. Läsförståelse och textreception kan således ses som knutna till varandra. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

I mitt arbete avser jag att med utgångspunkter i forskning om läsförståelse samt 

receptionsteorier studera tre aktuella barnböcker i syfte att se om, och i vilken utsträckning 

och form, de ger läsaren möjlighet till läsförståelseforskningens textrörlighet genom att 

erbjuda plats att fylla i receptionsteoriernas tomrum och oklarheter. Tomrummen och 

oklarheterna synliggörs genom narratologiska begrepp. Man kan se det som ett sätt att skapa 

sig en uppfattning om en bok utifrån dess eventuella bidrag till utveckling av läsförståelse. 

 

Detta undersöks med hjälp av följande frågeställningar: 

– Vad kan man läsa i texten vad gäller personerna, miljön och händelserna? 

– Vilka luckor och oklarheter finns det i texten som läsaren kan eller måste fylla i för att 

skapa en bild av personerna? 
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– Vilka luckor och oklarheter finns det i texten som läsaren kan eller måste fylla i för att 

skapa en bild av miljön? 

– Vilka luckor och oklarheter finns det i texten som läsaren kan eller måste fylla i för att 

förstå händelserna? 

– Vilken typ av textrörlighet kan eller måste läsaren utöva för att skapa sin subjektiva text? 

 

2. Teoretisk grund 

2.1 Läsförståelse 

Skolverket (2010:3) menar att läsundervisningen i den svenska skolan traditionellt har lagt 

fokus på att knäcka skriftkoden, och att den inte i tillräcklig utsträckning stödjer mer 

avancerade förmågor som läsförståelse. Ett sådant smalt sätt att se på läs- och skrivinlärning 

är, säger Skolverket (Ibid), inte längre relevant. I den senaste kursplanen för svenska 

(Skolverket 2011:222–238) framhålls därför läsförståelse som ett viktigt syfte och mål för 

undervisningen i svenska.  Hur kan då läsförståelse definieras? Westlund (2009:69) menar att 

det är ett komplext begrepp och att det därför är svårt att göra en enkel definition, och skriver: 

 

 Läsförståelse är en dynamisk och målorienterad process, som inkluderar färdigheter, strategier, 
 tidigare kunskap och motivation. Man läser för att skapa mening och förståelsen påverkas av 
 syftet, d.v.s. uppgiftsformuleringen före läsningen. Läsaren ska både iaktta och känna sig 
 bunden till textinnehållet, samtidigt som han eller hon ska gå utanför textinnehållet och tillföra 
 texten något nytt. (Ibid:70) 
 

Den amerikanska läsforskaren Michael Pressley skriver att ”/…/ we know, based on many 

studies of good comprehenders, that the best readers do not read texts straight through, but 

rather are very reflective as they read” (2006:195). God läsning handlar alltså om ett medvetet 

läsande. The National Reading Panel, en grupp läsforskare, lärare och 

utbildningsadministratörer som 1997 tillsattes av den amerikanska kongressen med uppgift att 

bl.a. ge riktlinjer för en effektiv läsundervisning, menade att läsförståelse kan definieras som 

”intentional thinking during which meaning is constructed through interactions between text 

and reader” (National Institute of Child Health and Human Development 2000:14). De säger 

också att detta medvetna tänkande för att skapa mening kan liknas vid ”problem solving” 

(Ibid).  

 Det första problem som läsaren måste lösa är förstås att avkoda bokstäverna på 

papperet, men det är alltså inte tillräckligt för att helt förstå – för att skapa mening. Det måste 
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till något mer, läsaren måste medvetet interagera med texten och tillföra den något nytt, alltså 

något som inte finns utskrivet, enligt Westlund och de forskare som ingick i The National 

Reading Panel. Ytterligare ”problem” som måste lösas under läsprocessen för att kunna 

betraktas som en god läsare exemplifierar Liberg, af Geijerstam och Folkeryd som ”att dra 

avancerade slutsatser, att läsa mellan raderna, att jämföra och värdera för att komma fram till 

olika ståndpunkter [samt] att förstå mer avancerat språkbruk som finns i metaforer och 

bildspråk” (2010:59). I den mest elementära nivån av läsförståelse som Liberg et al beskriver, 

och som de hämtat från den internationella läsförståelseundersökningen PISA, ingår att ”dra 

enkla slutsatser” (Ibid:61), och i den mest avancerade nivån ingår att ”göra tolkningar samt 

finna stöd i texten för detta” (Ibid). En läsare måste alltså, också för den mest elementära 

läsförståelsen, kunna tolka och dra slutsatser – förstå något som inte uttrycks bokstavligen i 

texten. I läsförståelsesammanhang kallas det ofta för inferenser. Inferenser är ”en oundviklig 

del i förståelseprocessen” (Franzén 1997:7) vid läsning av alla typer av texter. Vi måste alltid 

använda vår slutledningsförmåga för att fylla i alla de detaljer som författaren inte skrivit ut 

på raden. Franzén menar att begreppet i lässammanhang kan definieras som ”läsning mellan 

raderna” (Ibid:11), och att det innebär att läsaren utnyttjar ledtrådar i texten och kopplar dessa 

till vad man redan vet om det som texten behandlar, och de associationer man gör utifrån 

textens ämne. I vissa typer av texter, t.ex. detektivberättelser, är de inferenser som författaren 

lockar läsaren att göra med antydningar och utplacerade ledtrådar centrala för att bygga upp 

förväntningar hos läsaren, som sedan infrias i större eller mindre grad (Ibid).  

 Det brukar i litteratur om läsförståelse skiljas mellan två olika typer av inferenser 

(Franzén 1997:11, Westlund 2009:101) – modellbaserade och textbaserade. När en läsare gör 

en modellbaserad inferens gör han/hon kopplingar mellan det som står utskrivet i texten och 

sin egen erfarenhet. För att förstå texten bättre fyller läsaren i med material från sin egen 

omvärldskunskap, de modeller man har i sitt inre om olika företeelser i världen (Franzén 

1997:11). Vid textbaserade inferenser integrerar läsaren information som finns på olika ställen 

i texten (Westlund 2009:102), och hittar ”semantiska eller logiska relationer” (Franzén 

1997:11) mellan dessa. Detta betyder förstås att förmågan att göra inferenser ökar dels med 

läsarens erfarenhet av omvärlden, dels med stigande läsvana och ett utökat ordförråd. Pressley 

(2006:54) framhåller vikten av omvärldskunskap, ”prior knowledge”, för att läsaren ska 

kunna göra de inferenser som är nödvändiga för att förstå en text. Han menar också att goda 

läsare inte gör inferenser hur som helst: ”They do not make associations to prior knowledge 

that is completely remote from the ideas in the current text. Instead, they make inferences that 

are needed to understand the text” (Ibid:54). En förmåga att sålla bland sin omvärldskunskap 
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är alltså viktig, vilket rimligen är en förmåga som utvecklas med stigande ålder och 

erfarenhet. Franzén (1997:12) skiljer också på framåtriktade och bakåtriktade inferenser, där 

de förstnämnda handlar om förväntningar på vad som ska hända i fortsättningen av texten 

(eller efter att texten är färdigläst, t.ex. vid ett öppet slut), och de sistnämnda om att något i 

texten får läsaren att tänka tillbaka på något som lästs tidigare i texten. Man kan baserat på ny 

information se det tidigare lästa i ett nytt ljus, och dra en ny slutsats eller fastställa en orsak. 

 

2.2 Receptionsteorier – läsaren som medskapare av texten 

Litteraturanalytiker har under 1900-talet haft olika grundsyn på hur litteratur bör tolkas. Den 

biografiska tolkningsmetoden, där man studerade fakta om författarens liv för att få en 

förståelse för vad han eller hon kunde mena med sin text, gav under 1930-talet plats för den 

s.k. nykritiken, som fokuserade på texten som självständigt fenomen och hur den är 

konstruerad i detalj och helhet (Wolf 2002:14, Westlund 2009:91). Under 1970-talet började 

man alltmer intressera sig för läsarens roll i mötet med texten. Läsaren sågs inte längre enbart 

som en mottagare av textens mening, utan som en medskapare av den. Detta perspektiv, och 

de teorier som behandlar det, kallas reader-response criticism eller receptionsteorier (Wolf 

2002:16). Texten och dess mening är enligt dessa teoretiker inte något förutbestämt, vare sig 

av författaren eller av själva texten, utan ”påverkas [alltid] av vem som läser texten och i vilka 

sammanhang läsningen äger rum” (Ibid).  

 

2.2.1 Mötet mellan texten och läsaren 

En pionjär inom den nya synen på läsaren som medskapare av textens mening är Louise 

Rosenblatt, som redan på 1930-talet förde fram transaktionsteorin. Enligt henne är all läsning 

av litteratur en ”individuell och unik händelse” (Ibid:21), och textens mening skapas i ett 

ömsesidigt möte, en transaktion, mellan text och läsare: ” /…/ the to-and-fro, spiraling, 

nonlinear, continuously reciprocal influence of reader and text in the making of meaning” 

(Rosenblatt 1995:xvi). Vad läsaren tar med sig till texten är lika viktigt som själva texten 

(Ibid:78). Det rör sig om ”personal factors” såsom ”past experiences and present interests”, 

”literary experiences” och ”family and community background” (Ibid:75–89). 

Meningsskapandet är för Rosenblatt något djupt personligt: ”/…/ understanding is a much 

more complex personal process than many are willing to admit” (Ibid:103). Vad läsaren måste 

göra är krävande: 
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 Out of his past experience, he must select appropriate responses to the individual words; he 
 must sense their interplay on one another; he must respond to clues of tone and attitude and 
 movement. He must focus his attention on what he is structuring through these means. He must 
 try to see it as an organized whole, its parts interrelated as fully as the text and his own 
 capacities permit. (Ibid:265) 
 

Rosenblatt identifierar två olika typer av läsning: estetisk och efferent (Ibid:32–33). Estetisk 

läsning innebär att man möter texten som litterär upplevelse, textens och läsarens värld går in 

i varandra (Westlund 2009:92). Att ha ett estetiskt syfte med läsningen kräver att man riktar 

uppmärksamheten mer mot affektiva aspekter, snarare än textens faktainnehåll (Rosenblatt 

1995:33). Vid estetisk läsning, eller som Rosenblatt också benämner det, ”literary reading”, 

måste läsaren lägga fokus på ”the personal associations, feelings and ideas being lived 

through during the reading” (Ibid:292). I den efferenta läsningen är läsaren främst inriktad på 

att hämta textens information, idéer eller handlingsdirektiv – en läsning med ett praktiskt 

syfte (Ibid:32). Läsning av skönlitteratur är således främst att betrakta som estetisk läsning. 

 Estetisk läsning är med denna syn ett kreativt arbete som läsaren utför med hjälp av sina 

erfarenheter och ”under the guidance of the text” (Ibid:266), för att skapa en meningsfull 

helhet som är läsarens egen – en subjektiv text (Wolf 2002:22). En aspekt på hur texten ger 

denna ”guidance” och uppmuntrar – eller rent av kräver – läsarens kreativa arbete har 

behandlats av en annan receptionsteoretiker, Wolfgang Iser. 

 

2.2.2 Att skapa mening genom det som inte finns 

Receptionsforskaren Wolfgang Iser menar, liksom Rosenblatt, att litterära texter (till skillnad 

från beskrivande faktatexter) uppstår i en växelverkan mellan texten och läsaren (Wolf 

2002:23). Läsaren har en aktiv roll i skapandet av textens mening, till den grad att 

hans/hennes medverkan är grundläggande för förverkligandet av en litterär text (Iser 1974:xii, 

Wolf 2002:23). Iser uttrycker detta med sitt begrepp ”the implied reader” (Iser 1974:xii) – på 

originalets tyska ”der implizite Leser”. ”Implied/implizite” kan närmast översättas med 

”implicit” – läsaren kan alltså ses som en del av ett litterärt verk: ”/…/ man [måste] säga sig 

att en text överhuvudtaget inte vaknar till liv förrän den blir läst” (Iser 1985:168). Om en 

litterär texts mening är en produkt av ett samspel mellan texten och dess läsare, betyder det att 

denna mening med nödvändighet kommer att framträda som något helt individuellt och 

subjektivt (Ibid:169).  

 Att en text ”uppnår sin verklighet först genom att läsaren upplever de reaktioner som 

texten erbjuder” (Ibid:171), hänger ihop med att en litterär text inte avbildar en existerande 
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verklighet – man kan nog säga att det knappast är möjligt att skriva en text som exakt avbildar 

verkligheten. En läsare kan alltså inte till fullo relatera det lästa till någonting som han/hon 

har upplevt i verkligheten. Därför uppstår ett ”element av obestämdhet som är typiskt för alla 

litterära texter” (Ibid). Det är också det som gör läsningen till ett nöje: 

 

 A literary text must therefore be conceived in such a way that it will engage the reader’s 
 imagination in the task of working things out for himself, for reading is only a pleasure when it 
 is active and creative. (Iser 1974:275) 
 

Att läsaren måste använda sin ”fantasi” är grundläggande för hur Iser ser på läsprocessen: 

”När läsaren möter de perspektiv som texter erbjuder honom, har han endast sin egen 

erfarenhet att lita till om han önskar ta reda på vad texten vill förmedla” (Iser 1985:172). 

Läsaren måste försöka förstå den värld som presenteras i texten och som inte helt kan 

identifieras med läsarens egen – en process som Iser kallar ”normalisering” (Ibid:172). Till 

hjälp har läsaren sin kunskap om världen och sina individuella erfarenheter, och när han/hon 

under läsningen normaliserar den bristande överensstämmelsen – elementet av obestämdhet – 

mellan sin egen och textens värld skapas en individuell förståelse och mening av det lästa 

(Ibid:172–3). 

 Det ovanstående handlar om mötet mellan läsaren och texten som helhet, den värld som 

texten skildrar. Men Iser beskriver också ”några formella egenskaper som skapar 

obestämdheter i själva texten” (Ibid:173). Det rör hur texten beskriver sitt litterära objekt – 

det som texten vill berätta om – genom ”en mängd bilder som steg för steg låter objektet träda 

fram och gör det konkret för läsaren” (Ibid:173). En text byggs upp av meningar som var och 

en lämnar en bit information, men meningarna är bara delar, ”component parts”, och ger inte 

textens hela betydelse (Iser 1974:277). Man kanske kan uttrycka det som att en text är mer än 

summan av sina utskrivna delar. För mellan meningarna finns det tänkta förbindelser, mer 

eller mindre subtila samband, som ger betydelse åt texten när meningarnas informationsbitar 

genom dessa förbindelser kan interagera (Ibid). Dessa outskrivna övergångar mellan textens 

bilder fyller läsaren i och ”blir därmed medagerande i en meningsskapande process i vilken 

textens betydelse bestäms” (Wolf 2002:24). Iser beskriver dessa ”luckor” och ”delar av 

obestämdhet” (Ibid:23) som ”those points at which the reader is able to ’climb aboard’ the 

text” (Iser 1974:277). Läsaren får alltså efter eget huvud tänka sig hur textens utskrivna bilder 

ska sättas i samband med varandra, för att få en fullständigare bild av det litterära objektet. 

Luckorna kan, som jag förstår det, inte bara ses som mellanrummen mellan på varandra 

följande meningar, utan också hur meningar och textdelar på olika ställen i en text kan 
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förbindas med varandra. I texten är ”tomrummen något som appellerar till läsaren och skapar 

intresse för texten” (Wolf 2002:24) – Iser kallar detta för textens appellstruktur.  

 Under läsningen formar läsaren kontinuerligt förväntningar byggda på den betydelse 

han/hon har skapat av texten. Dessa förväntningar måste hela tiden justeras när nya 

informationsbitar ges, och läsaren fyller i luckorna mellan det nya och det tidigare lästa: ”One 

might simplify by saying that each intentional sentence opens up a particular horizon, which 

is modified, if not completely changed, by succeeding sentences” (Iser 1974:278). När läsaren 

så arbetar med att tolka sambanden i texten i en process av ”trial and error” (Ibid:288), skapas 

den inlevelse vi kan känna när vi läser: ”a creative process that is far above mere perception 

of what is written” (Ibid:279). Olika texter kan förstås ge olika möjligheter till denna kreativa 

process. Men även enkla texter innehåller tomrum och oklarheter som måste lösas: 

 

 Even in the simplest story there is bound to be some kind of blockage, if only because no tale 
 can be told in its entirety. Indeed, it is only through inevitable omissions that a story gains its 
 dynamism. Thus, when the flow is interrupted and we are led off in unexpected directions, the 
 opportunity is given to us to bring into play our own faculties for establishing connections – for 
 filling in the gaps left by the text itself. (Ibid:280) 
 

Luckorna eller oklarheterna kan finnas på många olika ställen och nivåer i texten. Författaren 

kan medvetet ha arbetat med olika tekniker för att locka fram läsarens kreativitet i 

meningsskapandet, t.ex. tidsförskjutningar och parallellhandlingar. Men även på de mest 

grundläggande textnivåerna finns det luckor. Ett konkret exempel på hur det kan te sig, ges av 

litteraturforskaren Maria Nikolajeva: 

 

 Beskrivningar av litterära personer innehåller ofta luckor. Om vi inte får någon motstridande 
 information antar vi att personen har två armar och två ben, en näsa, en mun och två ögon. Om 
 det inte står att personen är rödhårig brukar vi anta att hårfärgen är någonting mera neutralt. 
 (Nikolajeva 1998:171) 
 

Iser menar att luckorna fungerar på olika sätt i kommunikationsprocessen mellan texten och 

läsaren beroende på hur ofta de förekommer och på vilken textnivå de befinner sig – i sättet 

att berätta, i handlingen eller i samspelet mellan personerna (Iser 1985:178). I sin strävan att 

fylla ut luckorna ägnar sig läsaren åt vissa ”activities” (Iser 1974:283). ”Picturing” är en av 

dem, som i citatet från Nikolajeva ovan, då läsaren skapar en inre bild av en person. 

”Anticipation”, förväntan, och ”retrospection”, återblickande, har också berörts ovan. Läsaren 

justerar kontinuerligt sin förväntan på det som komma skall, och sin tolkning av det som 

skett, när ny information presenteras och nya luckor fylls i. Genom att fylla i dessa strävar 
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läsaren efter att få texten att hänga ihop och att kunna skapa ett sammanhängande mönster 

och förståelse: ”/…/ to fit everything together in a consistent pattern” (Ibid:283). Om läsaren 

inte kan finna detta sammanhängande mönster, uteblir inlevelsen, och i värsta fall framstår 

texten som obegriplig (Ibid:285). 

 Sammanfattningsvis kan man säga att läsaren utifrån sina unika erfarenheter försöker 

pussla ihop de olika bitar av information som texten erbjuder, på det sätt som läsaren tror att 

författaren har avsett att de ska pusslas ihop – ett sorts återskapande (Ibid:288). Men eftersom 

alla läsare är unika, med unika erfarenheter och en unik fantasi, blir resultatet, textens mening, 

inte detsamma för alla läsare. Vi fyller i oklarheterna, sambanden mellan bitarna av 

information, på olika sätt. Denna process av meningsskapande, som alltså också kan kallas 

återskapande, beskriver Iser på detta sätt, som man kanske kan säga skildrar en aktiv läsning 

och fångar läsningens känsla: 

 

 The act of recreation is not a smooth or continuous process, but one which, in essence, relies on 
 interruptions of the flow to render it efficacious. We look forward, we look back, we decide, we 
 change our decisions, we form expectations, we are shocked by their nonfulfillment, we 
 question, we muse, we accept, we reject; this is the dynamic process of recreation. (Ibid) 
 

2.3 Textrörlighet – läsarens verktyg 

För att förstå en text måste läsaren alltså, enligt teorier om läsförståelse, reflektera över 

textens innehåll och dra slutsatser – göra inferenser – baserade på dels det som står utskrivet i 

texten, dels sina egna erfarenheter, i en process där det läsaren tar med sig till texten är lika 

viktigt som själva texten (Rosenblatt 1995:78). Genom att göra inferenser fyller läsaren i 

textens tomrum och oklarheter, för att skapa ett sammanhängande mönster av textens 

informationsbitar (Iser 1974). Om läsaren lyckas med detta, kan det beskrivas som att han/hon 

har ett levande förhållningssätt till texten – han/hon uppvisar textrörlighet (Folkeryd, af 

Geijerstam & Edling 2006:169). En läsare som är textrörlig kan röra sig i texten, både framåt 

och bakåt för att göra kopplingar mellan informationsbitar på olika ställen i texten, och även 

koppla texten till sitt eget liv och sin egen kunskap om världen och andra texter (Ibid:170).  

 Folkeryd et al urskiljer tre typer av textrörlighet (Ibid). När läsaren enbart befinner sig i 

texten, på ord- sats- eller helhetsnivå, utövar han/hon textbaserad rörlighet. Den kan stanna på 

en ytnivå då den bara ger en grundare förståelse, t.ex. i form av en sammanfattning av textens 

fakta, men kan ge en djupare förståelse av textens kärna och eventuella budskap om den 

utövas på en djupare nivå och läsaren gör inferenser utifrån texten som helhet (Ibid:172–3). 

Med hjälp av den textbaserade rörligheten rör sig läsaren inom texten, dels horisontellt på 
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textytan och dels vertikalt in i textdjupet (Liberg, af Geijerstam & Folkeryd 2010:46). Den 

andra typen av textrörlighet kallar Folkeryd et al rörlighet utåt, då läsaren ”står med ena benet 

i texten och det andra i den egna erfarenhetsvärlden” (2006:171), och associerar det som står i 

texten till egen kunskap och egna upplevelser. Den tredje typen är interaktiv rörlighet, som 

handlar om att läsaren är medveten om texten som kommunikation från en mottagare till en 

tänkt läsare, i ett sammanhang och eventuellt med ett syfte (Ibid:177). Det kanske är mest 

aktuellt när det gäller faktatexter, men även skönlitterära texter har ju en avsändare, en tänkt 

mottagare och även en avsikt eller ett budskap, eller i vilket fall som helst någon form av etisk 

eller moralisk hållning bakom vilken det står en författare. De tre typer av textrörlighet som 

Folkeryd et al (Ibid:170) beskriver kan ses som ett gradvis vidgande av läsarens perspektiv – 

från en fokusering på själva texten till ett medvetande om texten som en del i ett större 

sammanhang. 

 Keene och Zimmermann (1997) har, baserat på lärares arbete med förståelsestrategier 

för skönlitteratur, beskrivit tre typer av textrörlighet som delvis motsvarar de som beskrivits 

av Folkeryd et al. Den första, som väl kan sägas underlätta Isers ”picturing” (Iser 1974:283), 

är text-till-själv-koppling, då läsaren relaterar texten till sitt eget liv och sina personliga 

erfarenheter (Keene & Zimmermann 1997:75–77): ”När en bok får mig att tänka på mitt eget 

liv” (Westlund 2009:189). Den andra typen är text-till-text-koppling, vilket innebär att läsaren 

associerar till andra lästa texter (Keene & Zimmermann 1997:76,79): ”När boken jag läser 

påminner mig om en annan bok” (Westlund 2009:189). Slutligen identifierar Keene & 

Zimmermann (1997:76, 80–81) text-till-världen-koppling, då kunskap om företeelser i 

omvärlden ger en djupare förståelse av en text: ”När jag förstår hur läsningen kan kopplas till 

världen utanför” (Westlund 2009:190). Värt att notera kanske är att Keene & Zimmermann 

inte tar upp Folkeryd et als textbaserade rörlighet, då läsaren rör sig inom texten. Deras två 

första typer av textrörlighet motsvarar båda Folkeryd et als rörlighet utåt, och deras tredje, 

text-till-världen, kan man nog säga överlappar Folkeryd et als rörlighet utåt och interaktiv 

rörlighet. Keene & Zimmermanns beskrivning är alltså delvis mer detaljerad än den som ges 

av Folkeryd et al, vilka istället ger en bredare bild. Gemensamt för beskrivningarna av olika 

typer av textrörlighet är dock att man kan se dem som de verktyg som läsaren använder för att 

fylla i textens luckor, göra inferenser och skapa mening i texten. 
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2.4 Narratologiska begrepp 

Med sin bok Barnbokens byggklossar (1998) ger Maria Nikolajeva en beskrivning av 

barnbokens utformning och dess berättartekniska mönster, med den moderna narratologin 

som utgångspunkt. I hennes beskrivning av barnbokens narratologi redogörs för två 

grundläggande aspekter på litterära texter: historien (vad som berättas) och berättelsen (hur 

det berättas) (Ibid:24). I det följande ges en kortfattad redogörelse av begrepp som beskriver 

företeelser i de två aspekterna på texterna. 

 

2.4.1 Historien (vad texten handlar om) 

Personer 

I en historia skiljer man mellan huvudpersonen/huvudpersonerna – den eller de som står i 

berättelsens centrum – och bipersonerna. Huvudpersonen kan (men behöver inte vara) den 

person som introduceras först, den som finns med på flest sidor i boken, eller titelpersonen 

(den vars namn ingår i titeln). En jag-berättare leder läsaren att tro att berättaren är 

huvudperson, men så behöver inte vara fallet. Det kan också röra sig om en kollektiv 

huvudperson, d.v.s. en grupp (ett för barnlitteraturen typiskt grepp), eller en individuell 

huvudperson (Ibid:56–9). 

 Litterära personer kan betraktas som antingen öppna eller slutna. Öppna personer tillåter 

att läsaren konstruerar dem utifrån sina egna erfarenheter, men slutna personer ger inte läsaren 

samma möjlighet – de ger intrycket att de ”inte har något liv utanför textens ramar” (Ibid:62). 

Nikolajeva framhåller att ” [e]n rimlig attityd ligger nog någonstans mittemellan dessa två 

extrema synpunkter” (Ibid). Vidare kan textens personer vara dynamiska eller statiska: 

”Dynamiska personer förändras under historiens gång, medan statiska inte gör det” (Ibid:63), 

och förändringen kan t.ex. handla om uppväxt och mognad. Ett ytterligare sätt att beteckna 

personer är som platta eller runda (Ibid), där platta personer oftast bara har en egenskap och 

alltså inte är fullt utvecklade i texten, och de runda personerna har flera både positiva och 

negativa egenskaper – i likhet med verkliga människor.  

 

Miljö 

Nikolajeva använder begreppet miljö för att ange både handlingens plats och tid (när 

händelserna utspelar sig) (Ibid:47). Miljöbeskrivningen kan i barnlitteraturen ha ett 

pedagogiskt syfte i att ge kunskaper om t.ex. ”historiska epoker som går utöver den unga 

läsarens erfarenhet” (Ibid:51), men kan också ha många andra funktioner, som att tydliggöra 
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en konflikt, skapa spänning och förväntan hos läsaren, representera faror och motstånd, bidra 

till personkarakteristiken, skapa en känsla eller atmosfär, eller påskynda en mognadsprocess 

hos huvudpersonen (Ibid:51–52). 

 

Händelser 

”Ett händelseförlopp måste ha en början, mitt och slut, och det är beroende av spänning och 

upplösning. Spänning skapas av konflikten, som leder till en upplösning” (Ibid:25), skriver 

Nikolajeva. Men hon framhåller att det inte är händelserna i sig som skapar handlingen, utan 

det viktiga är hur dessa händelser är sammanfogade. Hur händelser är sammanfogade är 

beroende av kausalitet – ett orsak-verkan-förhållande – där en händelse mer eller mindre 

tydligt möjliggör eller orsakar en annan. Kausalitet i texter är enligt Nikolajeva viktigare för 

barn än vuxna, ”/…/ och därför är händelsernas koppling till varandra av särskild betydelse i 

barnlitteraturen” (Ibid). Hon skiljer mellan kärnhändelser, som är kritiska för 

händelseförloppet, och sidohändelser, som inte har samma avgörande betydelse (Ibid:35–36). 

 Handlingen i barnböcker konstrueras ofta enligt ett mönster hämtat från den 

traditionella fabeln. Det inleds med en exposition, där personerna och miljön presenteras, så 

följer peripeti – komplikationer som möter personerna – och därefter nås kulmen, t.ex. en 

avgörande konfrontation mellan huvudpersonen och hans/hennes motståndare. Efter kulmen 

kommer upplösningen, då ordningen återställs och handlingen avslutas. I processen används 

ofta spänning, situationer som genom att skapa en nyfikenhet hos läsaren på vad som kommer 

att hända lockar denne att fortsätta läsa. Vanligt i äventyrsböcker är cliffhangers, då ett kapitel 

avslutas i ovisshet, gärna med huvudpersonen i fara. Antecipation innebär att ledtrådar som 

pekar mot den slutliga kulmen placeras ut i texten (Ibid:36–37). 

 

2.4.2 Berättelsen (hur det berättas) 

Berättaren 

Nikolajeva beskriver hur barnboksförfattare kan vända sig enbart till barnet, s.k. enkelt tilltal, 

eller både till barnet och till en vuxen medläsare. Det sistnämnda kan ske på två olika sätt – 

att tala till den vuxne ”över barnets huvud och anspela på vuxna erfarenheter, på barnets 

bekostnad” (Ibid:95), s.k. dubbelt tilltal, eller att vända sig till barnet och den vuxne på 

jämlika villkor, men på olika sätt, s.k. samtidigt eller jämlikt tilltal. I berättelsen finns alltid en 

berättarröst, men den behöver inte alltid vara möjlig att identifiera. Om den inte kan 

identifieras, är det fråga om en dold berättare. Om det är tydligt vems röst som hörs är det en 
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öppen berättare, som rent av kan vara påträngande genom att vända sig direkt till läsaren med 

kommentarer till historien. När berättaren förklarar personernas beteende, och inte lämnar 

utrymme åt läsarens egna reflektioner, är berättaren didaktisk eller auktoritär (Ibid 95–96).  

 Traditionellt finns det två grundläggande sätt för författaren att använda sig av 

berättaren – jag-berättaren och tredjepersonsberättaren. En tredjepersonsberättare kan vara 

allvetande, och återge alla personers tankar, eller begränsad och följa en eller några av 

personerna. En objektiv tredjepersonsberättare återger bara de yttre handlingarna eller 

omständigheterna, inte personers outtalade tankar (Ibid:103–105).  

 

Synvinklar 

Berättartekniken kan varieras genom att använda olika synvinklar (eller perspektiv, som är 

synonymt).  Begreppet kan enligt Nikolajeva användas i tre betydelser: perceptionssynvinkel 

– genom vems ögon händelserna skildras; ideologisk vinkel – vems världsåskådning vi 

tvingas acceptera; samt intressevinkel – i vems intresse historien berättas. Samspelet mellan 

synvinklarna ger variationsmöjlighet i historier, när olika synvinklar blandas eller 

kontrasteras, men tillåter också manipulering om vuxna värderingar färgar barnpersoners 

perceptionssynvinkel (Ibid:112–113). 

 

Temporalitet 

Händelserna i den berättade historien äger rum i en viss ordningsföljd, men författaren kan 

presentera dem på ett annat sätt, i olika temporala strukturer. Nikolajeva anger temporalitetens 

komponenter som ordning (i vilken tur och ordning händelserna berättas i förhållande till hur 

de ägde rum i historien), duration eller tidsrymd (hur lång tid berättelsen tar i förhållande till 

historien) samt frekvens (hur många gånger en händelse återberättas i förhållande till hur 

många gånger den ägde rum i historien). Avvikelser mot en strikt kronologisk ordning kallas 

anakronier. Nikolajeva skriver att man i narratologin skiljer mellan två typer: analeps, en 

återblick eller flashback, och proleps, flashforward eller antecipation (Ibid:131–132). 

 En ellips är en aspekt på duration som är vanlig i såväl vuxen- och barnlitteratur. 

Historiens tid är ofta längre än berättelsens tid – det som beskrivs utspelas under en längre tid 

än det tar att beskriva det – och när berättelsens tid är lika med noll, talar man om en ellips. 

Vid en explicit ellips talar texten kort om att det har gått en bestämd (t.ex. en timme eller ett 

år) eller en obestämd (t.ex. en lång tid eller några dagar) tid. Om läsaren själv måste dra 

slutsatsen att det har gått en tid mellan t.ex. två på varandra följande kapitel eller stycken, är 

det en implicit ellips. Ellipser är alltså tomrum som läsaren själv måste fylla i (Ibid:146). 
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3. Analys och resultat 

3.1 Urval 

De tre analyserade böckerna valdes ut genom att en lärare i år tre i en skola i 

Stockholmsområdet på förfrågan uppgav tre av de titlar som, enligt hennes uppfattning, hade 

varit flitigt lästa under höstens tysta läsning i hennes klass. De tre böckerna är En hemlig vän 

av Katarina Genar med omslag och vinjetter av Kristina Digman, utgiven 2010, Skola i skräck 

av Thomas Halling med illustrationer av Sofia Falkenhem, utgiven 2011, samt Spökhuset av 

Anna Jansson med illustrationer av Mimmi Tollerup, utgiven 2012. 

 

3.2 Analys 

I det följande kommer de tre valda böckerna att analyseras var för sig, med avseende på  

historiens (vad som berättas) huvudkomponenter – personer, miljö och händelser – för att se 

om det finns något, och i så fall vad, som inte står utskrivet och som läsaren själv behöver 

fylla i för att skapa ett sammanhängande mönster och nå en rimlig förståelse av texten. I 

analysen kommer även företeelser i berättelsen (hur det berättas) och aspekter på språket tas 

upp för att synliggöra tomrum och oklarheter i texten. Analysen gjordes genom böckerna 

lästes med begrepp från de teorier som redogörs för i detta arbetes teoretiska grund för 

ögonen (se sidorna 6–16). 

 

3.2.1 En hemlig vän 

Denna bok anges av förlaget vara lämplig för åldersgruppen 9–12 år, och innehåller 95 sidor 

utan illustrationer, förutom vinjetter föreställande ett träd vid varje kapitelbörjan. Bakgrunden 

till trädet visar om kapitlet utspelas på dagen eller kvällen. Huvudpersonen Henrietta har med 

sin mamma flyttat från ett hus på landet till en lägenhet i stan, efter att pappan lämnade dem. 

Hon känner sig ensam, hennes mamma arbetar ofta över och hon har inte fått några kompisar. 

Hon lär känna två äldre grannar, herr Wallgren och Ellen, och ser en mystiskt uppdykande 

flicka gunga på gården. Hur dessa tre personer hänger ihop utgör ett av historiens tre spår, och 

det visar sig att herr Wallgren och Ellen, som bor i olika lägenheter, har varit gifta men nu är 

separerade. Flickan på gården är deras döda dotter, Isabella, vars död orsakade makarnas 

separation. De längtar dock efter en försoning som till slut möjliggörs av Henrietta och 

hennes kompis Fanny. Fanny är titelns hemliga vän, och hur Henrietta och Fanny finner 
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varandra, och Henrietta därigenom befrias ur sin ensamhet, är det andra av historiens spår. 

Det tredje rör hur Henrietta, som inte vill tala med sin pappa, till slut går med på att tala med 

honom och också de försonas. 

 

3.2.1.1 Personer 

Henrietta beskrivs i texten inte alls till utseendet, inte heller får vi veta hur gammal hon är. 

Däremot avbildas hon på bokens omslag, men ganska vagt illustrerad, vi ser egentligen bara 

att hon är ljushyad, har brunaktigt hår och bruna ögon. Det bör alltså finnas plats för läsaren 

att föreställa sig henne utifrån sin egen fantasi och erfarenhet – hon är en relativt öppen 

person. Man kan också säga att hon är en rund person med både positiva och negativa 

egenskaper – hon är empatisk men ljuger – och att hon genom sin utveckling till försoning 

med pappan är dynamisk. Mammans, pappans och Fannys utseenden beskrivs inte heller i 

texten. Det enda som sägs är att mamman har mörklockigt och Fanny lockigt hår. Herr 

Wallgren beskrivs lite mer detaljerat, men Ellen och deras döda dotter (eller egentligen 

dotterns vålnad) ges bara skissartade beskrivningar – sliten städrock, papiljotter och grått hår 

respektive tunna flätor och röd mössa. Fastighetsskötaren Sven beskrivs enbart genom ett par 

av hans klädesplagg och hans rödsprängda ögon. Bokens övriga personer – Henriettas lärare 

och barnen i klassen – beskrivs bara med sina namn. Vad gäller personernas inre liv återges 

löpande Henriettas tankar och känslor genom den begränsade tredjepersonsberättaren. Bilden 

av henne som ensam, ledsen och utanför byggs upp genom textens informationsbitar, t.ex. 

”men själv får hon väl sitta ensam” (Genar 2010:6) och ”Hon har ju ändå ingen att ringa till” 

(Ibid:29). Exakt varför hon har svårt att få kompisar får läsaren själv tänka sig, men får en 

sorts förklaring till att hon är en ”pusselbit som inte riktigt passar in någonstans” (Ibid:35) när 

mamman säger att Henrietta ”alltid har varit lite tyst och blyg” (Ibid:38). Övriga personers 

tankar och känslor får vi förstå genom Henriettas tankar, det är genom hennes 

perceptionssynvinkel som historien berättas. 

 

3.2.1.2 Miljö 

Liksom personerna beskrivs miljön knapphändigt. I historiens exposition ges korta, spridda 

bilder – t.ex. ”En buss kör förbi”, ”Huset är högt” (Ibid:6) – vars obestämdhet läsaren får 

normalisera till en sammanhängande bild av en stadsmiljö. Vilken stad, och om den är stor 

eller liten, anges inte. Vi får något fler detaljer i herr Wallgrens lägenhet – t.ex. ”tavlor i 

tjocka guldramar” och ”en matta med snirkligt mönster” (Ibid:13) – som dessutom ges i följd, 

och tillsammans ger en bild av en gammal mans lägenhet. Henriettas lägenhet beskrivs bara 
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genom de blommiga tapeterna, som sitter kvar sedan den förra hyresgästen, och liksom den 

övriga miljön tycks ha funktionen att understryka Henriettas främlingskap inför det som finns 

runt omkring henne. Historiens övriga platser – trapphuset, skolan och vägen dit – beskrivs i 

stort sett inte alls. När historien utspelar sig är oklart. Att det förekommer en dator och en cd-

spelare placerar den i en obestämd nutid, men i övrigt finns inga tidsmarkörer. I expositionen 

ges bilder av vinter – ”Andedräkten ryker ur munnen. Hon sparkar till en snökocka” (Ibid:5) – 

men liksom bilderna av stadsmiljön är de korta och spridda. Längre fram i texten kommer fler 

bilder av snö och kyla och läsaren kan förbinda dem och få en fullständigare bild – ”en mängd 

bilder som steg för steg låter objektet träda fram och göra det konkret för läsaren” (Iser 

1985:173). 

 

3.2.1.3 Händelser 

Historiens tre spår – herr Wallgren och Ellen, den hemliga vännen, Henriettas relation till 

pappan – skrivs alla ut genom ledtrådar som man kan anta är avsedda att skapa förväntan, 

antecipation, hos läsaren. Till exempel ser Henrietta vid sitt första besök hos herr Wallgren ett 

porträtt av ett litet barn, bredvid vilket det står ett brinnande stearinljus, och herr Wallgren 

står och betraktar en blinkande stjärna på den mörka himlen. När han efter en stund talar, 

säger han med sorgsen röst att stjärnorna skänker tröst när saknaden blir för stor. Läsaren leds 

då förstås att undra varför han är sorgsen – antecipation – och Henrietta betonar gåtfullheten 

genom att i tanken undra vad det är han saknar. Just denna ledtråd pekar mot hans döda dotter 

som lite senare i historien visar sig på gården, och föranleder Henrietta att undra om hon ”är 

ett barnbarn till någon i huset?” (Ibid:31). På liknande sätt framhålls ledtrådarna och att 

läsaren ska undra över dem genom att Henrietta i tankarna ställer frågor om det som händer, 

och uppmuntrar läsaren att göra inferenser och lösa oklarheterna genom att koppla ledtråden, 

den nya informationsbiten, till den information läsaren har fått tidigare. Förväntan och 

återblickande, två av de aktiviteter som läsaren enligt Iser ägnar sig åt i strävan efter att skapa 

ett sammanhängande mönster i texten (1974:283), uppmuntras och underlättas av Henriettas 

tankar. Ledtrådarna om herr Wallgrens familj och den spänning de skapar når sin kulmen när 

herr Wallgren till sist berättar allt för henne. Hans berättelse återges med hans egna ord – 

perceptionssynvinkeln byts – vilket innebär en text med ett betydligt svårare språk än i resten 

av boken, både på ord- och syntaxnivå. Henrietta åstadkommer sedan tillsammans med Fanny 

en upplösning när de, genom att spela ett musikstycke som har betydelse för herr Wallgren 

och Ellen, möjliggör för det gamla paret att återförenas. Det är ett undantag till att Henrietta 

hjälper läsaren att fylla i textens luckor, i det att hon helt enkelt accepterar och inte undrar 
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över att ett musikstycke kan påverka människor så starkt att de kan övervinna de känslor som 

under många år har hindrat dem från att försonas.  

 Hur Henrietta möter sin hemliga vän skrivs fram på liknande sätt, när Henrietta undrar 

över de spår – fotspår i snön och ett anonymt brev – som Fanny lämnar åt henne. Dock får 

man säga att de ledtrådar som läggs fram inte på något sätt pekar på just Fanny, och att det är 

hon som är den hemliga vännen kommer som en överraskning såväl för läsaren som för 

Henrietta. Historiens tredje spår, relationen mellan Henrietta och hennes pappa, är också 

mindre tydligt. Att hon ser honom som skyldig till familjens splittring och att hon blev 

tvungen att flytta, kan läsaren tidigt förstå. Först får läsaren veta att Henrietta inte vill svara 

när han ringer, och hjälps att inferera varför, när Henrietta tänker att hon vill att allt ska bli 

som vanligt igen, ”som det var innan pappa försvann” (Genar 2010:21). Strax därefter tittar 

hon på bilder på familjen när de levde tillsammans, och hennes saknad över huset på landet 

skrivs ut. En bekräftelse på den slutsats som läsaren kan ha dragit kommer ett par sidor 

senare, när Henrietta tänker ”Allt är pappas fel” (Ibid:25). Däremot är det inte lika lätt att 

förstå varför hon i slutet av boken pratar med pappan igen, och varför hon inte är lika arg på 

honom längre. En möjlig slutsats är att hon blivit mer försonlig genom att ha sett herr och fru 

Wallgren återförenas, och att hon mår bättre nu när hon fått Fanny till kompis, men det svaret 

ges inte i texten. Liksom beträffande musikens påverkan på paret Wallgren underlättas inte 

den inferensen av att Henrietta ”tänker högt”, som hon gör så ofta annars i texten. 

 

3.2.1.4 Temporalitet 

Det förekommer genomgående en mängd analepser, som ofta förklarar och fördjupar det som 

händer eller det som Henrietta tänker på i historiens nutid. Så till exempel ger Henriettas 

återblick på livet i huset på landet information som kan hjälpa läsaren att förstå hennes 

relation med pappan. Ett par prolepser hjälper också läsaren att dra slutsatser om Henriettas 

känslor. Ellipser förekommer också rikligt, mellan kapitel men även mellan stycken. Sådana 

tidsluckor ger läsaren möjlighet att själv tänka sig vad som har hänt, vilket oftast inte är så 

svårt, då det t.ex. är en lucka mellan en kväll och nästa morgon, och inferensen att Henrietta 

har sovit är naturlig. Man kanske kan se det som ställen där läsaren utan svårighet kan ”climb 

aboard” (Iser 1974:277) och komma in i texten, kanske efter ett avbrott i läsandet. 

 

3.2.1.5 Språk och sätt att berätta 

Textens språk är, utom i avsnittet med Wallgrens egna ord, i huvudsak enkelt. Det 

förekommer inte många ovanliga ord och syntaxen är okomplicerad. Däremot finns det 
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obestämdheter i sättet att berätta, en av Isers textnivåer. Läsaren kastas ofta, utan att det 

explicit anges i texten, in i Henriettas tankar. Läsaren möts också av många inskjutna 

analepser. Bokens första rader illustrerar detta: 

 

 Henrietta borrar ner hakan i halsduken och skyndar sig hemåt. Andedräkten ryker ur munnen. Hon 
 sparkar till en snökocka. 
 Precis när hon skulle gå hem från fritis hade mamma ringt. 
 – Jag kommer hem först vid sjutiden, sa hon. Det är så mycket att göra på jobbet nu. Du har ju 
 nycklar så du kan gå hem själv. Värm pastan som står i kylen. 
 Det var tredje gången den här veckan som mamma blev försenad. Nog för att hon hade börjat ett 
 nytt jobb, men ändå! Nästan två timmar ensam hemma och fredagskväll dessutom. Kvällen känns 
 lång och tråkig. Först ska hon mata guldfiskarna och värma pastan. Sedan då? (Genar 2010:5) 
 

För att bilda ett sammanhängande mönster i ovanstående exempel måste läsaren fylla i de 

rikligt förekommande övergångar som finns mellan textens delar. I detta jobb krävs nog en 

viss läsvana som har gett läsaren en förståelse för att personers tankar kan synliggöras på det 

här sättet i texter, text-till-text-koppling behövs alltså. Dessutom måste läsaren för att koppla 

ihop analepserna med textens nutid utöva textbaserad rörlighet. 

 

3.2.1.6 Resultat och sammanfattning 

I personbeskrivningarna finns det många luckor – beskrivningarna är knapphändiga och ger 

läsaren stort utrymme till ”picturing” (Iser 1974:283). För att göra sig inre bilder av 

personerna kan man nog säga att läsaren behöver göra text-till-själv-kopplingar, en 

textrörlighet utåt. De flesta barn har föräldrar, andra barn och någon äldre människa i sin 

närhet – med reservation för etnicitet med tanke på omslagsbildens ljushyade flicka. För att 

göra de inferenser som behövs för att förstå miljön krävs, om man inte har upplevt stadsmiljö 

och vinter och kan göra text-till-själv-kopplingar, kunskap om omvärlden – text-till-världen-

kopplingar. I de sparsamma beskrivningarna av historiens platser ges det relativt stor plats för 

läsaren att fylla i tomrum. Vad gäller händelserna får läsaren hjälp med den textbaserade 

rörligheten på yta och djup – hjälp att normalisera oklarheterna i de utplacerade ledtrådarna 

och koppla ihop informationsbitar – av Henriettas tankar och frågor. På det sättet kan man se 

berättaren som didaktisk – personernas beteende och tankar förklaras, och kausaliteten 

förtydligas. Dock finns det oklarheter som läsaren inte får hjälp med att lösa: musikstyckets 

verkan och Henriettas försoning med pappan – hennes mognad. Det är två händelser i slutet 

av boken, och man kan se det som något som läsaren kan fundera över efter läsningen. 

Läsaren lämnas med en obestämdhet som det nog krävs text-till-själv-koppling för att lösa. 
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 Sammanfattningsvis erbjuder En hemlig vän en hel del plats för läsaren. Det finns 

många tomrum i beskrivningen av personerna och miljön. För att göra inferenser om 

händelsernas sammanhang får läsaren hjälp av en berättare som i detta avseende kan ses som 

didaktisk, men det finns också kärnhändelser som lämnas åt läsarens egen förståelse. Sättet att 

berätta kräver en relativt utvecklad textrörlighet. 

 

3.2.2 Skola i skräck 

De tre syskonen Linus, Maja och Oskar går i samma skola, och boken berättar om två dagar 

innan Halloween då skolans personal börjar uppträda underligt på olika sätt som får barnen att 

dra slutsatsen att personalen har blivit vampyrer. Den andra kvällen beger sig Maja och 

Oskar, beväpnade med vitlök och en spetsig pinne, till skolan. Där upptäcker de att lärarna 

och rektorn har samlats i lärarrummet och skrattar åt hur de har skojat med eleverna. Dock får 

historien en vändning, då Maja och Oskar på vägen hem möter skolsköterskan och 

vaktmästaren, som dyker upp i en svart bil och verkar vara riktiga vampyrer. De attackerar 

barnen som söker hjälp i lärarrummet, men rektorn lugnar dem med att det bara är ett 

missförstånd och försäkrar att det inte finns några riktiga vampyrer. Det sista kapitlet avslutas 

med en beskrivning av hur en svart bil stannar utanför rektorns hus, och en skugglik figur 

kliver in. Av illustrationen kan man ana att det är rektorn. Boken har 96 sidor, 25 

illustrationer och är enligt förlaget avsedd för åldersgruppen 8–11 år. 

 

3.2.2.1 Personer 

Eftersom historien berättas genom tre perceptionssynvinklar – huvudsakligen Majas, men 

Linus och Oskar får varsitt kapitel då vi ser genom deras respektive ögon – kan man säga att 

boken har en kollektiv huvudperson. Personerna beskrivs inte i texten, förutom då deras 

vampyrlika drag ska förmedlas – t.ex. var frökens öga ”helt rött och såg väldigt läskigt ut” 

(Halling 2011:8) – men läsaren får en relativt tydlig bild av dem genom illustrationerna. 

Huvudpersonernas ålder anges på bokens baksida. En begränsad tredjepersonsberättare ger 

läsaren en viss inblick i barnens tankar och känslor, främst när det gäller Maja, men tankarna 

och känslorna är mest enkla undringar av typen ”Hade rektorn verkligen blivit en vampyr?” 

(Ibid:28). Maja och Oskar visar i stort sett ingen rädsla inför de förmodade vampyrerna, utan 

beger sig tveklöst till skolan på kvällen för att undersöka, och man kan kanske säga att de är 

hjältar, de är som läsaren själv skulle vilja vara, och i det huvudsakligen platta och statiska 

personer. 
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3.2.2.2 Miljö 

I expositionen ges en kort stämningsskapande bild av väder och tid – ”nästan storm” och ”det 

var Halloween i helgen” (Ibid:3) – och inför konfrontationen med vaktmästaren och 

skolsköterskan ”lyste en stor måne” och ”En uggla hoade” (Ibid:77), men i övrigt beskrivs 

miljön inte alls i texten. Illustrationerna ger bidrag till stämningen genom några inslag av 

nakna grenar, mörk himmel och svarta korpar, men avbildar i huvudsak personer. De platser 

där händelserna utspelas omnämns bara med enkla ord såsom klassrummet, hemma och 

skolgården. Miljön kanske inte kan sägas ha någon speciell funktion, men det faktum att de 

ruskiga händelserna utspelas i en för barn välbekant miljö – skolan – kanske gör att de av 

läsaren kan uppfattas som mer personligt berörande och därmed mer skrämmande än om de 

hade utspelats i en mer okänd miljö. Det finns inga tidsmarkörer, som mobiler eller datorer, 

men eftersom det inte finns något som antyder något annat får man nog anta att historien 

utspelas i en obestämd nutid. 

 

3.2.2.3 Händelser 

Det första kapitlets händelser – Majas fröken är blek och rödögd, svimmar, skolsköterskan 

kommer tillskyndande och ger fröken en grön vätska samtidigt som hon viskar en mystisk 

ramsa – bygger tillsammans med Majas kompis Ebbas iakttagelser – Majas fröken har handlat 

stora mängder blodigt kött – upp antecipation hos läsaren, oklarheter som delvis löses av 

texten i slutet av kapitel två, då Oskar skämtsamt drar slutsatsen att Majas fröken är en 

vampyr. Det ger förstås ny antecipation inför fortsättningen. Nästa dags händelser bekräftar 

Oskars slutsats, och det visar sig att även andra lärare samt rektorn verkar vara vampyrer. 

Barnens samtal och gemensamma undringar om händelserna hjälper läsaren att koppla ihop 

informationsbitarna, och på så sätt bekräftas vampyrhypotesen av alla de bilder som läggs 

fram – det ges i texten egentligen inte plats att fylla i luckorna mellan bilderna på annat sätt än 

att det verkligen är frågan om vampyrer. Oklarheterna i textens handlingsnivå övergår från en 

hypotes om vampyrer till hur det ska gå för eleverna i en sådan skola, och hur Maja och Oskar 

ska klara sig på sin kvällsexpedition till skolan. Den lösning som ges – lärarna skojade bara – 

har inte antytts genom information i texten, på samma sätt som det inte har lämnats någon 

information som skulle kunna leda till slutsatsen att personalen betedde sig underligt av någon 

annan anledning än att de verkligen var vampyrer. 

 Denna första kulmen på historien visar sig dock vara falsk i och med historiens 

vändning – skolsköterskan och vaktmästaren är verkligen vampyrer – och det öppna slutet där 

rektorn ses kliva in i den svarta bilen. Läsaren ställs inför flera nya luckor. Är rektorn 
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vampyr? Varför ville han då att personalen skulle låtsas vara vampyrer? Är några av de andra 

lärarna trots allt också vampyrer? Hur kommer det att gå för barnen i skolan nu?  

 

3.2.2.4 Temporalitet 

Det förekommer sparsamt med analepser, ett par korta när Maja minns hur hennes fröken 

brukar vara, för att ställa det i kontrast mot hennes underliga beteende, och en längre när 

Majas kompis Ebba berättar om frökens köttinköp. Det framgår relativt tydligt i texten att det 

är återblickar, och kopplingen till textens nutid kan sägas vara tydlig. Ellipser förekommer 

både mellan kapitel och mellan styckena, som separeras av blankrader. De allra flesta ellipser 

är implicita och obestämda. De ellipser som finns mellan styckena ger många och tydliga 

möjligheter för läsaren att ”climb aboard the text” (Iser 1974:277), när det föregående 

styckets sista mening ska sättas i samband med nästa styckes första, t.ex. ”Vi går ned till 

rektorn, sa Linus och fick genast med sig halva klassen. [blankrad] När de kom fram till 

rektorsexpeditionen knackade Linus på dörren” (Halling 2011:25). I blankradens lucka kan 

läsaren exempelvis föreställa sig hur barnen går nerför en eller flera trappor, öppnar dörren till 

korridoren som leder till den sällan besökta och lite främmande rektorsexpeditionen, och 

kanske tänka sig deras känslor av osäkerhet.  

 

3.2.2.5 Språk och sätt att berätta 

Både på syntax- och ordnivå är språket okomplicerat. Texten har en tydlig kausalitet, och det 

är förhållandevis enkelt att förbinda meningarna med varandra. Däremot är förbindelserna 

mellan styckena – ellipserna – något mer krävande. Man kan säga att det är relativt lätt att 

skapa ett sammanhängande mönster i sättet att berätta, vilket enligt Iser underlättar inlevelsen. 

 

3.2.2.6 Resultat och sammanfattning 

Det finns ett begränsat utrymme för läsaren att göra sig egna bilder av personerna, eftersom 

illustrationerna är så pass tydliga. Möjligen kan man säga att det här, som i många 

barnböcker, handlar om ganska stiliserade teckningar och att en läsare ges en viss möjlighet 

att fylla ut konturerna utifrån sina text-till-själv-kopplingar. Miljön är mer tillåtande eftersom 

det handlar om en skolmiljö som inte beskrivs i texten och knappt i bild, och det bör ge stora 

möjligheter till ”picturing” (Iser 1974:283) genom text-till-själv-kopplingar. De flesta av den 

här bokens läsare kan antas ha egna erfarenheter av skolmiljö. Läsaren ges hjälp av 

huvudpersonerna att genom textbaserad rörlighet förbinda de olika informationsbitar som ges 

om händelserna när det gäller att lösa historiens första oklarhet – vad är det för fel på Majas 
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fröken? Läsarens eventuella kunskap om vampyrer – en text-till-text-rörlighet  – skulle kunna 

göra det möjligt för läsaren att själv göra samma inferenser som huvudpersonerna, men det 

ges inte mycket tid till det. Läsaren får också en liten ledtråd till att vaktmästaren är en riktig 

vampyr – han uppges vara från Rumänien – och senare får vi veta att han heter Vlad, vilket 

den vampyrkunniga läsaren genom återblickande kan koppla till hans utseende och beteende. 

Läsaren skulle förstås genom text-till-världen-koppling kunna dra en annan slutsats än 

huvudpersonerna – det finns inga vampyrer. Det skulle också ge en lösning vad gäller 

historiens andra oklarhet i händelseförloppet, hur det ska gå för barnen, och det är den enda 

textrörlighet som skulle kunna lösa det eftersom det inte ges någon information i texten (utom 

det faktum att det snart är Halloween) som tyder på att lärarna bara har klätt ut sig. Det öppna 

slutet, där det överraskande visar sig att det faktiskt finns vampyrer, lämnar läsaren med 

många nya oklarheter att lösa med hjälp av text-till-text- och text-till-själv-rörlighet.  

 För att sammanfatta Skola i skräck kan man säga att miljön ger mer utrymme åt läsaren 

än vad personerna ger, och att läsaren får hjälp att göra inferenser om händelserna av 

huvudpersonerna. Läsaren kan också göra andra inferenser än huvudpersonerna. Ett öppet slut 

uppmuntrar till egna funderingar och självständig fantasi och textrörlighet. Kausaliteten i 

sättet att berätta och de genom blankrader tydliggjorda ellipserna skulle kunna sägas ge goda 

möjligheter till inlevelse. 

 

3.2.3 Spökhuset 

I denna åttonde bok i serien om Emil Wern får vi följa Emil, som har en detektivbyrå i en 

gammal kiosk i trädgården, hans lillasyster Linda och kompisen Ubbe när de undersöker 

spökerier i och runt ett hus på Gotland. I huset bor två inneboende, Sigrid Scoop och Nikon 

Hasselblad, som båda visar sig ha ekonomiska motiv till att vilja skrämma bort husets 

ägarinna Hedvig och köpa huset. Hedvig säger sig inte våga bo i huset längre, men när barnen 

övernattar i huset och får uppleva spökerierna, upptäcker de snabbt att spöket och de mystiska 

ljuden är iscensatta av Hedvig själv i syfte att höja värdet på huset inför en försäljning. Boken 

är enligt förlaget avsedd för åldersgruppen 6–9 år. De 79 sidorna innehåller 32 illustrationer. 

Dessutom finns en karta över Visby, en ordlista över brottsrelaterade ord, t.ex. alibi och bevis, 

med förklaringar. Dock förekommer endast ett fåtal av dessa ord i texten. Boken avslutas med 

presentationer av författaren och illustratören. 
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3.2.3.1 Personer 

Det ges ingen information om personernas utseende eller ålder i texten, med undantag för 

korta beskrivningar av personerna som är knutna till spökhuset – Hedvig har eldrött jättestort 

hår och runda glasögon; Nikon har skrynkliga kläder, rufsigt hår och ögon ”små som 

fluglortar” (Jansson 2012:42) och Nikons kompanjon Uffo har ”hästsvans, potatisnäsa och 

ringar i båda öronen. Han såg ut som ett troll” (Ibid:51). Dock avbildas samtliga personer i 

illustrationerna, som ger en relativt tydlig bild av deras utseenden. Eftersom bokserien heter 

”Emil Wern detektiv” och en kort text placerad före det första kapitlet presenterar honom, var 

han bor och hans medhjälpare, står det klart att han är huvudperson. Händelserna ses 

huvudsakligen genom hans ögon, och den begränsade tredjepersonsberättaren låter läsaren ta 

del av hans tankar, men vid ett tillfälle får läsaren också Ubbes perceptionssynvinkel. Emils 

fåtaliga tankar har formen av kommentarer till handlingen – ”Det var ren tur att ingen blev 

skadad” (Ibid:22) – och hans känslor beskrivs knappast, utom vid ett par tillfällen när han 

reagerar på händelserna med en viss rädsla, t.ex. ”Det här var faktiskt läskigt på riktigt” 

(Ibid:56). Man skulle möjligen kunna säga att läsaren genom att Emils personlighet är så 

skissartad – han ges inga egenskaper förutom detektivens karaktäristiska handlingskraft och 

slutledningsförmåga – skulle kunna fylla honom med sina egna erfarenheter, och att han på så 

sätt är en öppen person, men eftersom han är en statisk och platt person måste man nog säga 

att han ”inte har något liv utanför textens ramar” (Nikolajeva 1998:62), och är sluten.  

 I början av boken åker Emil och hans familj tillsammans med några vänner till en sjö 

för att åka skridskor, vilket leder till att de träffar Hedvig och får höra om spökerierna i 

hennes hus. Hur familjens vänner är släkt med varandra och vem som är vem är synnerligen 

oklart. De omnämns omväxlande med efter- och förnamn, och läsaren lämnas osäker på om 

tant Marianne är samma person som fru Hartman. Det måste nog vara så, men läsaren kan 

egentligen inte förstå det genom texten. Likaså är det oklart hur det kommer sig att de – eller 

hon – bestämmer över Ubbe. En tolkning är att Ubbe är son till tant Marianne/fru Hartman, 

vilket gör det märkligt att hon omnämns som fru Hartman – historien berättas ju 

huvudsakligen genom Emils perceptionssynvinkel, och han borde rimligen kalla mamman till 

en kompis vid förnamn om historien utspelas i nutid. 

 

3.2.3.2 Miljö 

Innan historien börjar har läsaren fått en karta över Visby, men eftersom händelserna 

huvudsakligen utspelas någon annanstans är dess funktion oklar. Historien börjar i Emils 

trädgård i Visby, och det sägs tydligt att det är vinter. Utomhusmiljöerna – trädgården, 
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Tingstäde träsk (sjön), Martebo (Hedvigs hus och myren intill) – beskrivs knappt i texten, och 

inte heller i bild, med undantag för Hedvigs hus och Emils trädgård. Inomhusmiljöerna – 

Emils hem och Hedvigs hus – beskrivs också sparsamt. Läsaren får t.ex. veta lite om Hedvigs 

kök – ”Det var ett hemtrevligt och gammaldags kök med vedspis och bakugn och ett stort 

skafferi som man kunde gå in i” (Jansson 2012:32) – och illustrationer visar hjälpsamt en 

rutig gardin och innehållet i skafferiet, vilket också kort beskrivs i texten. I kapitel tre, 

skridskoutflykten, beskrivs ”bulverket” (Ibid:22), de forntida lämningar som finns på botten 

av sjön, och vad de kan ha haft för funktion. Texten berättar också i anslutning till detta om 

vikingaskepp och Miklagård. Varför denna information finns med är oklart. Den har ingen 

koppling till historien, och den berörs inte på några andra ställen i texten. Kanske har 

författaren ett pedagogiskt syfte och vill ge läsaren historiska kunskaper. I övrigt tycks miljön 

i huvudsak ha funktionen att ge händelserna någonstans att utspelas. På endast ett fåtal ställen 

i texten får den en stämningsskapande funktion, t.ex. ”Solen höll på att gå ner” (Ibid:53) på 

myren och ”/…/ vinden tjöt där utanför” (Ibid:63) i Hedvigs hus. Vad gäller tiden finns 

ingenting som tyder på något annat än en obestämd nutid. 

 

3.2.3.3 Händelser 

Som man väl kan förvänta sig i en bok om en detektiv skapar historien antecipation hos 

läsaren. Det berättas om spökerierna redan på sidan 16, och på sidan 26 träffar Emil Hedvig 

och får en förstahandsberättelse om de mystiska händelserna i hennes hus. En rimlig reaktion 

hos läsaren är förväntan på om det är riktiga spöken, eller vem som står bakom dem och i så 

fall varför. Dock görs det klart genom Emils reaktioner – t.ex. ”Jag tror inte att det finns några 

spöken” (Ibid:26) – att det inte kan vara frågan om riktiga spöken, och förväntan riktas på så 

sätt mot vem som är den ansvarige. När Emil och hans medhjälpare Linda och Ubbe anländer 

till Hedvigs hus får de träffa husets inneboende, Sigrid Scoop och Nikon Hasselblad, och 

Emil drar genast slutsatsen att Sigrid har motiv till att vilja skrämma bort Hedvig. Läsaren 

behöver alltså inte göra den inferensen själv. Efter att ha följt med Nikon och Uffo till myren, 

där det enligt Nikon ska finnas rymdvarelser (som visar sig vara en man med pannlampa), 

övernattar barnen i huset. Emil förklarar att även Nikon och Uffo samt mannen på myren har 

motiv till att skrämma bort Hedvig – läsaren har här fått lite tid att själv dra de slutsatserna. 

Spöket uppenbarar sig, men avslöjas omgående av Emil, som också mycket snart förstår att 

det är Hedvig som är skyldig. 

 Den stora oklarheten i händelserna gäller alltså vem som är skyldig. Det ges inga 

informationsbitar i texten – ledtrådar – som pekar på någon särskild av dem som Emil har 
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pekat ut som misstänkta. När Emil har avslöjat spökerierna – spöket som far genom rummet 

är ett lakan på en lina, de kusliga ljuden kommer från en bandspelare som de upptäcker i 

källaren – konstaterar han att fingeravtrycken på bandspelaren inte kommer från någon av de 

misstänkta. Hans misstankar riktas relativt omgående mot Hedvig, eftersom hon har uppgett 

att hon är allergisk och att barnen därför inte får ta med sig sin hund in i huset. Men mannen 

på myren berättade att Hedvig brukar krama hans hund, och alltså har hon ljugit. Barnen hör 

ett ljud från skafferiet, öppnar och upptäcker Hedvig som konfronteras med misstankarna och 

erkänner när Emil påpekar att hon är den enda som har nycklar till de rum där spökerierna 

utspelats samt källaren där bandspelaren fanns, och att dessa utrymmen alltid är låsta när 

Hedvig inte är där. Dessa två nycklar, och att utrymmena alltid är låsta, har nämnts i texten 

tidigare på ett ställe vardera, och en nyckel har också avbildats i en illustration. 

Informationsbitarna och en teoretisk möjlighet för läsaren att dra slutsatsen att Hedvig är 

skyldig har alltså funnits. Men man måste nog säga att det är en svår slutsats att dra. Innan 

Emil konstaterar att Hedvig är misstänkt finns det ingen anledning att tro det. Nycklarna 

fokuseras inte på annat sätt än i en illustration bland många, och Emil eller hans vänner 

nämner dem aldrig innan konfrontationen med Hedvig.  

 

3.2.3.4 Temporalitet 

Berättelsen använder några analepser vilka i huvudsak beskriver spökerierna, antingen i form 

av de gamla berättelser om mystiska händelser i Martebo som återges av tant Hulda, en 

bekant till Emils familj, eller i form av Hedvigs berättelser om vad hon råkat ut för i sitt hus. 

De har på så sätt funktionen att bygga upp förväntan hos läsaren, och det är tydligt hur de är 

kopplade till textens nutid genom sina berättare. De ellipser som förekommer mellan alla 

kapitel är mer oklara, de är samtliga implicita och obestämda, och ger plats för läsaren att 

tänka sig hur kapitlen kan förbindas. 

 

3.2.3.5 Språk och sätt att berätta 

Det finns relativt många ovanliga ord och begrepp i texten, eller i alla fall ord som det är 

rimligt att anta är obekanta för många läsare mellan 6 och 9 år, t.ex. stödkrage, en annan (i 

betydelsen ”jag”), rumsarrest, loftet, förmågor, fastlandet, hemtamt och sumpgas. För en 

läsare med svenska som andraspråk inte minst. De flesta av dem förklaras inte av 

sammanhanget, och man skulle kunna säga att de utgör oklarheter som läsaren måste lösa för 

helt förstå textens informationsbitar och kunna koppla ihop dem med varandra. Att förstå 
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ordet ”myren” är till exempel helt väsentligt för att kunna skapa sig en bild av den miljö 

personerna rör sig på i nästan hela kapitel sju.  

 I texten finns några försök till humor, som är helt beroende av läsarens förmåga att lösa 

de oklarheter som ligger i språket och sättet att berätta. Till exempel berättar Emils vän 

Sokrates i första kapitlet om när han skulle träna inför simkunnighetsmärket Baddaren: ”/…/ 

jag försökte fylla badrummet med vatten. Det rann på riktigt bra tills mamma öppnade 

dörren” (Ibid:13). Eftersom Sokrates berättelse slutar där måste läsaren koppla ihop de två 

meningarna och föreställa sig konsekvenserna för att förstå det roliga. I två av personernas 

namn, Sigrid Scoop och Nikon Hasselblad, ligger lustigheter som är beroende av att läsaren 

kan förstå vad namnen anspelar på och knyta ihop dem med personernas yrken. 

 

3.2.3.6 Resultat och sammanfattning 

Även om personerna inte till utseendet beskrivs i texten, så ger de rikligt förekommande 

illustrationerna relativt tydliga bilder av dem, och det finns ett begränsat utrymme för läsaren 

att föreställa sig dem genom text-till-själv-kopplingar. Dock kan man kanske säga att 

illustrationernas manér, särskilt när det gäller historiens barn, är så pass oprecist att läsaren 

kan foga in sina egna bilder i dem. Barnens personligheter, känslor och inre liv är så sparsamt 

beskrivna – de är närmast personlighetslösa både i text och bild – att man kan fråga sig om 

det underlättar läsarens ifyllande av deras oklarheter eller om det försvårar genom att 

personerna är så platta. För att fylla i oklarheterna när det gäller familjen Werns vänner som 

gör dem sällskap på skridskoutflykten, krävs nog text-till-text-koppling, förutsatt att de andra 

texter som kopplas till är de andra böckerna i serien om Emil Wern, och att vännerna har 

förklarats där. I denna bok hjälper knappast den textbaserade rörligheten inom texten för att 

hitta ett sammanhängande mönster, och det är fara värt att de svårlösta oklarheterna resulterar 

i obegriplighet och utebliven inlevelse. 

 De sparsamt beskrivna miljöerna ger gott om utrymme för läsaren att fylla i 

tomrummen. Illustrationerna ger en viss ledning, men är så pass löst hållna – och dessutom 

svartvita – att läsaren kan fylla i genom text-till-själv- och text-till-världen-kopplingar. Dock 

finns det en del av miljöbeskrivningen som kan sätta myror i huvudet på läsaren – 

beskrivningen av sjöns forntida lämningar och det tal om vikingatiden som förekommer i 

anslutning till den. Kanske passerar läsaren förbi utan att tänka mer på det, men om man 

tänker sig att läsaren kontinuerligt under läsningen formar förväntningar byggda på nya 

informationsbitar – ”each intentional sentence opens up a particular horizon” (Iser 1974:278) 
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– är de 26 raderna om bulverket och vikingaskepp en märklig återvändsgränd. Även kartan 

över Visby framstår som oförklarlig i bokens sammanhang. 

 Vad gäller historiens kärnhändelser är de personer som Emil ursprungligen misstänker 

ett villospår, något som det inte finns några informationsbitar som pekar på innan Emil 

upptäcker bandspelaren. Att istället Hedvig kan vara misstänkt är en inferens som kan göras 

genom textbaserad rörlighet, om man har noterat informationen om nycklarna, men den kan 

egentligen inte göras innan Emil avslöjar spökerierna som arrangerade i det vanligtvis låsta 

rummet och den låsta källaren. Eftersom nycklarna är detaljer bland många andra och inte 

nämns av Emil och hans vänner förrän i samband med Hedvigs uppdykande, och läsaren 

alltså inte får någon hjälp av huvudpersonerna att fundera över dem, kan man nog påstå att det 

är en krävande inferens att göra och att man inte får mycket tid att göra den. Man kanske kan 

säga att kopplingen mellan nycklarna och att misstänka Hedvig är en inferens som inte är 

nödvändig att göra för att ha nöje av historien, och att den centrala oklarheten beträffande 

vem som är skyldig i den här boken är en typ av oklarhet som inte är obligatorisk att lösa – 

men om den däremot hade fokuserats och på så sätt blivit mer möjlig för läsaren att lösa 

skulle läsupplevelsen kanske bli rikare. 

 De många ovanliga orden framstår som förbryllande. Möjligen är de en del av samma 

pedagogiska syfte som eventuellt ligger bakom bulverket och ordlistan, men de innebär nog 

en risk för obegriplighet, om inte läsaren kan utöva en text-till-världen-rörlighet till kunskap 

om t.ex. myrar och sumpgas. 

 Sammanfattningsvis finns det viss plats för läsaren att fylla i tomrum i beskrivningarna 

av personerna och miljön, men också oklarheter som är mycket svåra att normalisera när det 

gäller personernas relationer, språket och miljön. Svårlöst är också historiens stora oklarhet 

och, kan man väl säga, dess poäng: Vem är skyldig? 

 

3.2.4 En jämförande sammanfattning 

Av de tre böckerna framstår Spökhuset som den som är mest krävande när det gäller läsarens 

möjligheter att inferera lösningen på textens centrala oklarhet i händelserna – i Spökhusets fall 

vem som är skyldig till spökerierna. Kanske något förvånande med tanke på att den utger sig 

för att vara en detektivhistoria för barn. När man till det lägger de övriga svårlösta luckorna 

och oklarheterna i texten beträffande personrelationer, miljö och ord kan man kanske säga att 

den inte ger mycket möjlighet för läsaren att med hjälp av textrörlighet utveckla sin 

läsförståelse, och att ställas inför dessa oklarheter som man svårligen kan lösa bör rimligen 
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inverka negativt på inlevelsen. Därför kan man ifrågasätta om Spökhuset är en hjälp i skolans 

strävan att skapa goda läsare, om den läses på egen hand utan stöd av till exempel samtal med 

andra elever eller lärare – den kan knappast betecknas som en kreativ text enligt Tabberts 

definition: ”Creative texts /…/ are characterized by telling gaps which turn the reader into a 

kind of co-author” (1980:40). Det är svårt att vara co-author i Spökhuset. 

 I de två andra böckerna hjälps läsaren av huvudpersonen/huvudpersonerna att göra de 

inferenser som behövs för att förstå historiernas centrala oklarheter – deras mysterier om man 

så vill. Dock ser den hjälpen lite olika ut. I En hemlig vän har hjälpen form av Henriettas 

frågor och tankar, som texten inte ger några tydliga svar på förrän herr Wallgren berättar allt 

för henne. Man kan möjligen likna Henrietta vid en modellerande läsförståelselärare som 

ställer de frågor som läsaren behöver ställa för att justera sina förväntningar, fylla i luckor och 

se kausaliteten. I Skola i skräck ställer huvudpersonerna frågor om händelserna och kommer 

relativt snabbt fram till slutsatsen att de har med vampyrer att göra. Hjälpen är alltså mer 

explicit i Skola i skräck, vilket inte är förvånande eftersom den är avsedd för en yngre 

åldersgrupp. Dock kan man kanske säga att båda böckerna fungerar som ett stöd i 

utvecklandet av textrörlighet och läsförståelse på egen hand eftersom båda texterna mer eller 

mindre explicit hjälper läsaren att ställa de frågor som behövs för att fylla i och lösa 

händelsernas oklarheter. Läsaren kan bli co-author, med vägledning av berättaren. 

 I de två sistnämnda böckerna finns också oklarheter i händelserna som det inte ges 

några vägledande frågor till, som inte förklaras i texten och som man knappast kan fylla i med 

hjälp av information i texterna och textbaserad rörlighet. I En hemlig vän gäller det oklarheter 

som man kan säga uppmuntrar till text-till-själv-kopplingar – känslor relaterade till föräldrar 

och musik – och i Skola i skräck en oklarhet som uppmuntrar läsaren att använda sin fantasi 

och tänka sig fortsatta händelser, något som kan göras med hjälp av text-till-själv-, text-till-

text- och text-till-världen-kopplingar. De här oklarheterna uppstår i slutet av böckerna, och 

kan därför betecknas som öppna slut. Öppna slut som får böcker att leva kvar i läsaren och ge 

inlevelse och tankar som varar även efter läsningen bör rimligen vara utvecklande för 

läsförståelsen och inspirerande till fortsatt läsning. 

 

 

 



! #"!

Litteraturförteckning 

Facklitteratur 

Folkeryd, J. W., af Geijerstam, Å. & Edling, A. (2006). Textrörlighet – hur elever talar om 
egna och andras texter. I: Louise Bjar (Red.). Det hänger på språket! Lärande och 

språkutveckling i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. 
 
Franzén, L. (1997). Läsförståelse. Att göra inferenser – teori och träningsprogram. Solna: 
Ekelunds förlag. 
 
Iser, W. (1974). The implied reader. Patterns of Communication in Prose Fiction from 

Bunyan to Beckett. Baltimore and London: The John Hopkins University Press. 
 
Iser, W. (1985). Textens appellstruktur. I: Jan Thavenius & Bengt Lewan (Red.). Läsningar. 

Om litteraturen och läsaren. Göteborg: Akademilitteratur. 
 

Keene, E. & Zimmermann, S. (1997). Tankens mosaik. Om mötet mellan text och läsare. 
Göteborg: Daidalos. 
 
Liberg, C., af Geijerstam, Å. & Folkeryd, J. W. (2010). Utmana, utforska, utveckla! Om läs- 

och skrivprocessen i skolan. Lund: Studentlitteratur. 
 
National Institute of Child Health and Human Development. (2000). Report of the National 

Reading Panel. Teaching Children to Read: An Evidence-Based Assessment of the Scientific 

Research Literature on Reading and Its Implications for Reading Instruction. NIH 
Publication No. 00–4769. Washington: Government Printing. 
 
Nikolajeva, M. (1998). Barnbokens byggklossar. Lund: Studentlitteratur. 
 
Pressley, M. (2006). Reading instruction that works. The case for balanced teaching. Third 

Edition. New York: The Guilford Press. 
 
Rosenblatt, L. (1995). Literature as Exploration. Fifth Edition. New York: The Modern 
Language Association of America. 
 
Skolverket (2010). Texters, textuppgifters och undervisningens betydelse för elevers 

läsförståelse. Stockholm: Skolverket. 
 
Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
Stockholm: Skolverket. 
 
Tabbert, R. (1980). The impact of children’s books – cases and concepts. I: Geoff Fox & 
Graham Hammond (Red.). Responses to Children’s Literature. Proceedings of the Fourth 

Symposium of the International research Society for Children’s Literature. New York: K. G. 
Saur Publishing Inc. 
 
Westlund, B. (2009). Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik för de första 

skolåren. Stockholm: Natur & Kultur. 



! ##!

 
Wolf, L. (2002). Läsaren som textskapare. Lund: Studentlitteratur. 

 
Skönlitteratur 
 
Genar, K. (2010). En hemlig vän. Stockholm: Bonnier Carlsen. 
 
Halling, T. (2011). Skola i skräck. Stockholm: Alfabeta. 
 
Jansson, A. (2012). Spökhuset. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
 
 
 
 
 
 


