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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om kravet på identitetsskapande, som ingår i 

Lpf 94 kan kopplas till romanläsning inom ramen för Svenska B. För att uppfylla detta har jag 

undersökt hur gymnasieelever tolkar romankaraktärer och hur denna tolkning kan kopplas till 

den egna identiteten. För att undersöka detta har gymnasieelever fått läsa en roman och sedan 

vid tre olika tillfällen skrivit texter som relaterar till en vald romankaraktär ur romanen. 

 Resultatet av denna undersökning visar att eleverna ser romankaraktärer som verkliga 

människor. Eleverna relaterar även sina egna liv till romankaraktärerna, särskilt om åldern 

överensstämmer. Familjeförhållanden framstår som viktiga för elevernas egna identiteter. I 

förhållande till romanerna resonerar eleverna kring likheter och skillnader mellan sig och 

karaktärerna i relation till vilka uppväxtförhållanden som råder. 
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Inledning 
I läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf94 står att läsa att ”En trygg identitet och 

medvetenhet om det egna kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingsgrunder”.1 Detta tillhör gymnasieskolans värdegrund och skall 

följaktligen genomsyra hela utbildningen. Vidare står under rubriken Kunskaper att ett mål 

som gymnasieskolan skall uppnå är ”[…] att varje elev […] kan söka sig till saklitteratur, 

skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje […]”2 

 Min övertygelse är att dessa värden och mål kan appliceras på gymnasiets kurs Svenska 

B. Genom romanläsning bör man kunna utveckla den egna identiteten samtidigt som 

kursplanens mål vad det gäller läsning av skönlitteratur tillgodoses. Genom analyser av 

romankaraktärer bör den egna identiteten kunna förstås bättre. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om kravet på identitetsskapande som ingår i Lpf 94 

kan kopplas till romanläsning inom ramen för Svenska B. Mina frågeställningar är: 

• Hur kan gymnasieelevers tolkning av romankaraktärer kopplas till den egna 

identiteten? 

• Ur vilket perspektiv tolkar eleverna romankaraktärer? 

 

Metod och teori 
Metod 
Syftet och frågeställningarna är formulerade med utgångspunkt i läroplanen för de frivilliga 

skolformerna. Punkterna om elevers identitetsskapande samt kravet på att skönlitteratur 

används i skolan för att skapa självinsikt hos eleverna ligger till grund för uppsatsens och 

undersökningens genomförande. 

 För att få svar på frågeställningarna och därigenom uppfylla uppsatsens syfte har två 

olika teorier använts. En av teorierna utgår från identitetsstudier i förhållande både till 

individens egna val och till socialisering. Boken Identitetsstudier i praktiken har legat till 

                                                            
1 Skolverket, Läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf94, Stockholm 2006,  
www.skolverket.se/publikationer?id=1071, (4 juni 2007) s. 3f 
2 Skolverket, Läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf94, Stockholm 2006, 
www.skolverket.se/publikationer?id=1071, (4 juni 2007) s. 10 
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grund för denna teori.3 Där beskrivs grundläggande metoder för att studera identiteter, samt 

vilka problem och möjligheter som finns med dessa. För att undersöka hur gymnasieelevers 

tolkning av romankaraktärer kan kopplas till den egna identiteten har jag genom etablerade 

teorier kring identitetsstudier tagit fasta på dels människans egna val och dels på 

omgivningens påverkan på den enskilda individen. Detta för att kunna analysera elevernas 

syn på den egna identiteten samt vad de tror att det är som påverkar den. 

 Vidare har en litteraturvetenskaplig teori använts. Denna utgår från ett resonemang kring 

hur man som läsare kan tolka litterära karaktärer. De två utgångspunkterna är att man 

antingen ser karaktärerna som verkliga människor, eller bara som delar i berättelsen vars syfte 

är att föra handlingen vidare. 

 För att få veta hur eleverna förhåller sig till romankaraktärer har de bland annat fått svara 

på om de ser karaktärerna som verkliga personer när de läser. Detta för att ett resonemang 

skulle kunna föras gällande elevernas eventuella identifikation med karaktärerna. Enligt den 

litteraturvetenskapliga teorin som jag använt mig av är det mimetiska perspektivet nödvändigt 

för att läsaren skall kunna relatera sin egen situation till romankaraktärerna. Det mimetiska 

perspektivet innebär just att man ser karaktärerna som personer som man kan förhålla sig till. 

 Undersökningen som genomförts i en gymnasieklass beskrivs närmre i analysdelen. Jag 

vill här bara nämna att undersökningen utförts genom att eleverna under tre lektioner fått 

svara på olika frågor som ger en inblick i deras egen identitet såväl som deras syn på 

romankaraktärer. Med utgångspunkt i elevernas svar på hur de ser på romankaraktärer 

analyseras möjligheten till sammankoppling mellan elevens identitet och romankaraktären. 

Först om denna koppling kan göras blir identitetsskapande genom romanläsning tänkbar. 

 Uppsatsen inleds med inledning, syfte och frågeställningar som utgör grunden för 

undersökningen. I metod- och teoriavsnittet beskrivs de använda teorierna samt hur de 

använts. Under rubriken ”Tidigare forskning” presenteras en studie som i likhet med denna 

behandlar identitet i förhållande till litterärt berättande. I analysdelen framställs resultatet av 

de texter som eleverna skrivit. Under tre olika rubriker återges elevernas svar i samband med 

min analys i förhållande till teorierna. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion där ett 

övergripande resonemang förs gällande undersökningens resultat. 

 

 

 

                                                            
3 Bo Petersson & Alexa Robertson (red.), Identitetsstudier i praktiken, Malmö 2003 
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Litteraturvetenskaplig teori 
När den egna identiteten skall studeras i samband med romankaraktärer kan den mimetiska 

förståelsen av litteratur vara intressant. Denna innebär att romankaraktärerna ses som verkliga 

människor vid läsningen av romaner.4 Den danske litteraturvetaren Nils Gunder Hansen 

menar att det mimetiska perspektivet ger oss rätt att förhålla oss till romankaraktärerna och att 

anlägga olika mänskliga betraktelser på dem.5 

 Hansen beskriver även ett annat sätt att studera romankaraktärer på. Det handlar om att se 

karaktärerna som textuella konstruktioner. Med detta menar han att vi bara ser de litterära 

personerna som verkliga människor inom fiktionens ramar. Karaktärernas förbindelse med 

verkliga människor existerar inte i verkligheten.6 

 Hansens angreppssätt snuddar vid tanken att den mimetiska läsningen gör det lättare att 

identifiera sig med karaktärerna. Detta skulle möjligen kunna innebära att denna läsförståelse 

skulle kunna underlätta för identitetsskapande genom romanläsning. Detta resonemang 

används för att göra analysen av elevernas förhållningssätt till romankaraktärerna greppbar. 

Startpunkten i denna analys utgörs av just elevens möjlighet till jämförelse med en 

romankaraktär. 

 Hansen utvecklar sin diskussion kring det mimetiska perspektivet och menar att läsaren 

genom att tolka texten på detta sätt kan lära sig något om människan och hennes tillvaro. Om 

vi inte tillåter oss att se karaktärerna som människor som liknar oss själva blir det meningslöst 

att försöka förstå livet genom litteratur.7 

 Även Greger Andersson, som är högskolelektor i bibelvetenskap, skriver om 

förhållningssättet till karaktärer. Han skiljer mellan karaktärer som subjekt respektive objekt i 

det skrivna. Skillnaden ligger i huruvida läsaren förhåller sin vardag till karaktärens 

handlingssätt eller ser karaktären som en del i det litterära motivet. Andersson resonerar kring 

om karaktärernas tillvaro överhuvudtaget finns till eller om de bara är delar av berättelsens 

helhet.8 

 Anderssons resonemang är intressant för att identitetsskapande genom litteraturläsning 

rimligtvis måste förutsätta att läsaren förhåller sin vardag till karaktären, eller åtminstone ser 

                                                            
4 Lars-Åke Skalin (red.), Ordet och köttet.  Om teorin kring litterära karaktärer, Örebro 2003, s. 9 
5 Nils Gunder Hansen ”Litterære karakterer mellem tekstualitet og mimesis” i Lars-Åke Skalin (red.), Ordet och 
köttet.  Om teorin kring litterära karaktärer, Örebro 2003, s. 49 
6 Skalin (red.) s. 49 
7 Nils Gunder Hansen ”Litterære karakterer mellem tekstualitet og mimesis” i Lars-Åke Skalin (red.), Ordet och 
köttet.  Om teorin kring litterära karaktärer, Örebro 2003, s. 51  
8 Greger Andersson ”Vad håller ihop en karaktär?” i Lars-Åke Skalin (red.), Ordet och köttet.  Om teorin kring 
litterära karaktärer, Örebro 2003, s. 20 



 

 4 

de personer som finns beskrivna i texten som mer än bara en väg för att föra fram författarens 

budskap. 

 Även i Lars-Åke Skalins bok Karaktär och perspektiv. Att tolka litterära gestalter i det 

mimetiska perspektivet tas frågan upp hur vi kan och skall tolka litterära karaktärer. Skalin 

skriver att vi inte får förväxla karaktärer med verkliga personer. Han tar däremot upp idén att 

det är möjligt att relatera karaktärer till vår egen livsvärld.9 Skiljelinjen emellan dessa två 

perspektiv är inte självklar vilket i sig är en bidragande orsak till att denna undersökning har 

kunnat genomföras. För att kunna komma närmre den egna identiteten genom tolkning av 

karaktärer måste i någon mån förhållandet mellan dessa lyftas fram. 

 

Identitetsstudier 
Det finns många olika sätt att studera identiteter. Bo Petersson och Alexa Robertson skriver i 

boken Identitetsstudier i praktiken att identitetsstudier som inte kopplar individen till det 

omgivande samhället blir meningslösa.10 Catarina Kinnvall utvecklar detta genom att beskriva 

identitet i termer av hur vi ser på oss själva i relation till hur andra ser på oss.11  

 Man skiljer mellan makronivå och mikronivå vid identitetsstudier. Makronivå innebär att 

individen är helt utlämnad åt socialisering och är därmed själv passiv. Mikronivå, å andra 

sidan, betyder att allt sker genom individens egna val och medvetna beteende. Kinnvall 

förespråkar en kombination av dessa båda nivåer, men uppdelningen är vanlig i mycket av 

den forskning som är gjord inom ämnet.12  

 I denna uppsats tillämpas en sammanbindning av mikro- och makronivå. Eleverna har 

bland annat fått svara på hur de anser att omgivningen påverkar deras identitet. De har även 

fått lista egenskaper som de anser att de själva har. Kopplingen mellan socialisering och 

människans egna val är intressant för att ge bilden av elevernas identiteter bredd. 

 Kinnvall menar att vi utan andras bild av oss inte skulle ha någon egen syn på vår 

identitet. Vi skapar så att säga oss själva genom andra människor.13 Denna argumentering gör 

att det blir nödvändigt att se till elevernas omgivning när deras identitet studeras. Detta är 

gjort genom deras egna tankar kring detta. De har själva fått resonera sig fram till de egna 

valen i förhållande till andra människors påverkan. Detta utifrån givna frågor (se bilaga 1).  

                                                            
9 Lars-Åke Skalin Karaktär och perspektiv. Att tolka litterära gestalter i det mimetiska språkspelet, Stockholm 
1991, s. 13 
10 Bo Petersson & Alexa Robertson (red.), Identitetsstudier i praktiken, Malmö 2003, s. 8 
11 Catarina Kinnvall “Identitetsstudier - en översikt” i Petersson & Robertson (red.), Identitetsstudier i praktiken, 
Malmö 2003, s. 11 
12 Kinnvall, s. 11f 
13 Kinnvall, s. 19 
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Tidigare forskning 
Boken Arbeta tvärvetenskapligt.  Dialog kring ett praktiskt exempel behandlar den spanske 

författaren Juan Goytisolos verk. 14 Det är identiteten i hans författarskap som undersöks och 

därigenom en undersökning av hur synen av Spanien och Spaniens historia förändrats under 

1900-talet. 

 Undersökningen finns representerad här för att kopplingen mellan identitet och 

skönlitteratur även görs i denna uppsats. Enkvist och Sahuquillo fokuserar på författarens 

identitet medan denna undersökning istället inriktas mot romankaraktärers och läsares 

identiteter, men resonemangen är närliggande. 

 Forskarna som genomfört undersökningen blandar även in sin egen identitet i 

diskussionen. De skriver att de besitter en spansk-svensk identitet som gör att de själva kan 

förhålla sig till författarens liv och verk. 

 Forskarna har tillämpat ett tvärvetenskapligt arbetssätt som i likhet med denna 

undersökning kombinerar identitetsstudier med litterära texter. Forskningsprojektet är 

genomfört på en språkinstitution och författarna framhåller kombinationen av språk, litteratur 

och social verklighet som grund till studien. 15 

 Enkvist och Sahuquillo menar att Goytisolo sammanbinder identitet och litterär form i sitt 

författarskap. De beskriver att hans egen historia i kombination med inspiration till litterära 

föregångare är intressant i sammanhanget. Hans utanförskap i relation till påverkan från 

tidigare litteratur är utmärkande för hans författande.16  

 I denna undersökning framhålls inte författare och deras identiteter. Istället är det läsarens 

identitet som står i fokus. Den mest framträdande gemensamma angreppspunkten mellan 

denna undersökning och studien av Goytisolos författarskap är tron på att identitet kan 

kopplas till litterär text. 

 

Analys 
Beskrivning av undersökningen 
Eleverna som ingår i undersökningen läste vid tillfället Svenska B och de gick andra året på 

gymnasiet. De var femton stycken och läste på två olika program. Eleverna fick välja en av 
                                                            
14 Inger Enkvist & Angel Sahuquillo Arbeta tvärvetenskapligt.  Dialog kring ett praktiskt exempel, Lund 2000, s. 
19-24 
15 Enkvist & Sahuquillo, s. 19 
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sammanlagt sex olika romaner och de blev från början underrättade om att de skulle läsa hela 

denna. 17 Urvalet av romaner gjordes främst utifrån vad som fanns tillgängligt på den aktuella 

skolan. 

 Böckerna som eleverna läste var: Sandor slash Ida av Sara Kadefors, Hur kär får man bli 

av Katarina von Bredow, Vinterviken av Mats Wahl, I taket lyser stjärnorna av Johanna 

Thydell och En komikers uppväxt av Jonas Gardell.18 

 Sammanlagt tre lektioner behandlade detta romanprojekt som gick under namnet 

”romanläsning och identitetsskapande”. Vid varje lektion skrevs en text per elev utifrån olika 

frågor och utgångspunkter. (Frågorna presenteras i bilaga 1-3) Den första behandlade den 

egna identiteten och synen på denna. Vid lektion två skrevs en text som handlade om en 

romankaraktär, som eleverna själva valt i den roman de höll på att läsa. Eleverna hade vid 

detta tillfälle läst väldigt olika långt i sina romaner. Några hade läst ut sin bok, medan andra 

bara läst ca 30 sidor. 

 Lektion tre kopplade samman den egna identiteten med den valda romankaraktären. 

Dessa texter är de mest betydelsefulla för frågeställningen som handlar om kopplingen mellan 

romankaraktär och den egna identiteten. 

 Enligt Christer Stensmos resonemang i boken Vetenskapsteori och metod för lärare 

bygger denna undersökning på enkäter eftersom alla elever fått samma frågor. Frågorna är 

öppna vilket innebär att svaren förväntas bli utförliga och argumenterande.19 Detta blev också 

fallet i elevernas texter. 

 Formuleringen av frågorna påverkade naturligtvis elevernas svar. Bo Petersson skriver i 

boken Identitetsstudier i praktiken om forskarens påverkan på undersökningspersonen vid 

identitetsstudier. Resultatet påverkas av själva mötet. Han tar även upp problemet med 

tolkningen av resultatet. I tolkningen går det inte att helt undvika att undersökarens egen 

person färgar resultatet. Dessutom måste man ta hänsyn till att identitetsstudier alltid bara ger 

en tillfällig bild av ett sammanhang. Petersson ser identiteter som processer och studierna av 

dessa blir bara ”ögonblicksbilder”.20 

 Peterssons studier avser intervjuer, men hans resonemang kan appliceras på denna 

uppsats genom att jag medverkade på lektionerna och vägledde eleverna när de behövde hjälp 
                                                                                                                                                                                          
16 Enkvist & Sahuquillo, s. 27f 
17 Endast fem böcker är representerade i undersökningen eftersom en av böckerna inte valdes av någon elev. 
18 Jonas Gardell, En komikers uppväxt, Stockholm 1995, Sara Kadefors, Sandor/slash/Ida, Stockholm 2001, 
Johanna Thydell, I taket lyser stjärnorna, Stockholm 2006, Katarina von Bredow, Hur kär får man bli?, 
Stockholm 2001, Mats Wahl, Vinterviken, Stockholm 1996 
19 Christer Stensmo, Vetenskapsteori och metod för lärare, Uppsala 2002, s. 60-63 
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med förtydliganden av frågorna och annat. Frågornas formulering ledde till att eleverna fick 

upp ögonen för det perspektiv som avses i denna uppsats. Avsikten har hela tiden varit att inte 

lägga orden i munnen på eleverna, men det går inte att förneka att vissa av frågorna i viss mån 

ledde eleverna till ett givet spår. Det finns anledning att tro att eleverna försökte finna ett rätt 

svar på frågorna. Något sådant fanns naturligtvis inte, men den uppfattningen är inte helt 

ovanlig i skolans värld. 

 Vid den första lektionen skrevs texter som bara handlade om elevernas egna identiteter. 

Dessa texter, som här går under namnet identitetstexter, är delvis ganska utlämnande. Det 

innebär att eleverna skrivit ingående om sina egna liv och familjeförhållanden. Texterna skevs 

för att eleverna skulle få reflektera kring den egna identiteten innan de började läsa romanen. 

Femton stycken elever skrev denna text. 

 Vid den andra lektionen skrev eleverna texter som handlade om en romankaraktär som de 

valt ur den roman de läste. Dessa texter kallas här romankaraktärstexter och frågorna som 

eleverna utgick från finns i bilaga 2. Eleverna skulle vid detta tillfälle ha läst halva romanen, 

men flera hade inte gjort det. Några hade å andra sidan läst ut sin roman. Även denna text 

skrevs av femton elever. 

 Vid den tredje och sista lektionen under momentet romanläsning och identitetsskapande 

skrev eleverna texter som syftade till att jämföra den egna identiteten med romankaraktären. 

Frågorna som de utgick från vid detta tillfälle finns presenterade i bilaga 3. Denna text skrevs 

av tolv elever. 

 

Analys av elevernas identitetstexter 
Frågorna som elevernas texter utgick ifrån var relativt omfattande (Se bilaga 1). De utgick 

både från det makrosociologiska och från det mikrosociologiska perspektivet. Frågorna 

behandlade med andra ord såväl den individuella synen på identiteten som omgivningens 

påverkan på den egna identiteten. 

 Elevernas texter visar på att de anser att andra människor har stor inverkan på den egna 

identiteten. Eleverna fokuserar i texterna betydligt mer på den sociala synen på identiteten, det 

vill säga den som är på makronivå, än på den egna påverkan på vem man är som person. 

Omgivningens beteende och handlingssätt ser eleverna som mycket betydelsefullt för den 

egna personen. Kompisar och föräldrar nämns, men framförallt tar eleverna upp äldre och 

yngre syskon som de som påverkar den egna identiteten mest. Äldre syskon beskrivs i många 
                                                                                                                                                                                          
20 Bo Petersson ”Intervjubaserade studier av kollektiva identiteter” i Bo Petersson & Alexa Robertson (red.), 
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av texterna som överbeskyddande och har i flera fall bidragit till trygghet och lugn i tillvaron. 

Omvänt har yngre syskon gjort att flera av eleverna anser sig ha blivit mer ansvarstagande 

och omhändertagande. 

 Eleverna har enligt texterna olika sätt att se på utvecklingen av den egna identiteten. 

Några anser att de inte behöver utveckla sin identitet mer. De skriver att de är nöjda med sig 

själva som de är. Andra vill utveckla delar i sin identitet. I flera av dessa fall handlar det om 

självkänslan och även vad det gäller detta menar eleverna att omgivningen har en stor 

påverkan. 

 De flesta i klassen var vid skrivtillfället 17 år. I flera av texterna blir detta tydligt då de tar 

upp problem och möjligheter med att snart bli myndiga. Friheten och möjligheten till egna val 

tas upp, men även ansvaret och kraven på att bli en helt igenom självständig individ. 

 Flera av texterna visar också på att eleverna ser sig som olika personer beroende på i 

vilka grupper av människor de befinner sig. De skriver att de är på ett sätt bland kompisar och 

på ett annat med familjen och så vidare. Svaren på frågorna är välarbetade och tankarna kring 

den egna identiteten måste i denna elevgrupp sägas vara omfattande. 

 

Analys av elevernas romankaraktärstexter 
Skrivuppgiften föregicks av en diskussion då de elever som läst samma bok fick diskutera 

med varandra. Detta för att hjälpa varandra att utveckla en känsla för den karaktär som de 

valt. Ett annat syfte med denna diskussion var att det gått tre veckor sedan de skrev den första 

texten och de behövde därför friska upp minnet angående vad uppgiften handlade om och vart 

den skulle leda. Diskussionen bidrog också till att utöka analysförmågan hos eleverna. 

 Den första frågan som eleverna utgick från vid detta tillfälle handlar om ifall eleverna såg 

romankaraktären som en verklig människa. Ingen av eleverna har tydligt svarat nej på denna 

fråga. De för dock lite olika resonemang kring karaktärernas verklighetsanknytning. Flera av 

eleverna tar upp detaljer ur handlingen som de anser vara orealistiska. Även detta kan ses som 

ett förhållningssätt till karaktären. Genom att relatera sin egen begreppsvärld till romanens har 

eleverna i dessa fall funnit en avgörande skillnad som de anser så pass viktig att den bör tas 

upp. Detta måste ses som ett sätt att se karaktären i ett verkligt ljus där den krockar med 

elevens vardag. Med andra ord kan karaktärerna enligt eleverna som resonerat på detta sätt 

sägas vara verkliga personer, men som inte alltid agerar på ett sätt som eleverna anser 

rationellt. 

                                                                                                                                                                                          
Identitetsstudier i praktiken, Malmö 2003, s. 38f 
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 Många av eleverna tar upp det faktum att romanernas huvudkaraktärer är i deras egen 

ålder eller något yngre. Detta framgår som en viktig aspekt för att de skall identifiera sig med 

och därmed se karaktärerna som verkliga. Det tyder på att igenkänning är avgörande för om 

eleverna skall relatera romankaraktärer till sina egna liv. Nils Gunder Hansens resonemang 

om att man måste tillåta sig att se karaktärer som människor fungerar i detta fall eftersom 

eleverna kan identifiera sig med karaktärerna.21 

 Eleverna fick även fundera över om händelser som drabbar karaktären även skulle kunna 

hända dem och om de skulle reagera likadant. Denna fråga leder eleverna till att söka likheter 

mellan sig och karaktären. Svaren tyder dock på att eleverna inte blint letat likheter utan för 

ett resonemang kring vad som är likt och vad som skiljer. De flesta eleverna har funnit någon 

situation som de tror skulle kunna hända dem. De som inte gjort detta hänvisar till olikartade 

intressen gentemot karaktären. 

 För att få en djupare bild av i vilken grad eleverna kan se sig själva i relation till 

romankaraktären fick de även svara på om de la till känslor eller egenskaper som inte står 

utskrivna i texten. Somliga har missförstått denna fråga och istället beskrivit vilka känslor de 

själva fått i samband med att de läst romanen. För övrigt är svaren väldigt varierande. Vissa 

har skrivit att de inte alls lägger till känslor, medan andra i tankarna överdriver det som står 

skrivet. En elev skriver att hon skapar bilder och fantasi utifrån boken, men att hon inte lägger 

utökade tankar kring karaktärerna. 

 

Analys av elevernas jämförelsetexter 
Som skrivits under rubriken ”Analys av elevernas romankaraktärstexter” relaterar eleverna 

romankaraktärerna till sig själva. Här analyseras nu på vilket sätt de gjorde detta och hur de 

kunde jämföra sig själva med romankaraktären. Till sin hjälp hade eleverna de två tidigare 

texterna att utgå ifrån. 

 Jag märkte vid lektionstillfället då eleverna skrev dessa texter att de ansåg att de borde 

vara lika romankaraktärerna vad det gäller egenskaper och agerande. Jag fick därför noga 

poängtera att det vid en jämförelse av detta slag inte är mer rätt med likheter än skillnader. 

När detta var utrett skrev eleverna ingående jämförelser mellan sin identitet och 

romankaraktärens karaktärsdrag. 

 Jämförelserna kan sägas vara av två olika slag. Dels har eleverna fokuserat på egenskaper 

och resonerat kring likheter och skillnader. Dels har de sett till karaktärernas känslor i olika 
                                                            
21 Nils Gunder Hansen ”Litterære karakterer mellem tekstualitet og mimesis” i Lars-Åke Skalin (red.) Ordet och 
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situationer de ställts inför och försökt sätta sig in i en liknande situation. Hela tiden benämner 

eleverna karaktären som om det vore en verklig person. Texterna hade, ryckta ur sitt 

sammanhang, kunnat tas för att vara jämförelser just mellan två riktiga människor. 

 De flesta texterna innehåller en uppräkning av egenskaper relaterade mellan eleven och 

karaktären. Eleverna har dock även resonerat kring likheter och skillnader vad det gäller 

egenskaper. De har alltså inte nöjt sig med att visa på vad som är likt och olikt utan också 

funderat kring vad det kan bero på. Överhuvudtaget framkommer familjeförhållanden som en 

viktig faktor för den egna situationen. I de fall där eleverna funnit skillnader mellan sina och 

karaktärens uppväxtförhållanden står dessa till grund för att deras agerande skiljer sig åt. Det 

går att se ett mönster som visar på att eleverna ser familjen som en mycket betydelsefull 

faktor för det egna agerandet.  

 Liksom i romankaraktärstexterna kan man här ana att jämförelserna och identifikationen 

med karaktärerna underlättas av att huvudkaraktärerna är just ungdomar. Eleverna jämför sina 

föräldrar med romankaraktärernas och detta gäller även vänskapsförhållanden. 

 Det råder ingen tvekan om att eleverna kan relatera sin egen värld och situation till 

romankaraktärerna. De ser karaktärerna som verkliga människor som kan placeras i det 

verkliga livet även om detaljer ibland sätter stopp för en sann identifikation. Ett fåtal elever 

beskriver karaktärerna och hela romanerna som verklighetstrogna. De använder termer som 

att författaren skriver på ett sätt som gör historien trovärdig. Detta skulle kunna ses som en 

motsättning till att se karaktärerna som verkliga människor då dessa elever genom detta 

resonemang poängterat att karaktärerna är författarens påhitt. Även dessa har dock i övriga 

svar framställt personerna i romanerna som verkliga. 

 

Slutdiskussion 
Identitetsskapande ingår som ett krav i läroplanen för de frivilliga skolformerna och det är 

med utgångspunkt i detta som denna uppsats är genomförd. För att detta krav inte skall bli ett 

enskilt moment har här undersökts hur gymnasieelevers identitet kan kopplas till 

romanläsning inom kursen svenska B. Deras sätt att tolka romankaraktärer har kopplats till 

den egna livssituationen. 

 Ett tydligt resultat är att eleverna som ingått i denna undersökning ser på 

romankaraktärerna som verkliga personer. Det innebär att de tolkar romanerna ur ett 

mimetiskt perspektiv. De förhåller sitt eget liv till karaktärernas. Enligt Nils Gunder Hansens 
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resonemang, som innebär att vi genom det mimetiska perspektivet kan lära oss något om 

människan, borde detta resultat kunna innebära att eleverna har möjlighet att utveckla sin 

identitet genom romanläsning.22 

 Eleverna ser omgivningen som väsentlig när det gäller den egna identiteten. Det är det 

perspektiv som kallas makronivå. Människor i elevernas närhet är betydelsefulla för hur deras 

egna liv formas. I förhållande till romankaraktärerna blir detta tydligt då eleverna resonerar 

kring likheter och skillnader. Familjeförhållanden och inte minst syskonrelationer framstår 

som viktiga. Olikartade familjeförhållanden beskrivs som en anledning till särskiljande 

agerande hos karaktär respektive den egna identiteten hos eleven. 

 Det är på sin plats att återigen ta upp att formuleringarna på de frågor som eleverna 

utgick från då de skrev texterna påverkar svaren i en särskild riktning. Det har exempelvis 

varit svårt för eleverna att helt ställa sig mot att man överhuvudtaget kan relatera sig själv och 

sin identitet till en romankaraktär. Även om frågorna varit öppna och eleverna fått möjlighet 

att svara att de inte ser karaktären som en verklig person, så har de inte ställts inför idén att 

helt förkasta resonemanget. 

 Resultatet av undersökningen har visat att eleverna relaterar sig själva till 

romankaraktärerna. Det verkar finnas ett mönster som innebär att i och med att eleverna ser 

karaktärerna som verkliga personer kan de också identifiera sig med dem. Något som också 

bekräftas av den litteraturvetenskapliga teorin. Förutom familjeförhållanden framstår ålder 

som en viktig faktor för hur identifikationen kan göras. Det tycks finnas ett samband mellan 

likhet rent åldersmässigt och i vilken grad eleverna kan relatera sig med karaktären. 

 Även om denna undersökning ger en antydan om att gymnasieelever tolkar 

romankaraktärer som verkliga människor och därmed kan relatera dem till sitt eget liv är det 

svårt att säga om romanläsning är en fungerande metod för att tillgodose kravet på att skapa 

en trygg identitet hos eleverna i gymnasieskolan. Om valet av romaner kan göras med 

utgångspunkt i likhet mellan elevernas och romankaraktärernas ålder borde dock funderingar 

kring den egna identiteten vara möjliga. Detta skulle innebära att romanläsning kan ha någon 

funktion vad det gäller identitetsskapande. 

 

 

 

 
                                                            
22 Nils Gunder Hansen ”Litterære karakterer mellem tekstualitet og mimesis” i Lars-Åke Skalin (red.), Ordet och 
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Bilaga 1 
Frågor som eleverna utgick från när de skrev identitetstexterna 

• Hur påverkas du av din omgivning? Hur påverkas din identitet av människor i din 

närhet? Hur påverkas din identitet av händelser i ditt liv? 

• Lista egenskaper som svarar på frågan ”vem är jag?”. Exempel på egenskaper kan 

vara glad och sur, men använd egna exempel. 

• Vilka olika identiteter kan du tillskriva dig själv? Ex. bror, man, son, svensk, 

smålänning, 17 år. Hur påverkar dessa olika identiteter dig? Beskriv vad hos dig som 

du tror har med de olika identiteterna att göra. 

• Hur vill du utveckla din identitet? Finns det egenskaper som du vill förändra hos dig 

själv? Finns det egenskaper som du inte har, men som du skulle vilja ha? 

• Hur vill du att din omgivning ska vara för att din identitet ska utvecklas? Jämför med 

dina svar på första frågan och ta upp positiva egenskaper som du tror att du skulle 

kunna utveckla tillsammans med människor i din närhet. 

 

Bilaga 2 
Frågor som eleverna utgick från när de skrev romankaraktärstexterna 

• Ser du på romankaraktären som en verklig människa när du läser? Varför/varför inte? 

Ge exempel på händelser och situationer som stödjer ditt svar. 

• Kan du sätta dig in i karaktärens situation? Tänk på händelser som karaktären utsätts 

för och fundera på om dessa skulle kunna hända dig och om du skulle reagera 

likadant. 

• Lägger du känslor eller egenskaper på karaktären som inte står skrivna i texten? 

 

Bilaga 3 
Frågor som eleverna utgick från när de skrev jämförelsetexterna 

• Förklara om och hur din identitet kan kopplas till romankaraktären. 

• Förklara på vilka sätt och i vilka situationer din identitet kan kopplas till karaktären, 

eller varför den inte kan detta. 


