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Förord 

Att den här rapporten har blivit skriven beror på flera faktorer. 
Systematisk forskning om barn- och ungdomslitteraturens an
vändningssammanhang har sedan lång tid tillbaka varit ett för
summat inslag i litteraturvetenskapen. Tiden förefaller nu av 
många orsaker mogen för initierandet av forskning med dylik 
inriktning. 

Den tvärvetenskapliga miljön vid Institutionen för Tema vid 
universitetet i Linköping har efter nio års verksamhet skapat 
sällsport lyckliga betingelser för en pragmatiskt orienterad litte
raturforskning. Särskilt gäller detta för Tema Kommunikation, 
där merparten av den nödvändiga kompetensen finns företrädd. 
De inflytelser jag mottagit i denna miljö har på ett avgörande sätt 
präglat min uppfattning om hur barn- och ungdomslitteratur
forskning bör bedrivas. Föreliggande rapport kan ses som en 
fördjupning och utvidgning av inslag i Tema Kommunikations 
programförklaring Kommunikation mellan människor (Hans
son, Janson, Linell & Sjölander, 1979). 

Särskilda kurser på akademisk nivå med sikte just på barns 
och ungdomars läsning har under senare år inrättats vid våra 
universitet. De är (eller borde åtminstone vara) vitala inslag i den 
nya lärarutbildningen. För att dessa kurser inte helt skall domi
neras av reguljära internanalytiska studier och kunskapsstoff 
behövs ett komplement av det slag som presenteras i förelig
gande rapport. Dessutom finns i rapporten rikligt med uppslag 
till forskningsuppgifter som kan komma till användning som 
seminarie- och specialarbetsuppgifter på olika nivåer i grund
utbildningen. 

Att en översikt av föreliggande slag är av nöden har jag insett 
efter mina kontakter med lärare och lärarutbildare i olika sam
manhang. Just den typ av rön och förslag till forskning som här 
kommer att framläggas har genomgående efterlysts. Projektet 
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Forskning och svenskundervisning har försökt att tillgodose 
denna efterfrågan med utgivandet av en skriftserie med samma 
namn. Ytterligare publikationer inom serien kan påräknas. Det 
är glädjande att kunna konstatera att efterfrågan på dessa skrifter 
har varit stor och att de har kommit till konstruktiv och systema
tisk användning i bl a fortbildningssammanhang. Det är min för
hoppning att denna problemöversikt skall röna samma mot
tagande. 

Jag är ett tack skyldig flera personer och institutioner som 
befordrat mina bemödanden med denna skrift: 

Christina Brage, Inger Karlsson och övrig personal vid Tema
biblioteket och Humanistiska biblioteket vid universitetet i Lin
köping för att de välvilligt och framgångsrikt bistått mig i ar
betet med att inventera forskningen på området, 

Elisabeth Kihlberg som kompetent kommunicerat med bok
handlare och bokförlag världen över och införskaffat den grund
läggande litteratur som krävts för arbetet, 

Gunnar Hansson, Karin Aronsson, Gunnlög Märak, Per
Anders F orstorp och Viveka Adelswärd som lämnat värdefulla 
synpunkter på manuset, 

F orskningsrådsnämnden som med anslag möjliggjort utgivan
det av serien Forskning och svenskundervisning. 

Linköping, september 1989 

Cai Svensson 
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Kapitel 1 
************************************** 
Inledning 

Vem skriver barnboksförfattarna för? Det spörsmålet var 
härförleden ett av temana för en diger konferens med bl a 
barnlitteraturforskare, lärare, bibliotekarier och barnboksförfat
tare bland intressenterna. Och frågan förefaller verkligen berät
tigad. Inslag från både forskningens och praktikens verksam
hetsfält antyder att svaret inte är självfallet. En barnlitteratur
forskare påstår t ex: 

Det är en platLiLyd att säga att vi när vi talar om kvalitetsbarn
litteratur idag inte talar om något som barnen köper själva./ .. ./ 
Barnet självt träder knappast in i den process genom vilken kvali
tetsbamböckcr bedöms och distribueras. De skrivs av vuxna, de 
läses av vuxna för vuxna förläggare, de recenseras av vuxna, de 
köpes av vuxna. Detta är ofrånkomligt. Men resultatet blir att en 
barnbok kan hinna långt på framgångens bana innan ett enda barn 
har sell den (Townsend, 1980: 58). 

Vi är också underkunniga om att en liknande tendens känne
tecknar barnlitteraturforskningen, vars utfall i skepnad av tolk
ningar, motivstudier, historiska översikter etc inte alltid är vare 
sig begripliga för barn eller ernåtts utifrån antaganden om barns 
specifika behov och föru tsättningar. Kanske inte ens de vuxna 
vars värv är att förmedla litteraturen till barn har full användning 
för dylika resultat. Medan all tså mycken forskannöda har kana-

11 



Det behövs forskning som uppmärksammar barns eget perspektiv pd läs
ning och litteratur. 
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liserats mot författarsidan och "själva texten", har läsarsidan 
lämnats i d~t närmaste obearbetad. Situationen ger in nyck av att 
vara densamma också i andra länder. 1970 skrev en forskare: 

Vi har har utvecklat utarbetade vokabulärer för alt klassificera och 
dissekera liuerära verk; vi vet sällan hur vi skall tala om deras 
krafter och effekter. Vi har en oerhörd ansamling kunskap om 
författare, perioder, rörelser och individuella texter; vi vet nästan 
ingenting om läsprocessen och interaktionen mellan människa och 
bok (Slatoff, 1970: 187; min övers.). 

Denna lägesbeskrivning äger fortfarande aktualitet, såväl i Sve
rige som annorstädes. Inte minst gäller detta för "interaktionen" 
mellan barn och barnböcker. Och de föga talrika insatser som 
presterats för att utforska den s k litterära responsen i en eller 
annan av dess aspekter har heller inte synnerligen ofta tagit sikte 
på barns och ungdomars läsning av sådant som intresserar dem 
och som de själva valt att ta del av. 

Argument för en ny forskningsinriktning 

Vilka orsakerna än må vara till det sakernas tillstånd som vi just 
berört finns flera goda skäl för en alternativ forskningsinrikt
ning, som uppmärksammar vad barn och ungdomar faktiskt lä
ser och hur de läser, dvs vad barns och ungdomars perspektiv 
på såväl den s k kvalitetslitteraturen som annan lektyr innebär. 
Argumenten för ett sädant komplement till den förhärskande 
forskningen på området är av åtminstone fyra (och delvis över
lappande) slag. 

1. Det epistemologiska (kunskapsteoretiska) argu
mentet. De innebörder och värden som tillskrives texter är inte 
oberoende av människors sätt att uppfatta världen. De är inte 
objektivt åtkomliga som inneboende egenskaper hos skrift-
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räckorna utan är subjektiva och skapade. Därmed vare inte sagt 
an de är godtyckliga och instabila. Tvänom kan de delas av sto
ra grupper av människor under avsevärda tidsperioder och vara 
så självklara att de framstår som "objektiva." De är intersubjekti
va och institutionella men inte objektiva och essentiella. De ska
pas och vidmakthålles genom vad som skulle kunna kallas för 
"sociala förhandl ingar" mellan människor, dvs i kraft av konti
nuerlig kommunikation, interaktiv kontakt, på olika nivåer i 
människors sociala verklighet. Somt av denna samfärdsel ut
spelas i den privata livssfären, somt i mer institutionellt dom.i
nerade "handlingsfält," tex skola, bibliotek, fritidsförening och 
somt på mer övergripande samhälleliga nivåer. 

Även om man som barnlitteraturforskare inte delar denna 
kunskapsteoretiska uppfattning med dess element av subjekti
vism, relativism och konstruktivism, bör man vara medveten 
om att den forskning man bedriver underförstår en eller annan 
epistemologisk grundåskådning. Och intar man medvetet den 
objekrivistiska eller formalistiska hållningen har man förhopp
ningsvis även begrundat dess implikationer och stötestenar. 
Några av dessa vågsamheter ämnar vi strax snudda vid. I alla 
händelser är det inte oproblematiskt att som litteraturforskare 
utan vidare tolka texter och göra anspråk på att dessa utlägg
ningar är vetenskapliga fakta och "objektivt" giltiga i den me
ningen att de är oberoende av vem som har läst skriftalstren i 
fråga. Den alternativa forskningsinriktning vi har i sinnet att fö
respråka här beaktar i allra högsta grad denna problematik. 

2. Det (kunskaps)sociologiska argumentet. Denna argu
mentationslinje är en annan sida av den föregående. Gemensamt 
för de flesta kunskapssociologiska uppfattningar är ståndpunk
ten att individers och gruppers sätt att uppfatta världen (inklu
sive konsten och litteraturen) formas av deras position i sam
hället. 
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Vad som tycks vara fallet är att del på alldeles samma sätt som det 
i världen finns många samhällen med olika kulturer som tiUhan
dahåller ett annorlunda perspektiv på världen åt sina människor, 
finns det i varje samhälle olika klasser, regioner och grupper som 
också skapar olika sociala världar ål s ina medlemmar. Och på pre
cis samma sätt som är fallet för världen i stort att somliga sam
hällen, somliga kulturer, tenderar att dominera och ha en tendens 
att göra sin egen världsbild till den normerande för alla som de 
kommer i kontakt med, så kontrollerar i varje givet samhälle vissa 
dominerande grupper de normativa definitionerna av världen. Av 
dem som har andra erfarenheter kan denna normativa definition 
uppfattas som förtryck. Av dem som frivilligt väljer en annan 
världsbild, kan den härskande definitionen definieras som korrupt, 
syndig eller föråldrad (Hargrove, 1984: 4; min övers.). 

Det har argumenterats för att vissa litteraturforskare, -kritiker 
och -pedagoger i bl a USA och Sverige representerar sådana 
dominerande grupper och "förtryckartendenser" (Bleich, 1976; 
1978, Hansson, 1984; Thavenius, 1986 och Svensson, 1988). 
Barnlitteraturforskarna kan då inte göra sig räkning på att kon
stituera undantagsfall. Det krävs alltså en övergripande forsk
ningsstrategi som innebär att litteraturstudierna förs utifrån en 
medvetenhet om att de innebörder som tillskrivs texter inte utan 
vidare är giltiga och relevanta för läsare med andra erfarenheter 
eller självvalda alternativa mönsterläggningar av världen. 
Annars är det risk för att man gör sig skyldig till vad som skulle 
kunna benämnas det etnocentriska f e/slutet. I ett mångkulturellt 
och pluralistiskt samhälle måste forskare och pedagoger besitta 
en djupgående kännedom om olika sätt att ge verkligheten, med 
inräkning av litterära texter, mening och innehåll på Ufr nedan 
det pedagogiska argumentet). Särskilt ungdomar kan utveckla 
alternativa kulturer, s k subkulturer eller motståndskulturer, 
vilka kan antas prägla även deras inställning till läsning av 
skönlitteratur och deras strategier för att ge eventuell läsning av 
sådan valör värde, mening och innehåll. Och även om barn rent 
definitoriskt inte bildar grupperingar av ifrågavarande snitt ut
märks de av specifika sätt att tänka och kommunicera på (se 
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nedan det psykologiska argumentet). Dessutom kan de alltså ha 
vitt skilda bakgrunder av etnisk och sociokulturell art. 

Av detta argument följer självfallet att även det s k forskar
samhället faller isär i skilda delkulturer (paradigm, perspektiv, 
stilar etc). Vilken (övergripande) delkultur som detta forsk
ningsprogram formulerats och rekommenderas förverkligas in
om kommer att framgå mer explicit av kapitel 2 och av meta
teoretiska och metodologiska överväganden annorstädes i pro
grammet. 

3. Det psykologiska argumentet. Detta skäl för en barn
eller läsarorienterad barnlitteraturforskning är förutsättningen för 
det pedagogiska argumentet nedan. Det företer också släkttycke 
med det epistemologiska argumentet ovan, i så måtto som det 
ger emfas åt det unika och individuella i motiven till och utfallet 
av läsning av skönlitteratur. Särskilt meningsskapandet på högre 
semantiska nivåer, tex de symboliska, fotas på djupt personliga 
erfarenheter av grundläggande existentiell natur. Av vissa teore
tiker har i följd härav läsningen karaktäriserats som en "existen
tiell vandring" (tex av Furberg, 1982: 226-228). 
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Både de gamla folksagorna och annan litteratur som barn får 
känning med anses stundom ha ett "dubbelt tilltal" som ständigt 
lockar litteraturforskare och andra till utläggningar. Det generellt 
giltiga i resultaten av den sortens verksamhet har dock, som 
kommer att framgå nedan, ifrågasatts av vissa forskare. Och 
tolkningarna framförs ju merendels (medvetet eller omedvetet) 
med anspråk på att gälla för läsare i gemen. Edström (1987: 8) 
påpekar dessutom att textanalytikerna varit mera intresserade av 
den "vuxna", reflekterade nivån i texten och mindre av barnets, 
den naive läsarens nivå: 

Själv blir jag mer och mer övertygad om att vi ännu inte uppdagat 
vilken kraft naivismen är i litteraturen i allmännhet och i barn
litteraturen i synnerhet. Redan barnets roll som iakttagare, "syn
vinkel", ibland också berättare, kan leda till fruktbara perspektiv, 
som bryter konventionella mönster. 

I denna skrift skall vi också försöka visa att barnets roll som 
reell läsare kan resultera i fruktbara perspektiv. 

Även kognitionspsykologiskt orienterade barnforskare har 
presenterat forskningsresultat som bör få betydelse för hur vi 
ser på barnlitteratur och barns läsning. Barns intellektuellt-tan
kemässiga förutsättningar att bemästra olika aspekter av skön
litterära verk har därmed blivit uppenbara. Detsamma gäller för 
rön som presenterats rörande deras moraliska, sociala och käns
lomässiga utveckling (Favat, 1977; Tucker, 1981). De barnlitte
raturforskare som efterfrågar kunskaper av den beskaffenheten 
är uppseendeväckande få. De enstaka exempel som dock finns, 
är värda att ta del av: 

vuxna kritiker behandlar barnböcker utifrån en förbryllande mängd 
olika utgångspunkter. Ibland censureras författare därför att de 
"skriver ner sig" till barns nivå; på andra ställen kan andra 
författare kritiseras för att vara utom räckhåll för det genom
snittliga barnet. Men sådan kritik skulle, åtminstone vad mig 
anbelangar, vara mer betydelsefull om de som framför den lite 
oftare förefölle ha en klar grund för att uppskatta vilken typ av 
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läsning som barn borde vara mer eller mindre kapabla att läsa i 
olika åldrar. Goda kritiker träffar förstås rätt genom en blandning 
av intuition och praktisk erfarenhet av barn; andra kan emellertid 
ibland befinnas göra mycket orealistiska uttalanden om vad som 
krävs av en normal barnläsare (Tucker, 1981: 21; min övers.). 

Också om man menar sig ha "emancipatoriska" motiv för sin 
litteraturforskning, förutsätter verksamheten kunskaper om 
kommunikations- och tänkesätt hos dem som man på en eller 
annan grund anser sig ha rätt att "emancipera." Utsikterna att 
företaget kröns med framgång är annars inte särdeles ljusa. 
Några av skälen härtill skall vi begrunda under nästföljande 
punkt. 

4. Det pedagogiska argumentet. Oavsett hur man ställer 
sig till argumenten ovan torde få barnboksforskare förneka att 
det är en legitim och trängande uppgift för forskningen att söka 
utröna vilka förutsättningarna är för att barn skall vara i stånd att 
ta del av skönlitteratur av lämpligt slag (vad vi nu än menar med 
"lämpligt slag"). Medlet för att nå detta mål är måhända inte i 
främsta rummet den gängse litteraturvetenskapliga verksamheten 
att producera tolkningar av texter (särskilt på den "vuxna" , 
reflekterade nivån), motivstudier, författarbiografier etc utan 
forskning som lägger vikt på reella läsares sociala, språkliga, 
kognitiva och emotionella (inklusive motivationella) förutsätt
ningar för tolkning och värdering av skönlitterära texter. Också 
på denna punkt kan vi bygga vidare på ett uppslag av Vivi 
Edström, som i en artikel om språket i barnlitteraturen 
(Edström, 1982: 222) hänvisar till ett verk av bamspråksfors
karen Els Oksaar (1979). Vad saken här gäller är att "jämföra 
strukturerna i barnspråk och barnlitteratur." Edström avhandlar 
intressant nog i sin uppsats bl a barnlitteraturens symbolspråk, 
vilket antyder att hon arbetar utifrån ett vidare språkbegrepp. Av 
hennes avhandling (Edström, 1980) framgår också detta klart. 
Det är vår mening att göra sammaledes i föreliggande problem-
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översikt. Till barns "språk" hänför vi således även regler och 
procedurer för tolkning av texter. I ett senare avsnitt skall vi 
föreslå forskningsuppgifter som syftar till att "jämföra" reella 
läsares språk (i denna bemärkelse) med skönlitterära texter. I 
Tyskland har under senare år initierats forskning som syftar till 
att på reella läsare pröva inslag i litteraturvetares konstruktioner 
av "romanens formvärld", tex berättarperspektiv (Ludwig & 
Faulstich, 1985). Ännu tycks emellertid inga sådana forsknings
insatser gjorts med avseende på barn- och ungdomsböcker (jfr 
dock Fox & Hammond, 1980 och Hurrelmann, 1980). Edström 
(1980) är en rik källa till uppslag för forskare med denna senare 
intresseorientering. 

Forskningsresultat från 1970- och 1980-talet antyder att det 
är utslagsgivande för barns läsutveckling att de ges till fälle er
fara att den lektyr de erbjuds är mänskligt meningsfull, dvs 
berör grundläggande mänskliga mål och intressen (Bettelheim & 
Zelan, 1981; Donaldson, 1985). Minoritetsutbildad akademisk 
expertkunskap av ett slag som lite tillspetsat benämnts "akroba
tiska manövrer" (Bleich, 1978) är inte särskilt väl ägnad att 
alstra betingelser för "mänskligt meningsfull" läsning. An
strängningarna att få barn från olika sociokulturella miljöer att få 
känning med barnlitteraturen bör ta sin utgångspunkt i de behov 
och förutsättningar som barnen ifråga besitter, inte i specialist
kunskapen (Probst, 1984; Svensson, 1988). Detta betyder 
självfallet inte att litteraturvetares analyser är ointressanta i un
dervisningssammanhang. Tvärtom kan de i många grupper av 
läsare uppfattas som undervisningsmål att sträva mot. Det är det 
praktiskt-pedagogiska utnyttjandet av specialistkunskapen som 
inte sällan leder fel. 
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Ärende och disposition 

Uppsåtet med denna skrift är att någorlunda systematiskt och 
vittsyftande göra en genomgång av forskning av relevans för 
problemområdet "barns och ungdomars läsning" samt att i ljuset 
av denna inventering anvisa nya och angelägna forskningsupp
gifter. Ett biärende är att presentera ett perspektiv och en be
greppsapparat som kan vara praktikabla för forskare, lärare, 
bibliotekarier och andra med intresse för barns och ungdomars 
läsning i vid mening. En av de grundläggande insatserna i detta 
avseende har gjorts av Göte Klingberg i ett antal skrifter (t ex 
Klingberg, 1972). 

Den typ av barnlitteraturforskning som underbyggts med de 
fyra argumenten ovan (se också kapitel 7) kan med fördel vara 
tvärvetenskaplig. Enbart litteraturvetenskaplig teori och metod är 
otillräcklig. Bidrag behövs från discipliner som sociologi, peda
gogik, psykologi, etnografi och lingvistik. Vi skall i kapitel 2 
närmare beskriva hur ett grundläggande teoretiskt perspektiv på 
barnlitteraturforskning kan se ut. Där görs även vissa nödvän
diga avgränsningar av problemöversikten, som i stort kommer 
att omfatta barns och ungdomars 

• läsintresse(n), 
• tänkande kring, 
• värdering och 
• tolkning av 

läsning av olika slag och för olika syften. Dessutom inbegriper 
programmet frågeställningar av mer övergripande natur och av 
tillämpat intresse. Kapitel 3 behandlar således forskningsresultat 
om barns och ungdomars läsintresse i fom1 av både läsmoli va
tion och läspreferenser, kapitel 4 deras tänkande kring läsning 
och litteratur, kapitel 5 deras värdering av och kapitel 6 deras 
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tolkning och förståelse av sin läsning. Van och ett av dessa 
kapitel mynnar ut i konkrera förslag rill vidare forskning. I 
kapitel 7 framförs ett antal uppsummerande och kompletterande 
synpunkter. Avslutningsvis sammanfattas så programmet i kapi
tel 8. Den läsare som mindre intresserar sig för teorier och 
metoder inom forskningen och mer för konkreta resultat kan ta 
lätt på eller hoppa över kapitel 2 och istället koncentrera sig på 
kapitlen 3 - 8. 
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Kapitel 2 
************************************** 
Perspektiv och avgränsningar 

Något sådant som "rena data" eller "vetenskapliga fakta i sig" 
existerar inte. Redan detta påstående förutsätter ett visst forsk
ningsperspektiv, en viss delkulturtillhörighet. Forskningsre
sultat måste därför bedömas i belysning av de begreppsappa
rater och metoder som perspektivet representerar. Detsamma 
äger giltighet för en problemöversikt av föreliggande slag. Den 
genomförs inom en pragmatisk referensram, som visserligen 
rent konstitutivt är både vid och flexibel men som inte desto 
mindre präglar urval och behandling av forskningsinsatserna. 
Värdet av denna bok för forskare som representerar andra pers
pektiv behöver därför inte nödvändigtvis vara obetydligt. Den 
klara redovisningen av utgångspunkterna gör ju att det är lättare 
än vad som annars varit fallet att "ta den för vad den är." Och 
för praktiker som tar del av forskningsresultat är kanske inte 
perspektiv och grundantaganden vad som främst intresserar. 
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Barnlitteraturen i bruk - Ett pragmatiskt 
perspektiv 

Den fråga som fick inleda kapitel 1, Vem skriver barnboksför
fattarna för?, kunde hellre formulerats såhär: Vem läser barnlit
teratur (dvs litteratur skriven av "barnboksförfattare")? Denna 
spegelvändning av problemställningen kan sägas ha som en av 
sina förutsättningar ett pragmatiskt synsätt. Med pragmatik av
ser vi då ett perspektiv på litteraturforskningen som innebär en 
betoning av forskning som beaktar situation och kontext, det 
litterära verkets användningssammanhang, snarare än av forsk
ning som studerar verkets innebörder "i sig" medelst mer eller 
mindre normativa preciseringar (tex fastställande av "korrekta" 
eller "rimliga" innebörder). 

På vetenskapens och andra fält utvecklas specialiserade upp
sättningar av teoretisk kunskap som förvaltas av experter. När 
väl kunskapsmängder har nått en viss nivå övergår de i relativt 
självständiga "submeningsprovinser," tex konst, religion och 
vetenskap. Deras ökande antal och komplexitet gör dem alltmer 
svårtillgängliga för lekmän och icke-specialister och kan leda till 
att dessa drar de sakförståndigas ensamrätt på sanning och kun
skap i betänkande. 

Att verkligheten rent definitoriskt har denna mångfaldiga ka
raktär och innefattar en mängd olika perspektiv och kategorise
ringsstrategier utgör själva utgångspunkten för den norske filo
sofen och psykologen Ragnar Rommetveits språk- och kommu
nikationsteori (Rommetveit, 1974). Antagandet att kommunika
tion (litterär och annan) utspelar sig i en värld som är mångfaset
terad, endast delvis delad med andra och endast fragmentariskt 
känd snarare än i en värld som är monistisk och bestående av 
begreppsliga verkligheter får djupgående konsekvenser för hur 
vi ser på problemet barns och ungdomars läsning. 

Enligt Romrnetveit förutsätter kommunikation mellan män ni-
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En pragmatisk barn- och ungdomslitteraturforskning studerar texternas 
användningssammanhang istäJletför <kras inneMll och "struktur". 
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gamla notiser 

den ensamma vagnen vräktes omkull 

någon vagn i tågsättet spårade ur 

s ista vagnen skrapade mot hela bilraden 

en bil vräktes ner på marken 

en stor långtradare kanade av vägen 

släpet blockerade rikstvåans ena körbana 

vardagar sexton till tjugo 

(Åke Hodell, General Bussig . 
Raben & Sjögren, Stockholm, 1964.) 

R M 6 C 
ssss 

m-/ooo-SSS!>s 

R M 6 C 

... ·/ ... -sss/ 

... ·/ .. i-/ ... -/ ... -s .. sssss/ ... 

iii-/ . .. -sss/ . . . 

. . . -/iii-/ ... ss 

R M 6 C 
ssss 

C .. ·/ ... -0/ ssssssss/ ... 

R/M ... sssss 

6/Csssss 

(Jarl Hammarberg-Åkesson, Bord duka er. 
Dilaer. Bonniers, Stockholm, 1964.) 

Med ledning av bl a typografisk uppställning och det sammanhang som 
texterna förekommer i kan (åtminstone) den litterärt bildade läsaren ta del av 
dem utifrån el/ litterärt-poetiskt "kontrakt". Utan sådana "pragmatiska sig
naler" hade texterna möjligen uppfattats som en tidningsnotis resp en mate
matisk formel. 
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skor en intersubjektivt etablerad social verklighet. Med detta 
avses för den litterära kommunikationens vidkommande att den 
ömsesidighet i interaktionen som utmärker talkommunikationen 
finns institutionaliserad som olika förväntningar och förgivet
taganden knutna till litterära genrer och subgenrer. Att författa
ren skriver på läsarens villkor och läsaren läser på författarens 
villkor, som Rommetveit uttrycker saken, innebär dock inte att 
symmetrin är perfekt. I själva verket leder Rommetveits annor
lunda filosofiska utgångspunkt, nämligen, som vi sett, att kom
munikation mellan människor utspelas "under conditions of 
temporarily shared social realities in a pluralistic world" snarare 
än "in a monistic world of conceptual realities" (s 27), till att han 
betraktar felaktiga antaganden och förhandsinställningar som 
mer eller mindre konstitutiva drag i kommunikationen. Ja, såda
na misstag kan rent av vara förutsättningen för att en inter
subjektivt etablerad social verklighet skall kunna komma till 
stånd. Rommetveit talar här om "initially erroneous, but self
fullfilling presuppositions concerning commonality" (s 65-66). 

Inte minst vid litterär kommunikation är en intersubjektivitet 
eller komplementaritet av det slag vi ovan sett Romrnetveit 
framhäva betingad av en tro på "a comrnon code of general 
semantic potentialities" (s 106). En texts budskap är inte åtkom
ligt som ett inneboende propositionellt innehåll hos "texten 
själv", texten in vacuo. Istället är det i varje enskilt fall beroende 
av vilken typ av kommunikativt "metakontrakt" som ömsesidigt 
och underförstått har "skrivits under." 

Vilka av det vanliga språkets semantiska potentialer- för det 
är det som det är fråga om och inget annat - som kommer att 
intersubjektivt förverkligas i varje enskild kommunikativ akt 
beror alltså på institutionellt och situationellt bestämda premisser 
för kommunikation (s 59). Att nalkas en text som vore den en 
tidningstext ger ett annat kommunikativt utbyte än att nalkas 
samma text som vore den en dikt. De olika antagandena ak
tualiserar olika "språkspel" och olika regler för dessa spel (jfr 
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Fishs situationsteori inkl. begreppen "tolkningsnorm" och "tolk
ningsstrategi", Fish, 1980: kap 14). "lntersubjektivitetens arki
tektur" i de båda fallen kommer att skilja sig åt. 

Att en litterär text kan drabbas av ödet att bli betraktad som 
tex tidningstext likaväl som dikt är alltså ett naturligt resultat av 
att verkligheten ser ut som den gör. Som såväl Fish som 
Rommetveit ingående utrett är läsningen av lyrik en fråga om att 
ha tillägnat sig vissa institutionaliserade antaganden om vad 
dikter är och hur de ser ut. Styrd av dessa normer eller pre
misser börjar läsaren utföra motsvarande operationer, dvs. tolk
ningsstrategier. Så snart texten har identifierats som dikt -
bl a på grundval av antaganden som aktualiserats av situationen 
eller kontexten - kommer ett antal normer med avseende på lyrik 
med i (språk)spelet. Till sådana normer kan hänföras t ex 
antagandena att dikter är mer komplexa än andra texter, att de 
uttrycker väsentliga insikter, att de är helheter som hålles sam
man av den väsentliga insikten samt att allt i en dikt är bety
delsefullt ("allt räknas"). Om tex läsningen vägleds av en för
väntan om en tät och intrikat komposition, kommer man att leta 
efter sådant som dolda mångtydigheter, allitterativa mönster eller 
andra innebörder än dem som först faller en in. Och en läsare 
som är styrd av antagandet att texten frarnför honom hålles ihop 
av en väsentlig insikt, kommer att försöka finna en sådan 
betydelsediger helhet. En av huvudpremisserna för läsning av 
lyrik är alltså att det tillkommer en som läsare att bidra aktivt till 
att ge texterna innebörd. Svensson (1985; 1987) har benämnt 
denna senare premiss för "samarbetsprincipen" och empiriskt 
påvisat hur den är verksam vid olika typer av genrebaserade 
kontrakt. 

Enligt Fish (1980) består ett "tolkningssamfund" av dem 
som delar tolkningsstrategier. Kommunikation tilldrar sig alltid i 
situationer, och att befinna sig i en situation innebär att man 
redan är i besittning av (eller tagits i besittning av) en struktur av 
antaganden, av handlingar som uppfattas som relevanta i för-
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En dag fick vi ledigt 

och besteg det allra högsta berget 
Där uppifrån tyckte vi 

att hela världen låg. 

Långt bort gick ett Låg 

så avlägset att vi inte hörde visslan. 

När vi gick nännare stupet 

var det så att vi kunde slukas. 

Fröken var med 

och såg efter att ingen gick för nära. 

Hon kunde bara själv se ner i den djupaste dalen. 

Vi stod och väntade på Fröken 

medan hon såg allra djupast ner. 

Det dröjde länge. 

Vi var rädda innan hon kom tillbaka. 

Men hon kom och hon log lite och var tyst. 

Så gick vi hem igen 

ifrån det allra högsta berget. 

*** 

En dag fick vi ledigt och besteg det allra högsta berget Där uppifrån tyckte 

vi att hela världen låg. Långt bort gick ett tåg så avlägset att vi inte hörde 

visslan. När vi gick närmare stupet var det så att vi kunde slukas. Fröken 

var med och såg efter att ingen gick för nära. Hon kunde bara själv se ner i 

den djupaste dalen. Vi stod och väntade på Fröken medan hon såg allra 

djupast ner. Det dröjde länge. Vi var rädda innan hon kom tiUbaka. Men 

hon kom och hon log lite och var tyst. Så gick vi hem igen ifrån det allra 

högsta berget. 

Forskning visar att en dikt som görs om till "prosa" tolkas annorlunda än 
ursprungsversionen. Den typografiska uppställningen signalerar för läsaren 
hur han/hon skall ge texten innebörd. Dikter inbjuder t ex till fler bildliga 
tolkningar. De /iuerära "kontrakten" är olika. (Dikten, Småskolans utflykt, 
är hämtad ur Harry Martinson, Dikter om ljus och mörker. Stockholm: 
Bonniers, 1971.) 
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hållande till de syften och mål som redan finns där. Det är på 
grundval av antaganden om sådana syften och mål som varje 
yttrande omedelbart uppfattas. Det är betydelsefullt för Fish att 
betona "omedelbart", eftersom han vill ge emfas åt det för
hållandet att det inte föreligger något "dött utrymme" mellan 
mottagandet av ett yttrande och fastställandet av dess mening. 
Innebörder uppträder kalkylerade från början, men inte på grund 
av normer som är inneslutna i språket utan därför att språket 
alltid, från allra första början, uppfattas inom ett regelsamrnan
hang. Ifrågavarande sammanhang är dock inte abstrakt och 
fristående utan socialt. (För en diskussion av hur tolknings
samfund kan studeras empiriskt, se Hansson, 1989.) 

Kommunikation utspelas endast inom "förståelighetssys
tem", eller "tolkningssamfund", och dess resultat är specifikt för 
det systemet eller samfundet. De delade innebörderna är fast
ställda endast inom ett sådant system eller samfund. Den mer 
fullkomliga förståelsen, dvs. kommunikation oberoende av si
tuationer eller kontexter, som ofta hävdas av företrädare för det 
"objektiva paradigmet," är alltså inte möjlig. Och det är ju 
också, som vi erfarit, huvudinnebörden i Rommetveits teori. 

Att förutsättningarna för den litterära kommunikationen är 
socialt baserade och fördelade, att varje grupp eller samman
slutning fastställer och godkänner sin egen kunskap med sina 
egna erfarenheter, som Bleich (1978: 126) formulerar förhål
landet, innebär för litteraturvetenskapens (inklusive barnboks
forskningens) del att det är orimligt att tro sig studera forsk
ningsobjekt som har objektivt åtkomliga, en gång för alla givna 
innebörder. Därmed blir det även problematiskt att utan vidare 
avfärda innebörder och värden som inte stämmer överens med 
den akademiska expertkunskapen, dvs sådana tolkningar och 
normer som brukar benämnas "litteraturvetenskapligt intres
santa", såvida de nu inte rent av förlänas epitetet "riktiga." 

En texts innebörd måste alltid bestämmas (är alltid bestämd) 
som en produkt av institutionellt och situationellt betingade pre-
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rnisser för litterär kommunikation. Detta är ett annat sätt att 
utrycka Schmidts (1981: 330) krav på att litteraturforskaren 
skall analysera och inte delta i litteratursystemets aktiviteter. 
Som åtminstone Fish (1985) betonat kan också ett rent for
malistiskt (eller normativt) förhållningssätt betraktas som en 
speciell premiss, eller kontext, för litteraturtolkning. Och som 
sådan kan den studeras av forskaren men knappast på ett 
vetenskapligt anständigt sätt förespråkas. Det är överhuvudtaget 
inte någon forskningsuppgift att värdera eller ta ställning för 
eller emot olika utformningar av intersubjektivitetens arkitektur. 
Det tillhör litteratursystemets aktiviteter, närmare bestämt littera
turkritikens. 

Den läsare som i god "pragmatisk" anda inte låter sig över
tygas av denna teoretiska argumentation (eller övertalning) kan
ske blir mer till freds om stödet för den nya forskningsinrikt
ningen hämtas i den litteraturpedagogiska praktiken. Exempel på 
denna strategi finns också, och den tillämpas i regel av samma 
forskare som representerar den pragmatiska inriktning vi just 
presenterat. 

Bleich (1978) argumenterar för att formalistiska riktningar 
som nykritiken har resulterat i ett gap mellan faktiska läs
upplevelser och de litterära experternas tolkningar. Dessa spe
cialister, som ofta tillämpar det "objektiva paradigmet" (dvs. den 
syn som vi sett bl a Rommetveit och Fish kritisera), kombinerar 
enligt Bleich "den religiösa illusionen att präster har särskild 
tillgång till den absoluta sanningen, och den vetenskapliga 
illusionen att ett konstverk på något mystiskt sätt är oberoende 
av mänsklig perception" (Bleich, 1976: 330). En konsekvens av 
denna litteraturkritiska praxis har blivit att elever och studenter 
känner sig alltmer missbelåtna med de antaganden som denna 
traditionella litteratursyn grundas på. Därmed har behovet av 
nya undervisningsmetoder och ny forskning blivit akut (Svens
son, 1988). 

Den pragmatiska orientering som artikulerats i detta avsnitt 
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innebär för barnlitteraturforskningens del att utgångspunkten för 
studierna inte uteslutande tas i akademiska begrepp och normer 
utan även i olika grupper, delkulturer, av faktiska läsares be
grepp och normer. Denna inriktning kan även benämnas "etno
grafisk." Vad som är "litteratur", "god litteratur", "barnböcker", 
"riktiga tolkningar" etc kan därför ingalunda vara helt givet på 
förhand. Att det sedan må vara en intressant och angelägen 
forskningsuppgift att t ex pröva de normativa preciseringarna 
inom universitetskulturen mot verkligheten inom andra del
kulturer är en annan sak. Här finns alltså förklaringen till att vi 
föredrog att spegelvända den fråga som fick inleda kapitel 1. 
Vad som är en "barnboksförfattare" eller en "barnbok" är inte så 
självklart som frågan tycks förutsätta (och det har också 
barnlitteraturforskare allt oftare påtalat under senare är). I alla 
händelser kan den omformulerade problemställningen påräk
nas generera intressantare och mer användbara resultat. Det kan 
nu också vara motiverat att utfärda en reservation för att denna 
programförklaring mer eller mindre av nödvändighet måste 
utnyttja en god portion av den dominerande normativa be
greppsapparaten. Någon begreppsuppsättning och terminologi 
för den användarorienterade litteraturforskningen i mer kva
lificerad bemärkelse har ännu inte hunnit utarbetas (jfr Fish, 
1980: 98). Värt syfte är dock att successivt råda bot på denna 
brist. Förhoppningsvis kan redan denna problemöversikt i nå
gon mån vara en inledning härtill. 

Teoretisk och metodisk pluralism 

Det pragmatiska perpektivet på forskning innebär att en huvud
uppgift är att lösa problem av relevans för människors konkreta 
verklighet, för deras vardag. Därvid utnyttjar man de intellek
tuella redskap i form av teorier och metoder som är de mest 
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framgångsrika. Den klassiska positivismens förhoppning om en 
enhetsvetenskap medelst metodologisk monism och med natur
vetenskaperna som förebild har således ingen plats inom detta 
synsätt. Däremot utesluter inte förhållningssättet kvantitativ och 
hypotesprövande metod. Såväl positivistisk som hermeneutisk 
metod (i allmän bemärkelse) har värdefulla (användbara) inslag 
och säkerligen finns också vissa kontaktytor dem emellan. I 
sista hand går de dock tillbaka på djupt hållna antaganden som 
är oöverbryggbara. De grundas i olika "forms of life" och är 
således inte möjliga att ytterligare underbygga. Valet dem 
emellan (om ett sådant val nu nödvändigtvis måste göras) är 
existentiellt, ett val mellan perspektiv (von Wright, 1971: 32). 

Överför vi resonemanget till forskning om barn och barns 
läsning är vi inte nödgade att se någon motsättning mellan t ex 
Piagets kognitivistiska utvecklingspsykologi och psykoanaly
tiskt eller kulturöverförings- och socialisationstänkande. Alla 
dessa traditioner har förtjänster som det gäller att ta till vara. 
Vällyckade försök har till yttermera visso gjorts för att på bam
litteraturforskningens område skapa en syntes dem emellan (se 
tex Tucker, 1981). 

För de forskningsförslag som vi nu drar upp grundlinjerna 
till är särskilt förhållandet mellan den piagetianska traditionen 
och kultursocialisationstraditionen av intresse. Även andra än 
pragmatiskt sinnade forskare har velat betrakta dessa båda 
traditioner som mer eller mindre förenliga. Bl a har Piaget 
(1970) själv i en sen artikel bemött sina kritiker (tex Vygotsky 
och Bruner) och argumenterat för att man kan göra en åtskillnad 
mellan "huvudstrukturer" (major structures) och "specifika för
värv" (specific acquisitions). De förra är aktiva konstruktioner 
som individen gör i samspel med omgivningen och som ytterst 
går tillbaka på drivkrafter inom organismen själv. De senare är i 
större utsträckning resultatet av kulturpåverkan (jfr också. Linell, 
1978: 84-91, för ett förslag till syntes mellan Piagets och 
Vygotskys ståndpunkter). 
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Tucker (1981: 5) tycks ha denna distinktion i åtanke när han 
konstaterar: 

Piaget har alltid varit mest intresserad av att upptäcka de intel
lektuella strategier som individer i olika åldrar har gemensamt, när 
det gäller att försöka förstå den totala miljö i vilken de befinner 
sig. Men analysen av hur olika miljö- eller personlighetsfaktorer 
då kan påverka utvecklingen av speciella ideer eller attityder som 
uppkommer ur sådana gemensamma intellektuella strategier, har 
aldrig varit hans särskilda intresse (min övers.). 

Forskare från den kognitivt-psykologiska och den kulturso
cialisationsorienterade traditionen kan då sägas intressera sig för 
olika nivåer i den intellektuella växtens process. De förra fo
kuserar de grundläggande strukturernas nivå och lämnar miljö
inflytelsernas nivå åsido. De senare agerar omvänt och sätter de 
underliggande strukturernas nivå inom parentes eller tar den för 
given och koncentrerar sig på de specifika förvärvens nivå. De 
båda traditionernas kunskapsintressen är olika men inte nödvän
digtvis oförenliga.Vår uppfattning här är att de kompletterar 
varandra, och att båda är oundgängliga för att en fullständigare 
kunskap om barns läsutveckling skall kunna nås. 

Skillnaden mellan de båda inriktningarna kan inte heller utan 
vidare sägas vara av metodologisk art. Visserligen har Piagets 
anspråk på mer eller mindre universell giltighet för de under
liggande kognitiva strukturerna och deras sekventiella utveck
ling inbjudit till kvantitativa och hypotesprövande angreppssätt 
hos andra forskare. Men det skall då betonas att särskilt den 
tidige Piaget närmast får anses ha litat till kvalitativ metod 
(Larsen, 1977). Och den kultursocialisationsinriktade skolan 
utnyttjar såväl experiment som antropologisk metod. 

Forskning utifrån denna senare typ av metod är ett prominent 
komplement som det nu skisserade forskningsprogrammet kan 
erbjuda den hittillsvarande forskningen om barns och ungdo
mars läsning. Som kommer att framgå av de följande kapitlen är 
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den experimentella och kvasiexperimentella inriktningens domi
nans ansenlig. Det är därför en nödgande åtgärd att nu initiera 
insatser 

• som beaktar de helheter och processer med historisk och 
sociokulturell förankring som barns och ungdomars läsakti
viteter är inbäddade i, 

• som är longitudinella, 
• som beskriver aktörernas verklighet också med hjälp av 

deras egna begreppsliga referensramar, 
• som utnyttjar deltagande observation, observation, halvstruk

turerade eller fria intervjuer och samtal som metoder. 

Även med avseende på metodöverväganden är det ett prag
matiskt krav att mångfalden får råda. Den metod väljs som är 
bäst lämpad att lösa ett visst problem. Överhuvudtaget är "abso
lutistiska" tendenser oförenliga med en pragmatisk grundsyn 
(Fish, 1985). Teorier (inklusive pragmatismen; sic!) kan tiilåtas 
vara giltiga "för alla praktiska syften", och metoder skall inte 
favoriseras utifrån några dogmatiska "renlärighetskrav" vad 
gäller människo- och samhällssyn. 

Den mer precisa innebörden i denna metodologiska och i viss 
mån och på vissa nivåer teoretiska pluralism kommer att framgå 
av de följande kapitlen. Det skall dock redan nu påpekas att 
orienteringen mot lösning av praktiska problem av samhällelig 
relevans ingalunda betyder att insatser av grundforsknings
karaktär hamnar i bakgrunden. Merparten av de förslag till vida
re forskning som presenteras nedan är av grundforsknings
karaktär. Därtill kommer det att vara en ledande princip att söka 
systematiskt bygga upp ny och kontrollerad (intersubjektivt 
etablerad) kunskap. Att erkänna den vetenskapliga verksam
hetens karaktär av problemlösningskedjor är en grundförut
sättning för att man skall kunna hantera såväl forsknings
praktikens som vardagsverklighetens problem. Historielöshet, 
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sekterism och individualistisk egensinnighet rimmar illa med 
den pragmatiska grundsynen. Den teoretiska och metodologiska 
pluralismen får följaktligen inte drivas så långt att anknytningen 
till tidigare forskning inom besläktade forskarsamfund även
tyras. 

Också vissa inskränkningar på innehållssidan är nödvändiga 
av vetenskapssociologiska, forskningspolitiska och -ekono
miska skäl. Hela mångfalden av tänkbara problemställningar 
ryms alltså inte inom ramen för detta forskningsprogram. Även 
här får den pragmatiska principen vara vägledande. De fråge
ställningar prioriteras som bäst genererar forskning av intresse 
för såväl forskningsfältets som praktikens utveckling. Därtill 
kommer ett behov av arbetsfördelning mellan olika universitet 
och institutioner. 

Områden som vi av dessa och andra orsaker kommer att läm
na mer eller mindre åsido ärt ex olika aspekter av barnlittera
turens spridning som ett massmedium, pedagogisk försöks
verksamhet, effektforskning, biblioterapi, gmndläggande läsin
lärning och lässvårigheter i mer kvalificerad bemärkelse. Dess
utom står läsning av fiktion i brännpunkten, även om andra 
genrer också kommer att beaktas som inslag i den helhet som 
barns och ungdomars sociala verklighet utgör. 

På det teoretiska planet beaktas endast sådana tankemodeller 
som är åtminstone i princip prövbara. En teori skall ha "cash
value," dvs det skall göra en skillnad om man tror att den är 
sann eller falsk, den skall påverka ens handlingar. Som fram
gångsrika redskap för att lösa problem har teorier högt "cash
value." Därav följer att åtskilliga teorier om läsning, tolkning, 
socialisation och kulturöverföring lämnats obeaktade p g a de
ras utpräglat spekulativa eller verklighetsfrämmande karaktär. 
Det har inte bedömts göra någon större skillnad om man håller 
dem för sanna eller falska, om det nu alls varit rnöjligt eller 
rimligt att ställa ett sådant krav på dem. Den läsare som anser 
teorier intressanta därför att de är i princip oprövbara och inte 

36 



har något med konkreta aspekter av livet att göra bör stoppa sin 
läsning här. Han kommer sannolikt inte att ha något större 
utbyte av detta program för en användarinriktad barnlitteratur
forskning. Särdeles mycket av "det gåtfulla djupsinnets lockel
ser" lär han inte få erfara. 

Det skall avslutningsvis poängteras att ordet "pragmatisk" i 
uttrycket "pragmatiskt perspektiv" i detta avsnitt använts i (åt
minstone) tre interrelaterade betydelser. För det första refererar 
det till den amerikanska filosofiska skola som bar bl a William 
James och John Dewey som prominenta målsmän. För det 
andra åsyftas den inriktning inom språk- och litteraturvetenskap 
som studerar hur språk och texter används i motsats till hur 
språksystemet och det litterära regelsystemet är uppbyggt, dvs 
en inriktning som brukar lexikaliseras som "pragmatik." För det 
tredje har också den mer allmänna och vardagliga innebörden av 
en hållning som betonar praktisk nytta och resultat i motsats till 
ideologiska visioner varit aktuell. 
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Kapitel 3 
************************************* 
Barns och ungdomars 
läsintresse 

En problemområde för vilket en pragmatisk hållning förefaller 
särdeles relevant är barns och ungdomars läsintresse och läs
rnotivation. För det första är området rent forskningsmässigt 
ringa utvecklat, inte minst vad angår den senare aspekten. För 
det andra är det till sin natur komplext och mångfasetterat. Ett 
brett och i vissa bemärkelser förutsättningslöst angreppssätt är 
därför att rekommendera. I ett par av de intressantaste insatserna 
på området har man gått tillväga just på det viset (Tucker, 1981; 
Cochran-Smith, 1984). Där har sammanställts och syntetiserats 
tex uppgifter från skönlitterära författare angående dessas tidiga 
läsutveckling och läsintressen, från litteratur- och språkforskare 
som i longitudinella fallstudier noggrant studerat och fört dag
böcker över sina egna barns utveckling, från tidigare studier av 
såväl historisk som tvärkulturell karaktär samt självfallet från 
moderna vetenskapliga arbeten av skilda valörer. I begynnel
seskedet av forskningen på ett visst fält är en sådan vittsyftande 
attackplan fruktbar som underlag för en första inventering, för 
fonnulering av frågeställningar och hypoteser samt för utform
ning av specifika undersökningar. Vi ämnar förespråka bl a ett 
sådant tillvägagångssätt här. 
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Det praktiska problemet hur man skall få barn och ungdomar 
att utbilda fasta läsvanor och läsa litteratur av ett eller annat 
påyrkat slag kan sägas ligga till grund för merparten av de 
forskningsinsatser som gjorts på området barns och ungdomars 
läsning (såsom vi just avgränsat detta fält). Värdet av forskning 
om läspreferenser och läsintressen anses alltså allmänt främst 
ligga i att den kan skapa förutsättningar för lärare att i läsunder
visningen förse eleverna med material som intresserar dem och 
motiverar dem till fortsatt läsning. Den kan således vara ett 
verktyg för lärare och föräldrar att nå de målsättningar med 
läsundervisningen som merendels ställs upp, dvs bl a en kon
stant utvidgning av elevens läsintressen och en attityd till läsning 
som kan inspirera honom/henne till ett livslångt intresse för 
läsning av många slag och för många syften. 

Med "läsintresse" avser vi här, efter Getzels (1966), en aktiv 
och dynamisk disposition mot något särskilt mål, medan vi med 
"läspreferens" åsyftar (fortfarande efter Getzels) något mera 
passivt, helt enkelt bara en större villighet att acceptera en bok 
till skillnad från en annan. Läspreferenser är alltså inte nödvän
digtvis detsamma som läsintressen. Ett barn skulle ju t ex 
kunna uttrycka en preferens för en bok över en annan utan att 
vara intresserad av att läsa någondera. En preferens föranleder 
inte en person att leta upp föremålet, något som däremot ett 
intresse gör. (En preferens kan emellertid naturligtvis vara ett 
uttryck för ett intresse.) De flesta forskningsinsatserna på 
området avser läspreferenser, även många av dem som gör 
anspråk på att gälla läsintressen. Vi kommer i vår översikt här 
heller inte att skilja särskilt mellan intressen och preferenser, 
utan dessa inledande anmärkningar får vara nog. 

Det torde ju dessutom stå klart för en och var att det ovan 
sagda har med motivation för läsning att göra. Inom forsk
ningen används ofta begreppen "motivation" och "intresse" med 
hart när samma innebörd. "Motivation" står då mera för logiskt 
bestämda tendenser och avsikter som vägleder beteendet, medan 
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"intresse" snarare har att göra med emotionella attityder och 
erfarenheter (Bamberger, 1975: 17). För våra syften här be
höver vi inte hålla dessa båda aspekter isär, utan fr.o.m. nu 
avser vi med "motivation" bägge. Med "intresse" kommer vi 
istället närmast att avse motivationens föremål i termer av 
genrer, teman etc. "Preferens" ligger nära i betydelse men im
plicerar ett fenomen som är mindre aktivt och dynamiskt och 
som mera har att göra med val mellan tydligt uppfattade eller 
formulerade alternativ. 

Motivation för läsning 

Inledande synpunkter. Vi kan lite grovt skilja mellan två 
olika typer av motivation för läsning. Av den hittillsvarande 
forskningen på området framgår att man främst velat förklara 
läslusten i belysning av (individual)psykologiska och/eller fy
siologiskt-biologiskt grundade faktorer. Vi skulle kunna kalla 
denna form av motivation för inre motivation, eftersom den har 
med inre faktorer att göra. Det kan t ex vara fråga om inre 
faktorer bakom nyfikenheten liksom om olika manipulatoriska 
faktorer som angår individens grundläggande anpassning till 
omgivningen. 

Endast en ringa del av undersökningarna av barns och 
ungdomars läsning har genomförts utifrån antaganden om den 
sociala motivationens betydelse. Här handlar det om motiv för 
läsningen som rör social interaktion: vara tillsammans med 
andra människor, vinna deras gillande, ha roligt tillsammans 
med dem, tävla med dem, stärka självkänslan och den egna 
identiteten i samvaron med dem och genom dem. Som vi 
kommer att argumentera för i det kommande, kan det vara 
fruktbart att se särskilt ungdomsgruppers, subkuln1rers, läsande 
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(eller icke-läsande) som påverkat av den sortens inflytelser. Men 
även små barns engagemang i hemmets och förskolans sago
läsningssi tuationer kan förstås som socialt motiverat. Går vi 
utöver mikroperspektivet är det också rimligt att betrakta barns 
och ungdomars läsning som influerad av föräldrarnas strävan att 
behålla sin status och position i samhället eller att för egen eller 
barnens del avancera i den sociala hierarkin (Gerlach, Köhling, 
Möhlmann & Wewerka, 1976: 139-140). 

Tidigare forskning. Enligt Bamberger (1975: 17) är de flesta 
forskare överens om följande fyra typer av motivation för läs
mng: 

1. Den tidigaste drivkraften att läsa är helt enkelt nöjet i att utöva 
den nyligen tillägnade läsförmågan, glädjen över den nyupp
täckta intellektuella aktiviteten, över att behärska en mekanisk 
färdighet. Om bara läraren förmår möta denna motivation med 
lättillgängligt och spännande läsmaterial lämpat för den specifika 
åldersgruppen och fortsätter att bygga på detta första material 
med böcker av ökande svårighetsgrad, kommer barnen van
ligtvis att utvecklas till goda läsare. En god läsare tycker om att 
läsa. 

2. Drivkraften att använda och öva intellektuellt-andliga fal
Jenheter som fantasi, tanke, vilja, medkänsla, förmåga att iden
tifiera osv. Resultatet blir utveckling av anlag, utvidgning av 
jaget. 

3. Behovet att lära känna världen, berika sina ideer och ha 
intellektuella upplevelser. Resultatet blir skapandet av en livs
åskådning, förståelse av omvärlden. 

4. Dessa inre motivationer och intressen, som f.ö. vanligtvis 
inte är medvetet uppfattade av barnet, svarar mot bestämda 
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erfarenhetsföreställningar hos barnet: förtjusningen över att 
möta bekanta föremål och människor (miljöberättelser) eller 
okända och nya saker (äventyrsberättelser), längtan efter att få 
fly verkligheten och leva i en fantasivärld (sagor, fantasi
berättelser, utopiböcker), behovet av självbekräftelse, sökandet 
efter ideal (biografier), råd (icke-fiktion) samt underhållning 
(sportböcker etc). 

Det anses framgå av dessa fyra punkter att motivationen för 
läsning är relaterad till och delvis skiftar med ålder och typ av 
läsning. Försök har också gjorts av många forskare att etablera 
åldersbetingade läsfaser och att upprätta läs- eller läsartypo
logier. Vi ämnar erbjuda ett antal representativa och klassiska 
exempel på den forskningsinrikmingen och omsider ävenledes 
diskutera dess förtjänster och onöjaktigheter. 

Om vi utgår från Schliebe-Lippert (1950) och Beinleich 
(1970) kan vi räkna med fem huvud.faser i barnets läsutveckling: 

1. Bilderboks- och barnramseåldern (från 2 till 5 eller 6 år). I 
denna inledande fas utmärks barnet av självcentrering. Det gör 
liten åtskillnad mellan den inre och den yttre världen och upp
lever omgivningen endast i relation till sig själv ("magiskt tän
kande"). Barnets utvecklingsmässiga uppgift är att skilja mellan 
jaget och omgivningen, vilket kan underlättas med hjälp av 
bilderböcker, om dessa presenterar enstaka och isolerade före
mål ur barnets miljö. Nästa steg blir så att föra samman i 
grupper föremål från barnets omgivning som hör ihop och visa 
barnet hans/hennes relation till olika saker i denna omgivning. 
Barnet är mindre intresserat av intrigens handling än av de 
enskilda scenerna. Det älskar rim och ramsor på grund av 
rytmen, ideernas starka plastiska kraft, rytmen i leken med ord 
och ljud. 

Barnets tidigaste intresse för faktakunskaper kan mötas med 
icke-fiktion av enklaste bilderbokstyp. I fyraårsåldern, då de 
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första tecknen på oberoende och trots visar sig, är också 
oberoende "lekar" med bilderböckerna ett viktigt inslag i under
visningen. 

2. Sagoåldern (från 5 till 8 eller 9 år). Denna fas kallas också 
den "magiska realismens ålder" och karaktäriseras av att barnet 
är mottagligt huvudsakligen för fantasi. Och det gäller för alla 
skolämnena, inklusive geografi och naturkunskap. 

I början av denna period älskar barnet särskilt sagor som 
utspelas i en miljö som det är bekant med. Ju mer det växer ifrån 
identifikationen med sagofigurerna och roas av sagorna som 
fantasilek, desto mer föredrar det figurer och berättelser från en 
avlägsen värld av under. Förtjusningen över rytm och rim och 
kärleken till poesi består. 

3. Miljöberättelse- eller faktaläsningsåldern (från 9 till 12 år) . 
Barnet kan sägas konstruera en realistisk, rationellt organiserad, 
praktisk fasad framför en pseudorealistiskt maskerad bakgrund 
av äventyr och magi. Barnet börjar orientera sig i den konkreta, 
objektiva världen. Frågorna "hur?" och "varför?" blir allt van
ligare vid sidan om "vad?." Barnet omfattar tingen i omgiv
ningen med passion. Dessa föremål bör inte erbjudas i form av 
torra beskrivningar utan hellre som berättelser, som levande 
händelser. Intresset för sagor och hjälteberättelser är fortfarande 
tydligt men längtan efter äventyrsberättelser börjar även göra sig 
förmärkt. 

4. Äventyrsberättelsens ålder (från 12 till 14 eller 15 år). Nu 
blir barnet successivt medvetet om sin egen personlighet. Det 
lossar eller löser upp tidigare bindningar. Tuffhet och gäng
bildning träder i förgrunden. Läsare på detta stadium kan främst 
intresseras genom intrig, händelser och sensationsmakeri. All
männa läsintressen är äventyrsböcker, sensationsnoveller, rese
skildringar och populärfiktion. 
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5. Mognadsåren eller läsutvecklinf?ens litterärt-estetiska skede 
(från 14 till 17 år). Då upptäcks ens egen inre värld av kritisk 
självcentrering, utveckling av en livsplan och av olika värde
skalor. Förutom intrig uppskattas form och övrigt innehåll i det 
lästa. Intresse för yttervärlden ersätts eller kompletteras med 
intresse för den inre världen och värdefrågor. Läsintressen är 
äventyr med mer intellektuellt innehåll, reseskildringar, historis
ka romaner, biografier, kärleksberättelser, aktuella ämnen, en
gagerad litteratur, faktamaterial som ofta har att göra med 
fackintressen. 

Stadietänkande av detta snitt är uppenbart fotat på klassisk 
utvecklingspsykologi, särskilt kognitiv utvecklingspsykologi av 
piagetiansk valör. Det karaktäriseras i allmänhet av utveck
lingspsykologins fyra kardinalprinciper: 

• universalitet 
• spontanitet 
• sekvensialitet 
• hierarkisk integration. 

Universaliteten innebär anspråk på att utvecklingssekvensen 
ifråga åtminstone i princip gäller för barn i alla kulturer och alla 
tider, medan spontanitetstanken går ut på att de olika beteenden 
som utmärker de skilda stadierna bryter fram automatiskt, på 
grund av organismens inneboende egenskaper. Beträffande sek
vensialiteten kan det råda skilda uppfattningar om utveck
lingsförloppets art, men merendels förfäktas tanken på tydligt 
urskiljbara stadier, en uppfattning som ofta inbegriper före
ställningar om "övergångsstadier" däremellan. Det anses då där
till att alla barn genomlöper stadierna i samma ordningsföljd 
men törhända olika snabbt och vid skilda åldrar. Hierarkisk 
integration betyder att ett senare stadium i en sekvens har som 
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sitt fundament och s.a.s. med sig införlivar det föregående 
stadiet, vilket bl a innebär att ett beteende från detta tidigare 
stadium alltjämt kan uppträda senare i utvecklingssekvensen. 

Dessa fyra principer har under de senaste decennierna alltmer 
kommit att dras i betänkande. Särskilt de båda första har man då 
haft i sikte, alltså anspråken på universalitet och spontanitet. 
Framförallt har det i det sammanhanget hävdats att socio
kulturella faktorer som tex exponering för ett medium och tidi
gare kännedom om typ av uppgift och innehåll är utslagsgivande 
vid formandet av beteendet och för förmågan att utföra de 
handlingar som forskaren iakttar eller arrangerar (tex tolkning 
och värdering av litteratur). Med andra ord är man inte särdeles 
benägen att göra en skarp åtskillnad mellan ett antal grund
läggande, allmänna och mycket abstrakta kognitiva förmågor 
(som antas vara i eminent grad biologiskt baserade) och dessas 
tillämpande på olika innehållsdomäner, tex det estetiska om
rådet. Som Olson (1970) understrukit, är varje kognitiv kapa
citet en "förmåga i ett medium", och dessa förmågor är lättare att 
tillämpa i sammanhang som man känner till och uppfattar som 
mänskligt meningsfulla än i sammanhang som man är obekant 
med och som abstraherats bort från människors konkreta verk
lighet (set ex Luria,1979; Rommetveit, 1977; Hundeide, 1977; 
Donaldson, 1985). 

Det betyder, att även om vi accepterar antagandet att barn 
utvecklar vissa speciella kognitiva strukturer av ökande kom
plexitet, är dessa strukturers utveckling inte oberoende av kul
turspecifika drag i miljön. Utgår vi från Pia.gets distinktion mel
lan "huvudstrukturer" och "särskilda förvärv" skulle vi kunna 
säga att kritikerna av den klassiska utvecklingspsykologin, 
särskilt i Pia.gets utformning, vad angår "huvudstrukturerna" be
tonar assimilationen på ackomodationens bekostnad. Möjligen 
kan denna nivå betraktas som satt inom parentes. Och vad gäller 
de "särskilda förvärven" har dessa ställts i brännpunkten och 
uppfattats som de intressantaste och mest relevanta i samman-
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hanget och som mer eller mindre helt formade av miljöin
flytelser. 

Stöder vi denna linje kan vi också påminna om att olika 
aspekter av konstarterna, inklusive skönlitteraturen (åtminstone i 
västerländska kulturer), är mer eller mindre ofrånkomliga in
gredienser i barns sociala verklighet och socialisation. Hand
lingar i relation till och exponering för olika estetiska objekt kan 
påräknas befordra barns kognitiva växt (jfr Madeja, 1978; 
Olson, 1978; Csikszentmihalyi, 1978; Bettelheim, 1976). 

I enlighet med denna invändning finns det därför ringa 
anledning tro att motivationen för läsning eller olika läsintressen 
skulle manifesteras på samma sätt hos alla barn i en viss ålders
klass och träda i dagen spontant oberoende av miljöfaktorer. Vi 
skulle rent av kunna djärvas påståendet att de utvecklingsre
laterade läsfaser som stundom uppställs av forskare och andra i 
själva verket mera speglar samhällets och skilda sociala grup
peringars sätt att strukturera barnens verklighet i form av tex 
barnuppfostran, barnomsorg och skolutbildning (sedan kan na
turligtvis dessa samhällsfunktioner vara mer eller mindre på
verkade av vetenskapliga och andra föreställningar om barns 
utveckling). 

Läsmotivationen varierar inte endast med ålder utan även 
med vad som kallas "individuell läsartyp." Försöken att etablera 
en typologi på ifrågavarande basis kan ta sin utgångspunkt i 
lästekniken, läsintentionen eller preferensen för ett visst slags 
läsmaterial (Se Klingberg, 1972, avsnitt 10.3; Svensson, 1986: 
75-77, för exempel på dylika företag). 

Det fruktbara i att på detta sätt abstrahera fram "idealtyper" 
kan nog dras i tvivelsmål, inte minst vad en pragmatisk littera
turforskning vidkommer. (Möjligen kunde man trampa Weber i 
spåren och i överensstämmelse med dennes "typologiska me
tod" på ett medvetet sätt låta de empiriskt generaliserade ideal
typerna kasta ljus över och prövas mot den ofullkomliga verk
lighetens mer konkreta instanser.) 
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Den klandertalan som vi tidigare fört mot försöken att fast
ställa bestämda läsfaser gäller i betydlig mån desslikes för typo
logiseringar av läsare och läsning. Som uttryck för dominerande 
motivation för läsning kan dessa senare typologier ha ett värde, 
eftersom de kan hjälpa praktiker av olika slag att förse unga 
läsare med den lektyr som på bästa sätt kan locka dem till 
fortsatt läsande. Det är då också möjligt att korrigera alltför 
ensidiga läsintressen och utveckla barn och ungdomar mot läs
aktiviteter av mångfaldigt slag och för flerfaldiga ändamål. Men 
för att denna pedagogiska målsättning skall lyckas är vi också 
betjänta av att känna till vilka sociokulturella faktorer som utövar 
inflytande på läsutvecklingen, och då är de antaganden som de 
olika typologiseringsförsöken förskriver sig från inte till något 
nämnvärt gagn. Forskningsföretag som istället fokuserar den 
sociala motivationen och anlägger ett socialisationsperspektiv 
torde här kunna förväntas avkasta de värderikaste insatserna. 

Hur man ser på estetiska aktiviteter som läsning av skön
litteratur kan betraktas som resultatet av kulturöverföring inom 
en grupp. Denna förmedling av det "kulturella kapitalet" sker 
bl a med hjälp av inplanterandet av en kulturell beredskap hos 
barnet. Den ena sidan av denna varaktiga disposition utgörs just 
av att man tillmäter estetiska aktiviteter värde. Den andra sidan 
består av de kognitiva redskap som behövs för utförandet av de 
olika aktiviteterna, bl a värdering och tolkning (Bourdieu, 
1968). 

Eftersom inställningen till läsförmågan varierar med kultur
och delkulturtillhörighet, såsom vi ovan sett bl a kunskaps
sociologerna uppfatta dessa fenomen, och har med kulturella 
värden och djupt hållna antaganden att skaffa, är ett etnografiskt 
angreppssätt det mest adekvata. Men även den befryndade kul
tursociologiska utgångspunkten (särskilt på socialpsykologisk 
nivå) har visat sig fruktbar. Det är på denna nivå som den kul
turella beredskapen kan studeras på ett för detta forsknings
program relevant och fruktbart sätt. 
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Barnets kulturella beredskap är inte i någon rimlig eller peda
gogiskt intressant bemärkelse biologiskt betingad. Den är istället 
alltså ett resultat av kulturöverföring ombesörjd av föräldrar och 
övriga "betydelsefulla andra." Enligt Bourdieu utgörs ju den 
kulturella beredskapens kanske högviktigaste inslag av den mo
tivationella aspekten. Barnet måste tillmäta litteraturläsningen 
värde och anse sig ha ett utbyte av den , innan det kan förväntas 
utöva denna aktivitet med någon större intensitet och framgång. 
En sådan känslomässig beredskap tillägnar sig barnet tidigt un
der intensiv samverkan, social interaktion, med personer som 
det har ett nära emotivt förhållande till. Vad detta kan innebära 
har Carlsen (1971: 5-6) exemplifierat tämligen konkret (över
sättningen är min): 

Om föräldrarna aldrig läser, eller föraktar läsning, kommer den 
unga människan inte att bry sig om läsning. Å andra sidan är det 
sannolikt att ett barn eller en ungdom som vet att hans mor 
emellanåt blir så absorberad av en bok att hon glömmer att stryka 
hans skjorta, eller som är medveten om att hans far läser regel
bundet innan han somnar, kommer att känna att läsning är viktig i 
vuxenvärlden. 

Också Staiger (1979: 22) undersn-yker att vi här naturligtvis har 
att göra med sannolikheter. Det finns ingen garanti för att ett 
barn som har sådana erfarenheter verkligen blir läsare. Åtskilliga 
andra faktorer finns med i bilden, tex skolan, kamratgruppen 
och massmedia. Vi skall i detta program ge exempel på forsk
ning som beaktar helheten av sådana läsvaneformande socio
kulturella faktorer i barns utveckling till läsare. Föräldrarnas roll 
får dock betraktas som den avgörande (Tucker, 1981: 220). 

Carlsen ( 1971) drar efter sin genomgång av forskningen på 
området slutsatsen att vi vet en hel del om den process som 
skapar en läsare, och att de tidiga ungdomsåren är den av
görande perioden när det gäller att utveckla läsvanor. Tanken 
om ungdomsåren som en laitisk pe1iod är förmodligen delvis en 
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annan sida av statusfaktorns roll, som under gymnasietiden 
säkerligen kan vara en betydelsefull faktor i formandet av 
läsvanor. Bamberger (1975: 19) hänför läsning som status
symbol eller socialt värde till vad han kallar de "sociologiska 
aspekterna" av motivationen för läsning. Han hänvisar till Mann 
& Burgoyne (1969), som använder begreppet "social läsning" 
med innebörden "statusförlänande." Personer som ägnar sig åt 
den typen av läsning läser huvudsakligen best-sellers och andra 
böcker som man kan "tala om". Men man läser även klassiker 
och annan "god" litteratur med förhoppningen att därigenom 
kunna antyda sin personliga status. Det rör sig här, efter vad det 
vill synas, om en aspekt av vad vi ovan inrangerat under 
beteckningen "social motivation." 

Föreställningen om ungdomsåren som en kritisk period 
behöver heller inte strida mot Bourdieus teori om den kulturella 
beredskapen. En förutsättning för att man senare i livet skall 
utveckla fasta läsvanor är förmodligen just att man i barn
domen tillägnat sig en sådan rudimentär disposition.Tucker 
(1981: 220) drar samma slutsats i sin forskningsöversikt. 
Svensson (1985) redovisar dessutom stöd för den uppfatt
ningen. 

De helt fåtaliga undersökningar av läsmotivationen som 
genomförts har varit metodologiskt olika. Somliga forskare har 
föredragit sociologiska och psykologiska metoder, medan andra 
har arbetat mera som antropologer. Gemensamt för merparten 
insatser som utförts är dock medvetenheten om att det är e tt 
komplext fenomen som vi här har att göra med och att de 
bakomliggande faktorerna är många och samverkande. 

Greenberg (1970) är ett exempel på ett beteendevetenskapligt 
angreppssätt. Även om studien omfattar endast 23 sjätteklassare 
är den anmärkningsvärd för sin spännvidd och grundlighet. 
Undersökningen hade tre huvudsyften : 1. att identifiera de 
faktorer som skapar ett läsvänligt klimat; 2. att klarlägga moti
vationen för läsning; och 3. att identifiera läsmönster för att a. 
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bestämma huruvida läsintressen och drivkrafterna bakom läs
ningen är desamma för olika läsmaterial, b. fastställa huruvida 
läsmönstren hos läsaren liknar mönstren hos hans vänner och c. 
utröna om det är möjligt att spåra en boks väg när den läses av 
olika människor. 

Undersökningen genomfördes under en femveckorsperiod 
på sommarlovstid och föregicks av att var och en av deltagarna 
besöktes i hemmet, varvid undersökningens syfte presenterades 
för föräldrarna, som även blev intervjuade om hemmets kul
turella atmosfär. De deltagande barnen förde dagligen anteck
ningar om sin läsning av böcker, serier, veckotidningar och 
dagstidningar, om sina biobesök och sitt tv-tittande. Dessutom 
intervjuades de en gång i veckan om sin läsning, sin familj, sina 
vänner och sina tankar om framtiden och om vad som oroade 
dem. 

Den allmänna slutsats som Greenberg menar sig kunna dra 
av sin undersökning är att läsning inte kan betraktas som en 
isolerad aktivitet. Den är en "fasett av en individs liv och är 
påverkad av de andra fasetterna" (s 317). I övrigt tyckte hon sig 
kunna identifiera flera faktorer som bidrog till ett gynnsamt 
läsklimat. Familjemedlemmarna läste och uppmuntrade försöks
personema att läsa. I skolan fanns ett bibliotek, en bibliotekarie 
och lärare som krävde in läsrapporter och belönade läsförmåga. 
Deltagarna och deras vänner såg i allmänhet positivt på läsning. 
Kommunbiblioteket var beläget i närheten av skolan och hade 
goda förbindelser med skolbarnen. De deltagande barnen kom 
från medelklassen och hade råd att köpa serier, veckotidningar 
och böcker. Dessa kom de över även på andra sätt. Motiven för 
valet av ett specifikt läsmaterial bestämdes av personliga rekom
mendationer och tryckta rekommendationer, ämne, titel, omslag 
och exponering av materialet. 

Om läsmönstren konstaterar Greenberg att deltagarna först 
upptäckte sina intressen och sedan använde de olika medierna 
för att tillfredsställa dem. Resultatet visar på en viss likhet med 
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vännernas läsmönster, och att det var möjligt att spåra vägarna 
för fem böcker som lästes av flera elever. Tyvärr är rapporten på 
denna väsentliga punkt mycket korthuggen. Avsevärt mer kunde 
förmodligen gjorts av resultatet om Green berg i betydligare mån 
hade varit öppen för en kvalitativ bearbetning av de insamlade 
uppgifterna. 

Den huvudsakliga lärdom som kan inhöstas från under
sökningen är att en mångfald inflytelser påverkar och formar 
barns läsvanor, ett resultat som vi strax skall se kommer att få 
stöd från flera andra forskningsinsatser på området. Detsamma 
gäller för slutsatsen att läsningen är en integrerande del av 
barnets hela sociala värld. Betänkligt synes det då vara att fors
karna i allmänhet inte tagit de metodologiska konsekvenserna av 
denna sin insikt och alltså anlitat ett etnografiskt tillväga
gångssätt. 

Sauls (1974) studerade vilka faktorer som påverkade fem
teklassares nöjesläsning. Undersökningen var tämligen omfat
tande och inbegrep totalt 32 klasser med 868 elever från skif
tande sociala bakgrunder. Företaget genomfördes på så sätt att 
Sauls tre veckor in på terminen till eleverna distribuerade for
mulär för notering av nöjesläsningen. De blev då instruerade att 
endast anteckna sådana böcker som de läst för sitt nöjes skull 
och som de läst ut. Formulären samlades in vid slutet av ter
minen, då också en attitydskala och en enkät distribuerades. 
Elevernas läsförståelsenivå bedömdes med ett standardiserat test 
som genomfördes av den ordinarie klassläraren i början av ter
minen. 

Bland resultaten av Sauls undersökning kan vi notera bl a att 
uppmuntran hemifrån påverkade elevernas nöjesläsning. Det 
uppdagades också att goda läsare tycker om att läsa. Men det 
samband av ifrågavarande art som kunde påvisas mellan läs
förmåga och nöjesläsning kan naturligtvis tänkas verka även i 
den andra riktningen, så att läsare som har en beredskap att 
tillmäta läsning värde och därför läser mycket också blir goda 
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läsare. Av de undersökta lärarfaktorerna befanns endast en vara 
signifikant relaterad till antalet lästa böcker, nämligen "använd
ning av understödjande åtgärder för att uppmuntra elever till 
nöjesläsning." 

Den tidigare åberopade undersökningen av Gerlach et al 
(1976) berör familjens och skolans inflytande på barns läs
beteende. Forskarna utnyttjade inte, till skillnad från flertalet 
andra tyska insatser på området, frågeformulär utan individuella 
intervjuer av det strukturerade slaget. I studien inbegreps sam
manlagt 148 unga läsare från årskurs sex och uppåt. Deltagarna 
delades efter social härkomst in i tre huvudgrupper, som vi här 
kan tillåta oss benämna över-, medel- och underklass. De be
svarade inalles 102 intervjufrågor med anknytning till litteratur 
och läsning. 

Denna grundliga studie ger bl a vid handen att de olika so
cialgrupperna skilde sig åt vad beträffar betydelsen av hem
mets direkta och indirekta inflytande. Läsvanorna hos under
klassens barn formades huvudsakligen av indirekt påverkan, av 
att föräldrarna inskaffade böcker och utövade sin egen läsning. 
Också till barnen köpte man böcker, men några andra aktiva 
åtgärder för att påverka barnens läsning företog man inte. Fors
karna benämner denna typ av påverkan från hemmet "material
inflytande". 

I över- och medelklassen var föräldrarnas åtgärder aktiva och 
direkta. Här talar forskarna om "initiativinflytande". Denna typ 
av påverkan förstärktes dessutom av den indirekta. Föräldrarna i 
dessa samhällsskikt kontrollerade i stor utsträckning barnens 
läsning, bl a genom medvetna inköp, rekommendationer och 
även direkta förbud. Denna senare åtgärd förekom endast hos 
över- och medelklassföräldrar. Dessa förde dessutom i betyd
ligare mån än underklassföräldrarna samtal med sina barn om 
litteratur och läsning. Deras och barnens inställning till litteratur
läsning liknar den som Cochran-Smith (1984) fann hos föräld
rarna till barnen i den förskola hon studerade (se nedan). 
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Föräldrarna försökte medvetet överföra sitt litteraturläsnings
intresse på barnen. Läsning uppfattades som bildande och som 
en lämplig fritidssysselsättning. Bokinköp och böcker som 
gåvor var vanliga inslag i dessa hem. 

Undersökningen synes inte lika givande vad beträffar 
försöken att utröna skolans inflytande över unga läsares läsut
veckling. Samtliga skolformer visade sig ha höga litterära bild
ningsanspråk med inriktning mot "litterärt värdefull" lektyr. Den 
höga målsättningen framstod dock som verklighetsfrämmande 
och mötte motstånd från eleverna. I viss mån förekom fritids
läsning av en valör som överensstämde med de pedagogiska 
ambitionerna. Forskarna kunde emellertid inte avgöra om detta 
berodde på skolinflytandet eller på andra faktorer. 

Cochran-Smith (1984) arbetade i sin studie mera "antro
pologiskt," eller snarare "etnografiskt," i den meningen att hon 
utnyttjade naturliga situationer och deskriptiv (beskrivande) 
metod. Hon använde enligt egen utsago tillvägagångssätt som 
"observation, intervju och analys." Föresatsen var att söka klar
lägga hur samhället organiserar barns aktiviteter så att de ut
vecklas till läsare. Främst studerade hon hem och förskola med 
avseende på de nyckelsituationer som är av betydelse för läsin
lärningen. Man skulle kunna säga att hon undersökte hur barns 
beredskap för läsning successivt växte fram under påverkan av 
en rad sociokulturella faktorer (se också t ex Heath, 1983; 
Miller, Nernoianu & DeJong, 1986). De mekanismer hon 
intresserade sig för liknar dem vi tidigare beskrivit i termer av 
socialisation och kulturell beredskap. 

Vad kom då Cochran-Smith fram till som är av betydelse för 
frågan om läsmotivationens utveckling? Även om hon inte skil
jer speciellt mellan faktorer som skapar motivation och faktorer 
som skapar färdighet, framstår vissa inflytelser som högst rele
vanta för vår frågeställning här. 

Cochran-Smith visar att läsinlärningen är en utdragen pro
cess som begynner långt innan barnen möter den direkta läsun-
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dervisningen i skolan. Barnen bibringas redan i hemmet och i 
förskolan vissa föreställningar om läsning, tex dess syften och 
funktioner. Texter och läsning visade sig dessutom i det under
sökta fallet vara invävda i det sociala samspelet inte för att un
derlätta undervisning i läsning och skrivning utan för att texter 
var ett effektivt sätt för vuxna och barn att tillgodose en rad av 
vardagslivets sociala och kommunikativa behov. 

Interaktionsprocessen är, menar Cochran-Smith, betydel
sefull eftersom den medger att den vanligtvis internaliserade, 
automatiska och ensidiga läsprocessen hos vuxna i vårt samhälle 
omformas till ett utåtriktat, explicit, avsiktligt och gemensamt 
meningsskapande för barnen. Cochran-Smith betonar också att 
en vällyckad lässocialisation av det slag som hon studerat bl a 
även förutsätter "samarbetsförhandlingar," där barnböckers in
nebörder skapas gemensamt av läsare och lyssnare. Begreppet 
ligger nära vad vi i ett tidigare avsnitt kallat "förhandlingar 
mellan individer och grupper." Vi återkommer i ärendet när vi 
behandlar barns tolkning och förståelse av texter. 

Förslag till vidare forskning. Läsmotivationen är ett 
forskningsfält där åsikterna är vida talrikare än insikterna. 
Mycket lite systematisk forskning förefaller ha utförts på om
rådet. Därtill har den för ändamålet bäst lämpade metoden, den 
etnografiska, tillgripits påfallande sparsamt. Och vi har ju redan 
konstaterat att forskningen till dags dato behandlat läslusten i 
främsta rummet som en effekt av inre faktorer. Att textcent
rerade litteraturforskare helst ser barns intresse för läsning som 
betingat av speciella inslag i texterna själva behöver näppeligen 
påpekas. Alltför sällan har dessa båda dominerande angreppssätt 
kombinerats i den meningen att man sökt fastställa exakt vad i 
litteratur för barn som motsvarar vilka behov och förutsättningar 
hos dem. Ett par insatser av den beskaffenheten har vi dock 
kunnat lyfta fram (Favat, 1977; Tu eker, 1981 ). Nu synes det 
vara tid att initiera ytterligare forskning baserad på antaganden 
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om kulturöverföringens och den sociala motivationens bety
delse. 

En osökt koppling kan här göras till vissa grenar av ung
domskulturforskningen. Där har man bl a i ett etnografiskt pers
pektiv studerat de sociala funktioner som ungdomars använd
ning av olika kulturella medier kan påräknas ha. Musiken har 
visat sig inta en förhärskande position i detta sammanhang. 
Litteraturens och läsningens roll är oklar. I vissa ungdoms
grupper (subkulturer) odlas en livsstil som betonar aktivitet, 
kroppslighet och utlevelse på bekostnad av intellektuell verk
samhet och reflektion (Willis, 1978) och tom populärmusikens 
textaspekt har haft en underordnad betydelse (Roe, 1985). Nu 
bör man emellertid betänka att ungdomars subkulturtillhörighet i 
betydande mån bestäms av faktorer som skolorientering och 
föräldra- eller kamratinriktning (Roe, 1983), varför läsningens 
och litteraturens funktion i sammanhanget långt ifrån är klar och 
inte heller tillnärmelsevis uttömmande kartlagd. Det är tänkbart 
att vissa skolorienterade och på framtida studier inriktade sub
kulturer bygger upp en avsevärd del av sin identitets- och sam
hörighetskänsla på läsning av skönlitteratur av ett eller annat 
slag. Ett intressant studieobjekt i detta hänseende vore vissa 
gymnasiekotterier av "hyperintellektuell" natur och med inslag 
av litterära föreningar, tidskrifter mm. Hur kan sådana subkul
turer beskrivas i den etnografiska ungdomsforskningens termer? 
Vilken är dess medlemmars sociokulturella bakgrund? Vilken 
roll spelar själva gymnasiemiljön för läsutvecklingen, som so
cialisationsinstrument? Hur ser dessa brådmogna läsares fort
satta läsvanor ut? 

I avseende på denna senare frågeställning kan undersök
ningarna anknyta eller utvidgas till s k levnadsloppsforskning 
och rikta in sig på att söka kartlägga människors "karriärer" som 
bokläsare, -lånare och -köpare Ufr tex Geiger, 1981) i belys
ning av den helhet som deras liv utgör. Här blir det således 
fråga om att komplettera gängse beteendevetenskapliga och et-
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nografiska metoder med tillvägagångssättet att utfråga vuxna om 
det barn och den ungdom de en gång var. Som Aronsson (1984: 
176) påpekar har författare i självbiografins form ofta ställt sig 
själva frågor av den karaktären. Här finns ett stort och rikt 
material som ännu väntar på att systematiskt behandlas och 
relateras till annan teoribildning än den litteraturvetenskapliga, 
t ex just den beteendevetenskapliga och etnografiska på 
relevanta punkter, och till andra resultat från levnadslopps
forskningens och socialisationsforskningens fält. 

Men även mindre reflekterande och välartikulerade männi
skor har skildrat sina levnadshistorier och de känslor och upp
levelser som beledsagat dessa. En särskild genre i genren från 
senare år är självbiografier skrivna av "vanliga arbetare" (se tex 
Åberg, 1983, för en översikt över och syntes av sådant och 
liknande material). Här finns följaktligen möjligheter att jämföra 
hur människor med radikalt skilda uppväxtbetingelser rekon
struerar sina liv , bl a sina karriärer som bokläsare. Conny 
Svensson har i en BLM-essä (Svensson, 1977: 100-105) redo
visat en jämförelse mellan "borgerliga memoarer" och "pro
letära memoarer." Han tycker sig då kunna konstatera att de fem 
arbetarmemoarer som han just läst bl a är mindre individua
listiska än de "borgerliga" och inte i någon påfallande mån 
upptagna av att skildra vad vi ovan benämnt "läsarkarriärer": 

Skola och universitet, lärare och böcker spelar en central roll i de 
traditionella memoarerna. Därtill finns föga motsvarighet i de 
proletära minnena, där man främ st ihågkommer skolan för dess 
auktoritära disciplin och ibland sadistiska lärare. Lektionerna 
tillbringades under längtan efter rasterna, liksom arbetslivet sedan 
uppfylldes av väntan på veckoslut och semester (Svensson, 1977: 
102). 

Här finns uppslag värda att ta till vara för en forskning intres
serad av läsningens sociokulturella betingelser. Åtskilliga meto
diska problem är emellertid förknippade med utnyttjande t av 
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levnadsbeskrivningar. Vi är dock böjda att ansluta oss till föl
jande ståndpunkt av Aronsson (1984: 183): 

Det är vår mening att de metodiska aspekterna inte avviker från 
andra registrerings- och tolkningsproblem. Däremot skulle vi vilja 
hävda att det inom delta forskningsområde krävs insatser både från 
historia och beteendevetenskap. Genom att förena historiskt käll
kritiskt tänkande med psykologisk kunskap om minnets natur, 
liksom med beteendevetenskaplig utsageanalys och intervju
metodik kan man få betydelsefulla förlopp i individens och i 
samhällets liv att framträda på ell nytt och klarare sätt. 

Studierna av läsning i ett ungdomskulturperspektiv bör natur
ligtvis inte begränsas till subkulturer som är skolinriktade. Vil
ka andra typer av gymnasiekulturer kan urskiljas? Förekommer 
det "motkulturer" som bygger sin identitet på alternativ läsning, 
tex kultböcker av något slag, undergroundmagasin, serier, po
pulärlitteratur i en eller annan uppenbarelseform? Hur förhåller 
sig dessa spörsmål till föreställningar om relationen mellan 
kulturell reproduktion och nyskapande? Vad utmärker läsin
riktade subkulturer i förhållande till icke-läsande subkulturer? 
Kan de senares icke-läsande ses som ett "positivt val"? Vilken 
funktion närmare bestämt har det i så fall? Kan det be
greppsläggas som "sekundär oralitet" (Ong, 1982)? Hur kan 
läsandet och icke-läsandet i olika subkulturer relateras till bruket 
av nya medier, tex rollspel, videofilm, dataspel? Set ex Floclin, 
Hedinsson & Roe (1982) och Feilitzen, Filipson, Rydin & 
Schyller (1989) för översikter över barns och ungdomars me
diabruk (jfr också Johansson, 1974 och Hansson, 1975, för 
uppgifter specifikt inriktade mot litteraturanvändningen). 

Ett väsentligt problem som sysselsatt åtskilliga forskare och 
praktiker är varlör många barn efter den s k slukaråldern mister 
läslusten och varlör endast en del av dem får den åter senare i 
ungdomen. Ungdomskulturforskningen har presenterat plausib
la svar på den första av dessa frågor. Det har ansetts att det bl a 
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har att göra med barns sociala utveckling som orienterar dem 
mera mot kamratgruppen och konkurrerande sysselsättningar av 
annat, mer utåtriktat slag (Roe, 1985). Men varför återfår en
dast somliga av dem hågen för läsning? Det vet vi ännu inte 
mycket om. Kanske kan kommande etnografisk och annan ung
domskulturinriktad forskning besvara också denna fråga? 

Som vi givit exempel på i ett tidigare avsnitt kan även helt 
små barns läsutveckling utforskas i ett etnografiskt perspektiv. 
De hittills fåtaliga studierna av ifrågavarande beskaffenhet 
manar till efterföljd. Cochran-Smiths (1984) unika fallstudie av 
en förskola av kulturell "main-stream"-karaktär och represen
terande en verksamhet som kan beskrivas som vällyckad läs
socialisation, bör kompletteras med undersökningar av försko
lor med annan sociokulnirell tillhörighet. Hur ser man där bland 
personal, föräldrar och barn på läs- och skrivkunnigheten? Hur 
ingår den i de allmänna kommunikationsmönstren? Vilka värden 
och innebörder är förknippade med läs- och skrivaktiviteter av 
skilda slag? Vilken roll spelar förskoleinstitutionen som socia
lisationsinstrument? Kan karaktäristiska medieringsstrategier i
dentifieras? Sagoläsningsstilar? Estetiska värderingar? Hur är 
element av sådant slag förankrade i den subkulturella identi
teten? Frågor som dessa kan ge oss ny och viktig kunskap om 
barnlitteraturens betydelse för barns utveckling, om hur den 
brukas för olika syften i den svenska vardagen, i såväl hem
som institutionsmiljö. 

Cochran-Smiths pionjärinsats är högviktig inte minst därför 
att den haft som en av sina ambitioner att förse forskare på fältet 
med begrepp och kategorier för fortsatt forskning. Några av 
dessa skall vi introducera i kapitlet om unga läsares tolkning och 
förståelse av litteratur. Självfallet kan och bör insatserna inte be
gränsas till förskolemiljön. De mål och metoder som just pre
ciserats är lika tillämpliga på och relevanta för ungdomsskolan, 
och då inte uteslutande gymnasienivån, och för fritidshem och 
fritidsgårdar. 
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En annan institution av vikt i sammanhanget är biblio
teken.Vilken roll spelar folk- och skolbiblioteken för att stimu
lera barn och ungdomar till läsning? Vilken syn på det "kulturellt 
goda" i läs- och skrivförmågan har företrädare för dessa insti
tutioner? Representerar de skolkulturen eller har de en självstän
dig kulturell identitet? Hur uppfattar de unga låntagarna saken? 
Förknippar de t ex folkbiblioteken med skol- eller fritids
sfären? Tillskriver de möjligen dessa bibliotek status av ett 
särskilt "handlingsfält"? Hur påverkar deras uppfattningar i detta 
avseende deras användning och utbyte av biblioteken? Hur kan 
folkbibliotekens "bokprataraktiviteter" i skolorna analyseras och 
beskrivas i ljuset av ifrågavarande problematik? Vad utmärker 
bibliotekens övriga aktiviteter av socialisationskaraktär i jäm
förelse med förskola och skola? Cochran-Smith fann t ex avgö
rande skillnader mellan folkbibliotek och förskola vad beträffar 
sagoläsningsstil. I den förra institutionen dominerade envägs
kommunikationen, under det att ett livligt interaktivt utbyte 
präglade den senare. Vilken generell giltighet har detta resultat? 
Hur kan eventuella olikheter av denna art kopplas till respektive 
institutions ramar, med inräkning av de förväntningar som dessa 
ramar inplantar i de anställda? I vilken utsträckning kan förhål
landet och kontakterna mellan bibliotek och skola, unga läsare 
och bibliotekspersonal beskrivas i termer av "ramkonflikter" 
(Agar, 1985)? 

Vilka möjligheter finns att med hjälp av bibliotekens låne
statistik belysa enskilda läsares läskarriärer? Enligt tidigare 

forskning som anlitat en sådan metod tycks det förhålla sig så att 
det är väsentligt för läsmotivationen att unga läsare beredes 
tillfälle att successivt höja svårighetsgraden hos lektyren. Står de 
av en eller annan anledning och stampar på stället är risken 
uppenbar att de förlorar hågen för läsning och övergår till 
annan, mer stimulerande verksamhet. Och tvingas de ständigt ta 
del av böcker över sin förmåga kan deras självbild ta skada, så 
att det kognitiva mod (Lundberg, 1984: 108) som behövs i 
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kontakten med skriftalster aldrig blir nog utvecklat. Leng (1968: 
175-177) redovisar med hjälp av utlåningsstatistik vissa 
empiriska belägg för dessa påståenden. Närmast kan det här 
sägas vara fråga om fallstudier. Fler undersökningar av denna 
karaktär bör genomföras och då kombineras med den typ av 
tillvägagångssätt som rekommenderats ovan. Vi får då desslikes 
förhoppningsvis en fruktbar förening av insatser som fokuserar 
den inre respektive den sociala motivationen för läsning. 

Läsintressen och läspreferenser 

Inledande synpunkter. Under vår behandling av forsk
ningen om motivation för läsning har vi redan snuddat vid 
problemet med läsintressenas utveckling. Det senare har ju att 
göra med en disposition mot specifika typer av läsmaterial 
snarare än med drivkrafterna bakom läsning av olika slag och 
läsning i allmänhet. Vi skall alltså i detta avsnitt behandla ut
vecklingen av läsintressen och läspreferenser i tem1er av t ex 
äventyrsberättelser, romantiska berättelser, sagor, hobbyböcker 
etc. Merparten av de synpunkter som framfördes i det före
gående avsnittet är dock träffande även för forskningen om 
barns och ungdomars läsintressen. 

Tidigare forskning. Även om forskningen på området av
kastat många intressanta och pedagogiskt värdefulla resultat har 
den stundom utsatts för kritik. Redan Weintraub (1969: 655) 
sammanfattar kritiken, som förvisso är på kornet också för en 
del av senare decenniers forskning. Han menar t ex att varje 
forskare utvecklat sina egna kategorier och att ett och samma 
ämne ibland har kategoriserats olika. Att jämföra studier är 
därför ett vanskligt företag. Dessutom är det inte självklart att 
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barnen uppfattat de presenterade kategorierna på samma sätt 
som forskarna. Kategorier som "djur" och "hästar" på ett frå
geformulär kan misstolkas av ett barn och förstås som be
teckningar för äventyrsberättelser eller något annat inslag i deras 
läsintressen. Validiteten hos undersökningsinstrumenten är osä
ker. Och inte heller reliabiliteten har man i allmänhet sökt upp
skatta. 

Flera av dessa svårigheter har att göra med den teori- och 
historielöshet som utmärker en god del av forskningen på om
rådet. Forskningsinsatserna har karaktären av isolerade och 
fragmentariska datainsamlingar utan relation till varandra och 
tidigare forskning. De teoretiska ramar inom vilka undersök
ningarna genomförts och data tolkats är inte alltid klart formu
lerade, stundom inte ens antydda. En följd av dessa brister är att 
någon ackumulation av kunskap inte utan vidare har kunnat ske. 
Uppbyggandet av vetande på ett område förutsätter en gemen
sam referensram hos en grupp av forskare och en forsknings
strategi som bär prägeln av problemlösningskedjor. Insikterna 
på ett område kan fördjupas och tillväxa endast om forskarna 
har möjlighet att bygga vidare på varandras resultat. 

Till dessa punkter av kritik kan vi foga en avgörande in
vändning som framförs av Purves & Beach (1972: 69), näm
ligen den att undersökningar av barns och ungdomars läs
intressen handlar mer om vad de bör läsa än om vad de faktiskt 
läser eller föredrar att läsa. Därför har vissa typer av böcker mer 
eller mindre ignorerats, t ex sådana som behandlar ämnen som 
sex och droger. Här har vi alltså ett exempel på vad den 
dominerande normativa forskningen på området kan resultera i. 
Den alternativa strategi som förespråkas i detta program kan 
utgöra ett viktigt bidrag till fältet genom att tillhandahålla data 
som insamlats ur de unga läsarnas eget perspektiv. 

Purves & Beach (1972) har utfön en omfattande genomgång 
av forskningsläget och sökt bringa lite formell reda bland un
dersökningarna och i någon mån syntetisera dem. De gruppe-
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rar insatserna under bl a följande kategorier: 1. innehåll, 2. form 
och 3. institutionella faktorer (tex böckers tillgänglighet, läsar
nas socioekonomiska bakgrund, etniska tillhörighet m.m.). För 
varje sådan kategori har de sedan ett avsnitt om a. låg- och 
mellanstadiet, b. högstadiet och gymnasiet och c. universitet och 
vuxna. 

I avseende på intresset för olika typer av innehåll konsta
terar Purves & Beach inledningsvis att innehåll är det väsent
ligaste kriteriet vid intresseval. Därtill konstaterar de att i synner
het de undersökningar som gäller låg- och mellanstadiet har 
stämt tämligen väl överens med varandra genom årtiondena Gfr 
dock Weintraubs åsikt ovan). De tror att detta kan bero på att 
samma kategorier har använts genomgående i dessa studier. Här 
skulle vi alltså ha ett exempel på fördelarna med en gemensam 
begreppsapparat hos en grupp av forskare. 

Enligt Purves & Beach kan en typisk intresseprofil för låg
och mellanstadiet te sig som följer (profilen är ordnad efter sjun
kande intresse): 

1. äventyr, 
2. sagor, 
3. göra saker, 
4. humor, 
5. biografier, 
6. berättelser om verklighetstrogna händelser och 
7. djur. 

De båda forskarna tillfogar också att det sker stora förändringar 
mellan årskurserna på dessa stadier, större än vad som är fallet 
på högstadiet. Så föredrar t ex elever i åk 1 stoff med djur, 
natur, fantasi och barn som huvudpersoner, medan elever i åk 2 
och 3 är mer intresserade av äventyr, vardagliga eller bekanta 
erfarenheter, natur och djur. I takt med att barnen börjar läsa 
mer på egen hand och alltmer uppfattar läsning som ett sätt att 
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"-[)en stora 
\<lj.,'Dlx>ke11 

"Äventyr", "sagor" och "göra saker" IJr typer av btJclur som skattas högt av 
ldg· och mellanstadiebarn. 

komma i besittning av information om världen på utvecklas ett 
starkare intresse för mer realistiskt innehåll i böckerna. I åk 4 
och 5 blir läsintressena stabilare. Fortfarande är äventyr popu
lärt, inte minst om huvudpersonerna tillgodo~er barnens behov 
av hjältedyrkan. För pojkarna ökar intresset för det ovissa och 
det okända, såsom detta kommer till uttryck i t ex böcker om 
lerig, resor och mysterier. Flickorna attraheras i stigande grad av 
kärleksberättelser på bekostnad av bl a djurskild.ringar och sa
gor. 

Purves & Beach noterar även att flera undersökningar har 
redovisat intresseförskjutningar hos barn under loppet av 1900-
talet. Det har t ex visat sig att intresset för berättelser om främ
mande länder har minskat, under det att intresset för berättelser 
om rymdfärder och sportstjämor har ökat. Sådana förändringar, 
som Purves & Beach antar kan benämnas "kulturella", ser de 
dock som mindre anmärkningsvärda än de likheter genom 
decennierna som forskarna kunnat konstatera i barns och ung
domars läsintressen. Denna permanens i uttryckta intressen för-
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skriver sig enligt Purves & Beach från barns grundläggande 
psykologiska behov, som t ex behovet att fantisera, utforska 
och identifiera sig med djur, hjältar eller andra förebilder. I 
enlighet med resonemanget i föregående avsnitt är det nog också 
rimligt att anta att de likartade resultaten genom åren till en viss 
del även är betingade av samhällets traditionsbundna sätt att 
strukturera barns aktiviteter och tänkande på, exempelvis vad 
beträffar uppfostran och undervisning. Av dessa och andra skäl 
är även de sociala behoven någorlunda beständiga och kan antas 
ha något med saken att skaffa. 

Studier av vad elever på högsta.diet föredrar för innehåll i sin 
läsning anser Purves & Beach vara väsentliga, med tanke på att 
barns och ungdomars frivilliga läsning kulminerar vid tiden för 
inträdet i detta stadium, och på att könsskillnaderna då blir 
pregnantare. Flickor i åk 6 och 7 tenderar att föredra mysterier, 
romantik, djur, religion (?), karriärberättelser, komedier och 
biografiska berättelser, medan pojkar tenderar att favorisera 
science fiction, mysterier, äventyr och biografiska berättelser, 
berättelser ur historien, djur och sport. Både flickor och pojkar 
demonstrerar emellertid ett ökande intresse för icke-fiktio n, 
historia och "mystisk romantik" samt berättelser om ungdom. 
Före åk 8 tycks elevernas intressen vara fria från mer prag
matiska aspekter. Bevekelsegrunderna för läsningen är i främsta 
rummet underhållning och förströelse, något som når en höjd
punkt i den s.k. "slukaråldern." 

Läsintressena hos elever på gymnasiet utvecklas i en rikt
ning som i stort harmonierar med vuxnas. I jämförelse med 
högstadieeleverna läser de färre ungdomsböcker och mer icke
fiktion. Dessutom läser de i större utsträckning för att ti llgodose 
informationsbehov eller krav från skolan. Ytterligare en skillnad 
är att gymnasisternas intressen speglar behovet av att definiera 
filosofiska hållningar och en värdeorientering gentemot sociala 
problem. Under gymnasietiden märks också ett stigande intresse 
för biografier, sport, personligt utseende och heminredning; ett 
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avtagande intresse för mysterier, humor och drama. Det har 
också konstaterats en utveckling mot karaktärsberättelser, realis
tiska berättelser och berättelser med mera av moraliska avgöran
den. Betonas bör att det här gäller ungdomar som fortsatt sin 
skolgång efter högstadiet. Vad övriga ungdomar har för läs
intressen tycks inte ha intresserat forskarna nämnvärt. Dessutom 
speglar resultaten i viss mån fenomen som är utmärkande för 
amerikansk livsstil och amerikanska värden, t ex intresset för 
sport och "personligt utseende." 

Övergår vi så till den litterära formens betydelse för barns 
och ungdomars intresseval, kan vi konstatera att det enligt 
Purves & Beach finns ett 25-tal undersökningar som visar att 
barn i småskolan föredrar fiktion framför icke-litterära fram
ställningar. Vad avser formen tilltalas lågstadieelever främst av 
berättelsekaraktär, oförutsägbarhet, tydlig handling, ovanliga er
farenheter, humor och fantasi. Flera undersökningar har gällt 
barns intresse för lyrik, en genre som visat sig mindre populär 
än prosaberättelsen. Det har också uppdagats att dikter av pro
sakaraktär och med en tydlig handling väcker det största in
tresset. Men också humor, nonsens, barnerfarenheter, ett mini
mum av beskrivande inslag och avsaknad av mångtydighet 
uppskattas. Däremot står lyrik som innehåller sentimentalitet, 
pekpinnar, subtiliteter och djupsinnigheter inte särskilt högt i 
kurs. Detsamma är giltigt för dikter som utmärks av bildspråk 
och alstrar smaklösa eller oroande upplevelser. 

På mellan- och högstadiet är intresset för fiktion fortsatt 
högt. Mångfaldiga undersökningar har, enligt Purves & Beach, 
demonstrerat att uppemot 75% av den frivilliga läsningen på 
dessa stadier utgörs av fiktion. Uppdagats har dessutom att av 
denna läsning i sin tur 75% utgörs av massproducerade ro
maner. En färsk svensk undersökning pekar i samma riktning 
(Lundqvist, 1988). Det är därför inte förvånande att andra stu
dier konstaterar ett intresse på ifrågavarande stadier för bl a 
tydlig handling (vanligen en handling), konflikt och upplösning, 
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humor samt enkel stil med konkret och tydligt språk. Romaner 
föredras därför att de har ett enhetligt perspektiv, ett centralt 
tema. På den grunden är antologier inte populära; de saknar en 
sådan enhet. Inte heller på mellan- och högstadiet är lyrik 
särskilt uppskattad. Dikter som föredras på dessa stadier är 
beskrivande, humoristiska och berättande. Maskulina intressen 
och realism favoriseras liksom känslomässighet på bekostnad av 
förnuftsmässighet. Någon forskning som berör gymnasisters 
formpreferenser rapporterar inte Purves & Beach. Inte heller 
tycks särskilt mycket forskning bedrivits om sociokulturella 
faktorers betydelse för läsintressena. De båda forskarna anser 
sig dock kunna konstatera att de insatser som gjorts inte pekar 
hän mot att socioekonomiska förhå11anden har någon betydelse i 
sammanhanget. Men underlaget för ett sådant påstående är väl 
bräckligt. Dessutom finns ett antal engelska undersökningar 
med en delvis annan resultatbild, t ex Maxwell (1977) och 
Whitehead et al (1977: 122-125), som bl a kunnat konstatera att 
arbetarbarn i större utsträckning än övriga barn föredrar icke
fiktion. Också Gerlach et al (1976), som vi ovan refererat, 
betonar sociokulturellt betingade skillnader i barns och ungdo
mars läsintressen. 

Eftersom den på området gängse metoden att anlita fråge
formulär inte helt lämpar sig för förskolebarn, vet vi inte till
närmelsevis lika mycket om denna kategoris läsintressen som 
om övrigas. Andra typer av data har i regel begagnats av de 
forskare som intresserat sig för saken. Tuckers (1981) breda 
och syntetiserande angreppssätt, som vi redan har omtalat, har 
på denna punkt resulterat i en vederhäftig och sakrik sam
manfattning. Även Bamberger (1975) ägnar frågan ett visst ut
rymme. Dessa båda översikter kan vi därför begagna oss av nu. 

I det inledande skedet av förskoleperioden är barnet i förs
tone självcentrerat och ett med omvärlden. Det upplever miljön 
omkring sig uteslutande i relation till sig själv och gör ringa 
åtskillnad mellan den inre och den yttre världen. Den utveck-
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lingsmässiga uppgift barnet då har att gripa sig an blir att skilja 
mellan jaget och omgivningen, vilket kan understödjas med 
hjälp av bilderböcker. Före ett års ålder besitter det emellertid 
inte förmågan att symboliskt representera föremål. Små barn är 
helt upptagna av sina omedelbara reaktioner på omgivningen, 
varför de inte förmår ha i tankarna föremål som inte är tillstädes. 
Om ett barn i denna tidiga ålder förefaller uppskatta en bilder
bok, är detta avhängigt mindre av att det är i stånd att identifiera 
vad illustrationerna söker representera och mer av faktorer som 
den omedelbara kontext i vilken det får ta del av boken - kanske 
tryggt och lyckligt uppkrupet i knäet på sin mor eller far. Sålun
da och på annat sätt presenterad lektyr kan det uppskatta mer 
principiellt på grund av t ex ljusa färger och fängslande former. 
Men omkring ettårsåldern förmår flertalet barn skilja mellan fo
tografier av sina föräldrar och fotografier av andra barn- och 
vuxenansikten, och inemot ett halvår senare har de vanligen 
blivit i stånd att känna igen bekanta ting på bild. Sedan väl detta 
uppnåtts fortskrider utvecklingen hastigt. 

Under denna period tycks barn ha lättare för somliga konst
närliga stilar än för andra. Så kan t ex avbildade tingestar som 
framträder distinkt mot bakgrunden uppfattas tydligare. Detsam
ma är giltigt för bilder av hela föremål. Närbilder, halv bilder etc 
kan verka förvirrande eller rent av skrämmande på små barn. 
Missförstånd kan ävenledes förorsakas av detaljrikedom, över
lappningar och andra konventioner för representation av pers
pektiv. I en bild bör heller inte många olika saker försiggå, eller 
en och samma händelse splittras upp på flera olika personer eller 
ställen på sidan. 

Beaktar vi så innehållssidan framstår vissa teman som alltid 
lika pålitliga slagnummer: gatuvyer, vuxna i arbete, vuxenfär
digheter (t ex skriv-, läs- och räkneförmågorna) samt sakers 
funktion. 

Åtminstone framemot den begynnande skoltiden förmår barn 
uppskatta bildstilar som sträcker sig bortom deras egen teck-
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ningsförmåga. 
Omtyckta bilderboksberättelser är tämligen enkla, särskilt för 

läsare i nedre förskoleåldern. Fokus kan med fördel ligga på en 
huvudperson och handlingen vara förtydligad med regelbundet 
infogade upprepningar. Bihandlingar gör sannolikt berättelsen 
alltför komplex för sin publik. Därtill bör framställningen vara 
förhållandevis kort, berättad med ett minimum av språk men 
med talrika bilder, som både understöder texten och tillhanda
håller en följd av mentala vilopunkter. 

Framemot skolåldern kan barn begynna värdera mer sofisti
kerade konstnärliga stilar, även om stilen som sådan fortskrider 
att vara mindre utslagsgivande än innehållet. Populära ämnen i 
denna ålder är f ö allt ifrån vardagsföreteelser som brevlådor, 
tåg, butiker, yrkesarbetare till mer ovanliga miljöer, personer 
och erfarenheter som inte ryms inom barnets omedelbara kun
skapssfär. 

Uppskattade inslag i berättelserna är en tydlig moral, något 
som väl lämpar sig för små barn som ofta kan vara regelorien
terade. Miljöer som appellerar kan förefalla inställsamt hem- och 
familjeinriktade och ha ett idylliskt skimmer över sig. Men barn 
i denna ålder intresserar sig nu även för berättelser som ger dem 
möjlighet att under kontroll och lite på distans experimentera 
med något mer aggressiva och hotande inslag i sina personlig
heter. 

Förslag till vidare forskning. Läsintressen utvecklas inte i 
ett socialt vacuum. Forskning om vad barn och ungdomar 
föredrar att läsa bör mer än vad som hittills varit fallet anknytas 
till teorier om kulturöverföring och socialisation. Överhuvud
taget är teoriförankring av tidigare och kommande empiriska re
sultat en nödgande åtgärd, liksom en större metodisk medveten
het. De betydande validitetsproblemen bör delvis kunna avhjäl
pas med den typ av forskning som ovan rekommenderats vad 
avser läsmotivationen, alltså studier som är kontext- och situa-
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tionsinriktade och söker beskriva de unga läsarnas verklighet 
också med hjälp av deras egna begreppsliga referensramar. (Se 
t ex Kirk & Miller, 1986, för en genomträngande diskussion av 
validitets- och reliabilitetsskattningar inom kvalitativ forskning). 
Vidare kan longitudinella och kvalitativt inriktade ansatser ut
göra ett betydelsefullt komplement till de talrika experimentella 
insatserna på området 

Hur kan läsintressen beskrivas och kategoriseras i relation till 
användarsituationen? Vad betyder den kulturella och subkul
turella identiteten för utvecklandet av olika läspreferenser? Ten
derar även svenska arbetarbarn att preferera f~ta framför 
fiktion? Vad beror detta i så fall på? Vad gäller i detta avseende 
för andra sociala grupperingar? Blir resultatbilden radikalt an
norlunda om den för de tidigare undersökningarna gängse skol
kontexten byts ut mot kontexter inom andra "handlingsfält" med 
kamrat- och fritidsinriktning? Kan s k "hästflickor" betraktas 
som en "subungdomskultur"? Vilken roll spelar läsning av 
"hästböcker" och annan lektyr för gruppidentiteten etc? Hur 
utvecklas läsintressen över tiden, som inslag i läsarkarriären? 

.............. 

Utgör "hästflickor" en speciell Jubkultur? Vad betyder läsningen av "häst
böcker" för gruppidentiteten? 
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Genom vilka sociala mikroprocesser skapas och förändras 
läsintressen och läsmönster? Hur gestaltar sig denna sociala 
dynamik i vardagsverklighetens privata sfär? I olika insti
tutionella miljöer, tex skola och fritidsgård? 

Flertalet av dessa frågeställningar har anknytning till och kan 
belysa vad vi i ett tidigare avsnitt karaktäriserat som "kulturell 
beredskap." Biografier, memoarer och levnadshistorier av såväl 
mer kreativa, reflekterande och välartikulerade personer som 
andra kan - inte minst för kartläggandet av denna beredskaps 
form och funktion - vara ett värdefullt komplement till andra 
typer av data. För att anlita ett exempel från barnlitteraturens 
värld kan vi ta del av vad Mary Poppins skapare, Pamela 
Travers, har att rapportera om sina uppväxtvillkor i södra 
Australien (för ett antal liknande svenska exempel, se t ex 
Strömstedt, 1963). Medvetet eller omedvetet ger hon en sann
skyldig förteckning över specificerade inslag i den kulturella 
beredskapen. 

Fadern var irländare och modern skotska. Man levde under 
enkla förhållanden och var inte inriktade på ägande eller jakt 
efter statussymboler. Leksaker och personliga tillhörigheter fö
rekom sparsamt. Detsamma gällde för böcker: 

Och det fanns få böcker: Dickens och Scott, naturl igtvis 
Shakespeare, Tcnnyson och en del av de irländska poeterna. Jag åt 
mig igenom dessa som en bokmask inte på grund av någon intel
lektualistisk böjelse utan helt enkelt därför au de var böcker. Men 
så vitt jag kan minnas sörjdes det inte speciellt för barnen, det var 
vuxenvärlden som var viktig. Det förekom en salig blandning av 
bra och dåligt: Beatrix Potter, enkla - rent av barnsliga - serier, en 
egendomlig bok som ingen annan någonsin tycktes ha hört talas 
om kallad The Wallypug of Why, Ethel Turners berättelser , Alice, 
Kingsleys Hjältar./- - -I 

Sedan hade vi något som inget barn skulle kunna hitta idag, 
inte någonstans i hela världen. Vi hade 10-öresböcker. Man kunde 
köpa en saga för en 10-öring - på så sätt fick jag deras vetande i 
mig (Travers, 1980: 185; min övers.) 
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Med särskilt starka känslor minns Travers en berättelse om 
Buffalo Bill. Intressant nog nämner hon, utöver den tillgängliga 
lektyren, några andra betydelsefulla faktorer i barndomshem
met. För det första var båda föräldrarna mycket allusionsrika 
talare. Allt de läste fördes snabbt in i konversationen och 
hamnade i familjeidiomet. För det andra förekom också maxi
mer i överflöd, ordspråk och aforismer. För det tredje fanns 
nära anknytningar till myten, förmedlad av tjänstefolket (Tra
vers, 1980: 186-189). Intuitivt framstår dessa faktorer säker
ligen för envar som läser Travers framställning som verksamma 
ingredienser i ett barns kulturella beredskap. Hittills har veterligt 
ingen systematisk forskning på området beaktat den typen av 
inflytelser. 

En med avseende på barndomsupplevelser mindre lyckligt 
lottad författare var Richard Wright Hans självbiografi företer 
ett visst släkttycke med vittnesbörden från autodidakterna bland 
våra arbetareförfattare, i synnerhet när böckernas och läsningens 
betydelse kommer på tal: 

Impulsen all drömma hade långsamt slagits ur mig av erfaren
heten. Nu vällde den fram igen och jag hungrade efter böcker, nya 
sätt att titta på och se på. Det handlade inte om att tro eller inte 
tro på vad jag läste, utan om att känna något nytt, om att bli 
påverkad av något som gjorde världen annorlunda/- - -/. Det hade 
varit uteslutande genom böcker - i bästa fall inte mer än ställföre
trädande kulturöverföring - som jag lyckades hålla mig själv vid 
liv på ett negativt ställföreträdande sätt. Närhelst min omgivning 
misslyckades med att stödja eller föda mig, grep jag efter böckerna 
(Wright, 1945: 218- 226). 

Vad får människor från kulturellt depriverade miljöer att utveck
las till läsare och rent av framstående författare? Vilka inre och 
sociala faktorer är verksamma? Är det möjligt att även "kulturellt 
fattiga" subkulturer innehåller specifika element av det slag 
Travers omvittnat och som - åtminstone under vissa lyckliga 
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omständigheter - kan verka kulturellt predisponerande? Vilka är 
i så fall dessa element och lyckliga omständigheter? 

En ensidig inriktning av forskningen mot normalfallen och 
genomsnittet förmår inte på något intressant eller fullständigare 
sätt klarlägga den kulturella beredskapens och den litterära 
socialisationens beskaffenhet. Undantagen och avvikelserna kan 
kasta ljus över väsentliga mekanismer, och i många kvantita
tiva undersökningar har de dessutom befunnits vara väl så 
talrika. Barn som "mot alla odds" utvecklar ett läsintresse är en 
forskningsmässigt högintressant grupp som finns rapporterad i 
flera undersökningar, t ex Whitehead (1977) och Svensson 
(1985). Ur den senare kan vi räkna fram nedanstående fyr
fåltstabell (Tabell 1) för att illustrera förhållandet. 

Tabell I: Förhållandet mellan graden av kulturell beredskap och måttet av 

läsning av skönlitteratur senare i barndomen. Antalet läsare . 

H 
Kulturell 

beredskap 
L 

ToL 

Läsning av skönliueratur senare 

i barndomen och ungdomen 

H L 

22 13 

8 29 

30 42 

ToL 

35 

29 
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Undersökningen omfattade 72 11-, 14- och 18-åringar och 
rörde bladen kulturella beredskapens betydelse för unga läsares 
förmåga att tolka skönlitteratur och för deras utvecklande av 
läsvanor. "H" står för den grupp av deltagare som hamnade 
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över och "L" för den grupp som placerade sig under me
dianvärdet på respektive variabel. En snarlik resultatbild erhölls 
för läsning i allmänhet, dvs för läsning av fiktion eller icke
fiktion.Tendensen är tydlig. Det finns ett klart samband mellan 
graden av kulturell beredskap och den utsträckning i vilken man 
senare i livet läser skönlitteratur. Men trots att resultatet är sta
tistiskt signifikant ( x2 = 12.58 > 10.85, p < 0.001; df = 1) och 
således ger stöd för den uppställda hypotesen är inte över
ensstämmelsen helt perfekt (vilket delvis har med beräkningssät
tet att skaffa). 13 deltagare med hög kulturell beredskap kan inte 
visa upp motsvarande höga värde på variabeln "läsning av skön
litteratur." Och omvänt har åtta läsare med låg kulturell bered
skap "mot alla odds" höga värden på denna variabel. Den senare 
gruppen utgör 11 % av samtliga deltagare, den förra 18%. 

De 13 barnen och ungdomarna i H-L-gruppen bekräftar de 
uttalanden som vi ovan sett läsforskare göra: Det finns ingen 
garanti för att ett läsvänligt klimat i hemmet alstrar läsare. De åtta 
deltagarna i L-H- gruppen representerar samma fenomen som 
Wright och de 30-talistiska autodidakterna. Kommande forsk
ning om barns och ungdomars läsintresse bör granska fenomen 
som dessa närmare. 

Andra frågeställningar som anmäler sig är: Förekommer det 
specifika former av lässocialisation inom politiska grupperingar, 
alternativrörelser, religiösa sammanslutningar? Har det utveck
lats särskilda funktioner för att medelst förmedling av böcker ur 
speciella skönlitterära genrer, religiösa uppbyggelseberättelser, 
politiska romaner etc, överföra rörelsens eller organisationens 
tro eller ideologi? 

Vilka intressemässiga förutsättningar har dagens grundskole
och gymnasieelever att tillgodogöra sig skönlitterära klassiker ur 
vårt kulturarv? Ett projekt i anslutning till Kulturrådets nyutgiv
ning av klassiker för skolbruk skulle kunna avkasta resultat av 
stort vetenskapligt och praktiskt värde. Frågan om i vad mån 
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I Ku/tum1dets regi utges klassiker för sko/bruk. Vilka förutsäuningar har 
dagens elever att tillgodogöra sig sddan läsning? 

dagens elever besitter en tillräcklig historisk medvetenhet för att 
till fullo uppskatta klassiker och historiska berättelser kunde 
lämpligen också inbegripas i projektet (se t ex Eggert, Berg 
&Rutschky, 1974; jfr Linner, Malmgren & Thavenius, 1982) . 

Angeläget är dessutom att säkra kunskaper om de kritiska 
skeden i en läsares karriär som innebär en övergång från en 
genre till en annan. Hur sker tex växlingen mellan barnböcker 
och ungdomsböcker, ungdomsböcker och vuxenböcker, bl a 
klassiker? Varför klarar vissa läsare av denna process bättre än 
andra? Kan det ha att göra med att de har haft tillgång till böcker 
av "intermedierande" art? Vad utmärker i så fall sådana böcker? 
Hur värderas de av läsarna? Vilka är orsakerna till eventuella 
misslyckanden med att bemästra övergången från en åldersba
serad genre till en annan? Vad kan föranstaltas för att motverka 
en olycklig utgång av den arten? Förekommer s k regressivt 
läsande, dvs att man under t ex perioder av sjukdom och på
frestningar återgår till ett tidigare stadium i sin läsutveckling? I 
hur stor omfattning läser ungdomar och vuxna barnlitteratur? 
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Hur vanlig1 llr <kl all vu.rna ltlser barnb6clcer? Fyller barnliuera1urenf6r <km 
en grundl4ggt1Nk allmlJ.nmllnsldigfunklion som inte moderM medkr f6rrruJr 
g6"a? 

Vad får de ut av denna sin läsning? Kan det ligga någon sanning 
i Tuckers påstående att barnlitteraturen för vuxna fyller en 
grundläggande allmänmänsklig funktion som moderna medier 
inte förmår göra? 

Djupstudier av mer kvalitativ art är ett lämpligt angreppssätt i 
detta fall. Holland (1975) och Fry (1985) är intressanta (om 
också inte invändningsfria) exempel på hur man kan gå i när
kontakt med ett mindre antal läsare under en längre samman
hängande tidsperiod. Vi har därmed fått tillgång till "tjocka" 
beskrivningar av en valör som inte är möjlig att åstadkomma 
medelst experiment och enkäter. På svensk botten har fr a Peda
gogiska gruppen i Lund genomfört ett flertal studier av liknande 
slag, tex Linner & Malmgren (1985) och Malmgren (1987). 
Också BUS-gruppen i Göteborg har presenterat undersökningar 
av sådan valör (Wåhlin, 1988). Men även övergripande survey
undersökningar kan ha ett värde, särskilt longitudinellt oriente
rade sådana (jfr t ex Roe, 1985). 

Hur väljer föräldrar läsning för sina barn? Förbjuder de vissa 

76 

I 



typer av litteratur? (Gerlach et al, 1976) Upprättar de hembib
liotek? Anlitar de särskild sakkunskap? Vilka överväganden lig
ger bakom deras val av barnböcker? Vad gäller i detta avseende 
för olika sociala skikt? Vilken syn på barndomen, barns behov, 
förutsättningar och utveckling impliceras? Med de senast av
handlade spörsmålen närmar vi oss problemställningar som har 
med läsbarhet och adaptation att göra. Svensson ( l 989a) har 
sammanfattat delar av forskningen på området och även anvisat 
akuta forskningsbehov: 

För att belysa farorna med den verksamhet som bedrivs på 
grundval av reduktionistiska tänkesätt och möjligheterna hos ett 
alternativt holistiskt perspektiv är ytterligare forskning en nödgan
de åtgärd. Fler empiriska studier av textadaptationers effekter be
hövs, både textanalyser och läsarundersökningar. Dessa insatser 
bör kompleueras med projekt som studerar mer autentiska adapta
tioner som undervisningsmetod och skönlitterärt o riginalmaterial 
som läromedel jämfört med tillrällaJagda texter. Som ett resultat 
av dessa och liknande insatser kan möjligen även läsbarhetsform
lema och de därpå grundade adaptationerna utvecklas. 

Lätthanterliga metoder för att predicera texters läsbarhet kom
mer alltid att behövas. Detsamma kan sägas om textadaptationer. 
Som forskare får man då inte rygga för de speciella fordringar som 
skönlitterärt material ställer eller för mer kvalitativa metoder. Att 
litterär'd texter kan beskrivas och många av dess säregenheter tek
niskt definieras på tillfredsställande sätt har den s k litterära rcs
ponsforskningen visat. Och att kvalitativa bedömningar kan 
utföras med god tillförlitlighet har vi sett exempel på ovan. 

Framförallt bör forskningen i framtiden sikta in sig på att 
utveckla läsbarhetsberäkningar som verkligen berör läsningens 
förståelseaspekter. Det är varken mer eller mindre än häpnads
väckande au konstatera au den hittillsvarande forskningen på det 
hela taget misslyckats med au validera läsbarhetsformlema mot 
olika former av förslåelseuppgifter (s 95). 

Som Svensson (1989a) också visar i sin forskningsöversikt kan 
faktiskt adapterade texter misstänkas påverka barns och ung
domars läsintresse negativt. Texterna kan framstå som menings
lösa eller rent av kränkande för läsarna. De fåtaliga empiriska 
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studierna av läsares uppfattningar om sådana tillrättalagda skrift
alster bör därför få en fortsättning. Här finns en självfallen 
anknytningspunkt till det ovan föreslagna projektet om unga 
läsares förutsättningar att ta till sig skönlitterära klassiker. Bör 
inslag i vårt kulturarv överhuvudtaget manipuleras? Hur kan 
detta i så fall ske under samtidigt hänsynstagande till de litterära 
verkens integritet och barns och ungdomars förutsättningar och 
behov? 
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Kapitel 4 
************************************** 
Barns och ungdomars 
tänkande kring 
litteratur och läsning 

vilka föreställningar som barn och ungdomar har kring littera

tur och läsning, deras förmåga att göra litteraturen och läsningen 
"ogenomskinlig," att uppmärksamma den som något i och för 
sig själv, dvs deras litterära medvetenhet, samt deras färdighet i 
att motivera och argumentera för en läspreferens av ett eller 
annat slag är tre huvudaspekter av problemet barns och ungdo
mars läsning som sammanhänger mycket nära med varandra. Vi 
skall i detta kapitel behandla den första aspekten, dvs unga 
läsares tänkande kring litteratur och läsning. De båda övriga 
aspekterna är ämnet för nästföljande kapitel. 

Två huvudsakliga kategorier av arbeten om barns och ung
domars tänkande kring läsning och litteratur kan identifieras: 
sådana som behandlar barns tankar kring 1. litteratur - dess 
form och innehåll och 2. läsning och tolkning av litteratur. Typ 
1 är den utan jämförelse talrikaste. Stundom kombineras typerna 
inom ett och samma forskningsföretag. 
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Med uttrycket "tänkande kring" åsyftas såväl verbala som 
icke-verbala urskiljningsmekanismer. Till dessa senare hänför vi 
även kulturellt inplanterade förväntningar på litterära texter och 
läsaktiviteter. Som ett särskilt metodproblem härutinnan betrak
tas det faktum att man i regel varit beroende av verbalt baserade 
datainsamlingsmetoder. För bägge huvudtyperna av insatser 
finns understödjande forskning inom angränsande discipliner 
och fält. Vi koncentrerar oss nu dock på rön från områden av 
mer omedelbar relevans för frågeställningen vad barn och ung
domar har för begrepp om skönlitteratur, med inräkning av 
barn- och ungdomslitteratur, och läsning av skönlitteratur. 

Tidigare forskning. Av Piaget och hans efterföljare har pub
licerats en stor myckenhet av arbeten om barns tänkande och 
omvärldsuppfattning. Mönsterbildande för denna speciella genre 
har varit en rad studier av Piaget, t ex The child's conception of 
the world (1929) och Judgment and reasoning in the child 
(1976), som beskriver och förklarar hur barn konstruerar och 
ser på det fysiska universum eller den logiskt-matematiska 
verklighetsdomänen. Angreppssättet har omsider applicerats på 
andra dimensioner av tillvaron: den sociala verkligheten eller vu
xenvärlden (Damon, 1977; Fu1th, 1980), den moraliska verk
ligheten (Kohl berg, 1968 och 1969), den religiösa (Goldman, 
1965; Elkind, 1971) och den estetiska (Gardner et al, 1975; 
Parsons et al, 1978). Barns tänkande inom denna senare domän 
är emellertid högst ofullständigt utforskat. Fortfarande återstår 
att skriva grundläggande verk av typen "The Child's conception 
of the Aesthetic World", "The Child's Construction of the 
Literary Universe" eller "The Child as a Literature Philosopher." 

Vad alla dessa reella och imaginära studier syftar till är att 
förankra barns omvärldsuppfattning inom olika trakter av verk
ligheten i grundläggande kognitiva strukturer av den beskaf
fenhet som vi ovan sett Piaget åsätta etiketten "major structures" 
(till skillnad från "specific acquisitions"). Därvid har man hittills 
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varit mera intresserad av hur barn tänker och resonerar kring 
dessa "särskilda förvärv" än vad de tänker. Inte heller har man 
velat fullt ut erkänna betydelsen av det innehåll barn förlänar 
t ex texter för deras förmåga att på olika sätt lära sig något från 
ifrågavarande texter (jfr Marton et al, 1977). Och följaktligen 
har man heller inte, som vi redan inledningsvis haft anledning 
att utlåta oss om, i någon betydligare mån varit benägen att be
trakta varierande sociokulturella faktorer som upprinnelsen och 
roten till utvecklingen av barns tänkande och omvärldsupp
fattning. Den klassiska utvecklingspsykologins fyra huvudprin
ciper har man vanligen hållit i ära (se ovan kapitel 3). 

Arbetena om barns begrepp om skönlitteratur synes möjliga 
att lite grovt inordna under studier av tankar kring litteraturens 

• form: vad skrift och text är, skillnaden mellan fakta och 
fiktion , vad en berättelse är, olika genrer, vad barnlitteratur är, 
vad som skiljer barnlitteratur från andra typer av litteratur, etc; 

• innehåll: vilket innehåll som litteraturens olika uppenbarelse
former har, vad dikter, romaner, barnböcker etc handlar om 
till skillnad från andra genrer; 

• ursprung och tillkomst: var texter kommer ifrån, hur berättel
ser skapas etc. 

Den förstnämnda kategorin är den ojämförligt omfångsrikaste. 
Där har alltså presterats arbeten som upptagits av spörsmålet hur 
barns kapacitet att hålla fantasi och verklighet åtskils utvecklas. 
För barnet utgör det en av de kardinala utvecklingsuppgifterna 
att definiera och särskilja dessa båda provinser. Det tillbringar 
en god portion av barndomstiden med att balansera på gräns
linjen däremellan, i drömmar, dagdrömmerier, låtsaslekar och 
inte minst i upplevelser av andra människors fantasiprodukter. 

Barnets främsta källor till denna senare art av skapade fanta-
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si världar är idag böcker och television. I båda dessa medier har 
barnet tillgång till hela skalan av framställningstyper alltifrån de 
mest realistiska till de mest fantastiska. Gränsen mellan verklig
heterna är flytande. It ex barnböcker möter barnet självbiogra
fier såväl som sagor, historiska framställningar såväl som skön
litterära berättelser, inräknat fiktion fotad på fakta . Här bjuds 
så.ledes mångfaldiga tillfällen för barnet att få sin verklighet både 
motsagd och bekräftad. Det åvilar alltså det växande barnet att 
anta den utmaning som det innebär att fastställa vad som är fakta 
och vad som är fiktion. 

Också som vuxna rör vi oss obehindrat mellan verklighetens 
och fantasins provinser. Skillnaden i detta stycke gentemot det 
lilla barnet är att vi som vuxna överskrider gränsen till fantasins 
rike genom att medvetet och avsiktligt sätta verklighetens nor
mer och strategier ur spel. Vi uppskattar skönlitteratur emedan 
vi uppfattar den som sådan och därtill har en uppsättning 
kriterier för att bedöma den. Ett teveprogram kan vi sålunda 
värdesätta för dess realistiska och trovärdiga framtoning, och en 
roman är vi måhända lika snara att döma ut för dess alltför 
fabelaktiga eller osannolika handling och personteckning. Det 
utslagsgivande i denna vår värderande verksamhet, som det tagit 
oss år att utveckla, är vår insikt att föremålet för vår bedömning 
är en representation av verkligheten. Sammanblandar det med 
verkliga förhållanden gör vi därför inte. Men på samma sätt som 
vi är mäktiga att försätta den måttstock mot vilken vi taxerar 
verkligheten ur spel, är vi ock i stånd att applicera ifrågavarande 
måttstock i värderande aktiviteter och bringa dess mångfald av 
kriterier till verksamhet i vårt uppsåt att fastställa vad som är 
fakta och vad som är feeri och fantastik. 

För ett litet barn förhåller det sig annorledes. Urskillnings
förmågan i dessa gränstrakter är fortfarande stadd i tillväxt, och 
de disponibla kriterierna är få. Om redan ett litet barn fönnår ta 

tex talande tingestar, flygande människor och agerande dockor 
för vad de är, så kan mer mångtydigt material erbjuda väsentliga 
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vanskligheter. Problemets subtiliteter uppfattas kanske inte, och 
de kriterier som är oundgängliga för dess lösande mäktar man 
måhända inte med att frambringa. 

I forskningen på området har man kunnat urskiJja två huvud
sakliga kunskapskällor som vuxna anlitar för att kunna avgöra 
om något är verkligt eller fiktivt: kunskaper om mediet och 
kunskaper om den reella världen (Morison & Gardner, 1978; 
Morison, McCarthy & Gardner, 1979). Med avseende på en 
skönlitterär berättelse kan det i det senare fallet handla om frågor 
som: Är skeendet möjligt? Är upplösningen plausibel? Är perso
nerna psykologiskt trovärdiga? 

Spörsmålet är nu hur vi når fram till behärskandet av sådana 
skäligen sofistikerade prövostenar. Hur går barn mer precist till 
väga när de avgör vad som är verkligt och vad som är påhittat? 
Vilken måttstock begagnar de? Hur utvecklas deras distinktioner 
aJlteftersom de tillägnar sig successivt fylligare kunskaper om 
världen och mediet ifråga? Svaren på dessa och andra befryn
dade spörsmåJ har börjat utkristallisera sig i det senaste decen
niets forskning på området. 

Morison & Gardner (1978) tycks vara en av pionjärinsatserna 
på fältet. Uppsåtet med studien var att söka utröna i vad mån 
distinktionen fantasi-verklighet var tillgänglig för barn. Under
sökningen var experimentell och omfattade 80 barn jämnt förde
lade på fyra nivåer alltifrån förskola till årskurs sex. Deras upp
gift bestod i att dels para ihop, dels i två grupper klassificera 
kort med avbildningar av fantasifigurer och verkliga figurer. 
Barnen avkrävdes likaså motiveringar för sina grupperingar av 
figurerna. Forskarna fann då t ex att förmågan att skilja mellan 
fakta och fantasi ökade med åldern och att förhållandet var 
detsamma för kapaciteten att förklara de gjorda distinktionerna. 
Barnens prestationer visade sig bero bl a på särskilda ledtrådar 
hos figurerna som signalerade en tillhörighet till fantasidomä
nen. Deras resultat var emellertid inte mer framstående än att 
forskarna drog slutsatsen att barnen tycks ha haft vissa problem 
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med distinktionen ifråga. Inte ens alla sjätteklassare förmådde 
helt skilja mellan de båda domänerna. Forskarna gissar att orsa
ken är att verklighetens kategori för dessa barn fortfarande 
ligger alltför nära och är osynlig. Mer plausibel förefaller nog en 
annan förklaring som avslutningsvis förs fram, nämligen att 
uppgiftens krav ifråga om formell procedur och verbalisering 
något underskattat barnens förmåga. Allmänt taget är det så att 
man i praktiken bemästrar en distinktion innan man klarar av att 
åstadkomma den i en formell testsituation eller att uttrycka den i 
ord. 

Som mer innehållsdiger och tänkvärd framstår Kellys (1981) 
artikel om hur barn särskiljer verklighet och fantasi i ett par 
prominenta medier, television och tryckalster (tex böcker, se
rier, tidningar). Två huvudsakliga målsättningar hade ställts 
upp: 1. att söka utveckla en allmän kognitiv modell över hur 
barn gör distinktionen mellan fakta och fiktion i skiftande 
material presenterat av medier, 2. att söka utröna huruvida varje 
mediums karakteristiska egenskaper påverkar barns sätt att 
resonera om framställningens verklighetsbetoning. 

102 elever ur årskurserna två, fyra och sex deltog i studien 
som var upplagd på i stort samma sätt som den gardnerska vi 
avhandlat närmast ovan. Barnen fick för varje medium ta ställ
ning till parvist ordnade bilder och besvara frågorna: Vilken bild 
är mest verklig? Varför? 

Det framkom att barn på samtliga tre årskursnivåer begag
nade de två huvudsakliga tillvägagångssätt som står till buds för 
att lösa en uppgift av den art de ställdes inför: dels strategin att 
anställa en jämförelse mellan mediet och verkligheten, dels 
strategin att anlita mediaspecifika kriterier. Den förstnämnda 
utvägen innebär att man jämför medieinnehållet med vad man 
känner till om den reella världen, medan den sismämnda går ut 
på att man bygger på kunskap om själva mediet, t ex hur, när 
och av vem materialet har producerats. Dessutom uppdagades 
att det sätt på vilket dessa bägge argumentationsprocedurer 
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tillämpades skilde sig avsevärt åt mellan årskurserna. Forskaren 
menar sig därför ha fått underlag för etablerandet av en allmän 
kognitiv modell över hur barn praktiserar de båda strategierna 
ifråga. 

I årskurs två betjänar sig barnen av en snäv uppsättning jäm
förelser med verkligheten. När de har att avgöra om, säg, en 
bok är verklig, tycks deras första övervägande vara att ställa sig 
frågan : Existerar detta i verkligheten? Med andra ord, vad har 
det förfakticitet? Och finner de bara något enda element som de 
känner igen från den reella världen, så är de benägna att uppfatta 
framställningen som verklig. Resonemanget kan d å lyda: 
"Karlsson på Taket är verklig för han hade sönder en dammsu
gare. Dammsugare finns det i verkligheten, så därför måste 
boken vara verklig." Barnet är på detta stadium absolutistiskt i 
sitt angreppssätt Någon benägenhet an relativisera verklighets
begrcppet, att inse att problemet måste angripas på flera nivåer, 
demonstrerar det inte. Hur bokmediets framställning av damm-

Med hänvisning till sjdlva mediet bedömer barn Stdlmannen som verkligare 
dn Charlit Brown. Filmmediet uppfattas som mer realistiskt dn animations
meditt. 
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sugare förhåller sig till dessas framträdande i verk.liga livet är en 
typ av spörsmål som uppenbarligen är utom räckhåll för andra
klassare. 

Utöver att bedöma fakticiteten hos materialet gjorde de yngs
ta deltagarna en uppskattning av dess möjlighet eller omöjlig
het. StåJmannen bedöms då som overklig "för människor kan 
inte flyga, om de inte använder flygplan." I synnerhet det som 
är fysiskt omöjligt är för barn ett starkt kriterium på att något är 
fantasi snarare än fakta. 

I vad angår begagnandet av mediaspecifika kriterier litade 
andraklassarna hart när uteslutande till iakttagbara drag hos me
diet. Så t ex refererade de till böckers storlek och utformning, 
huruvida omslaget var hårt eller mjukt och framförallt karaktären 
hos illustrationerna. 

I årskurs fyra fick tilliten till yttre drag ge vika för tendensen 
att falla tillbaka på en begreppslig förståelse av mediafram
ställningarnas fiktiva status, alltså det faktum att de har skapats 
av någon, att de inte presenterar utan representerar verkligheten. 
Det innebär att författarskapsbegreppet träder i förgrunden. Bar
nen intresserar sig för vem som skrivit boken, om hon eller han 
"berättar sanningen" eller bara drar en berättelse. 

Nu har barnen dessutom tillgång till begreppet "fiktion ba
serad på fakta." De frågar sig därför inte längre: Existerar något 
sån't här?, utan snarare: Existerar något sån't som det här? eller 
HandJar det om något som existerar? Därmed kan angreppssättet 
bli relativistiskt. Något kan betraktas som både verkligt och 
fiktivt, verk1igt därför att det är skapat med verkligheten som 
modell men overkligt eftersom det när allt kommer omkring inte 
finns i verkliga livet. Vissa skönlitterära berättelser betraktas 
måhända på den grunden som verkliga, "eftersom man kanske 
byggt berättelsen på en del fakta. Man har bara gjort den en 
aning annorlunda än vad som verkligen hände." 

När det gäller att motivera distinktionen fakta-fiktion medelst 
kunskap om världen, så utnyttjar också fjärdeklassarna resone-
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mang om vad som är möjligt. Till skillnad från andraklassarna 
ser de dock mindre till vad som är omöjligt och mera till vad 
som är möjligt, och inte främst fysiskt utan socialt och psy
kologiskt möjligt. Däremot kan eller vill man inte gå vidare för 
att uppskatta materialets sannolikhet eller plausibilitet. Först på 
årskurs sex' nivå kunde den strategin beläggas. 

De äldsta deltagarna i undersökningen uppfattade till ytter
mera visso komplexiteten i frågan: Vilken bild är den mest verk
liga? De kunde reagera med motfrågan Vaddå "verklig"? Verk
lig på vad sätt? Uppenbarligen insåg de att frågan kunde uppfat
tas på många olika sätt. Därmed hade de även tillgång till mång
faldiga kriterier. 

Plausibiliteten blir nu det helt dominerande kriteriet. Fakti
citet och möjlighet träder i bakgrunden. En berättelse bedöms 
som verklig eller overklig på grundval av sannolikheten hos det 
som representeras, hos händelser, personer och intrig. Särskilt 
verklighetens socialpsykologiska aspekter får utgöra mått
stocken. 

Barnen i årskurs sex ger vad avser kunskaper om medierna 
som sådana prov på vuxenlika kunskaper. Kriterierna av detta 
slag cirklar kring materialets autenticitet, dvs dess syfte, källa, 
värde och grad av sensationsmakeri och fantastik. 

Applebee (1978) tillgrep en något annorlunda metod för att få 
svar på samma fråga som Gardner och hans kolleger. I stället 
för att låta barnen sortera kort och motivera sina klassificeringar 
genomförde han en Piaget-inspirerad intervju med dem. Han 
undvek dessutom an helt lita till frågor innehållande etiketterna 
"verklig" och "fiktiv." Därmed undkom han även vissa av de 
onöjaktigheter som vidlåder de föregående forskningarna. De 
frågor han ställde var av följande slag: Var bor Askungen? Kan 
man åka dit och besöka henne? 

Mycket riktigt kan han påvisa en något tidigare kapacit~L att 
göra distinktionen fakta- fiktion. I stort harmonierar emellertid 
hans resultat med de ovan omtalade. 
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De just refererade forskningsresultaten, som för övrigt har 
bekräftats av senare studier (t ex O'Reilly, McCarthy & Gard
ner, 1982), har tangerat frågeställningen om hur barn uppfattar 
texter som sådana, hur deras textbegrepp utvecklas. Vi har er
farit hur författarskapsbegreppet framträder i andraklassarnas 
resonemang och att texter följaktligen i allt större utsträckning 
börjat fattas som skapelser av människor och individuella skri
benter. I analogi med rön från forskning om hur barns tänkande 
kring estetiska objekt, främst konstbilder, utvecklas (Gardner, 
Winner & Kircher, 1975) kan vi våga antagandet att barn före 
nio- till tioårsåldern inte utan vidare uppfattar texter som ska
pade av individuella författare. Bilder "blir bara till," berättelser 
"har alltid funnits", sånger "kommer från Gud" osv. Inte ens i 
tioårsåldern tycks alla barn ha klart för sig hur konst och litte
ratur produceras. 

Även om barn alltså inte behärskar att i ord uttrycka sina 
föreställningar rörande texter och berättelser, har de redan 
mycket tidigt utvecklat en känsla för vad dessa fenomen är för 
något och vad hanterandet av dem kräver i olika handlings
situationer. Den mer renodlade experimentella forskningen har 
inte haft särdeles omfattande rön att rapportera i detta avseende. 
I stället är det antropologer och etnografer som vidgat vårt ve
tande och spridit ljus i saken. Det har de i någon mån åstadkom
mit i kraft av att ha tematiserat somjjga i vardagsverkligheten 
vanligtvis förgivettagna och därför "osynliga" skeenden. Någ

ra forskningsföretag av den karaktären skall vi nu också för
medla. 

Som språkanvändare kombinerar vi allt emellanåt vad som 
sägs eller skrivs (texten) med den omgivande informationen 
(kontexten) för att budskapet skall bli begripligt. Uttryck som: 
"Hämta den därborta och placera den här" är i det närmaste 
obegripliga, om vi inte av kontexten får veta vad "den", "där
borta" och "här" åsyftar. På samma sätt förhåller det sig med 
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små barns elliptiska yttranden, felaktigheter som sägs av per
soner som nyligen lärt sig vårt språk etc, etc. Men som språk
brukare har vi därtill att dra en gräns mellan text och kontext. På 
så sätt kan vi njuta av skönlitteratur, förstå sarkasm, ironi och 
skämt, eller överhuvudtaget skilja mellan vad som sägs och vad 
som menas. Särskilt skriftspråksdominerade kulturer och sub
kulturer påverkar sina medlemmar att dra distinktionen mellan 
text och kontext alldeles extra skarpt. Barn i sådana kulturer lär 
sig att välformade texter, särskilt formella, skrivna, skall 
produceras och tas emot som vore de autonoma i relation till 
såväl författarsituation som mottagarsituation. Texterna själva 
förser läsaren med all den information som behövs och litar i 
mycket ringa mån till den omgivande kontexten (Olson, 1977). 
Den tidigare återgivna läsetnografiska studien av Cochran-Smith 
(1984) uppdagade bl a att förskolans verksamhet i väsentlig 
utsträckning syftade just till att lära barnen att tolka skriftalster 
genom att uppmärksamma själva texten och utnyttja särskilda 
tolkningsstrategier och kunskaper om världen för att nå fram till 
en förståelse av innehållet. Inte minst sagoläsningssituationen 
var ägnad att åvägabringa undervisning av denna art. Genom en 
speciell metakommunikativ signal av det konkretare slaget 
underlättades barnens övergång från tolkning medelst inslag i 
den omedelbara kontexten till tolkning av mer "dekontextua
liserad" valör: de satt alltid på en bestämd filt som var utbredd 
på golvet. Sagoläsningsstunderna kallades därför "på-filten-tid" 
och innebar alltså att särskilda, skriftspråksanknutna tolknings
procedurer var aktuella. På så sätt fick följaktligen barnen lära 
sig vissa grundläggande tolknings- och läsbeteenden långt innan 
de nåddes av skolans läsundervisning. 

Det föreligger dessutom forskningsresultat som visar att 
kontinuiteten mellan förskoletiden och skoltiden även i ett annat 
avseende är obruten. Och då har vi trätt in på ett intressant del
fält som under senare år avkastat nya och fruktbara forsknings
resultat. Vad man där ställt i brännpunkten är förhållandet mel-
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Ian barns lek och framväxande litterata beteende. Den "text," 
den fiktiva värld, som skapas under lek förutsätter en uppsätt
ning pragmatiska regler som alstrar och vidmakthå.ller en skarp 
åtskillnad mellan textuella och kontextuella händelser. Inga refe
renser få.r förekomma som kan klargöras endast genom hän
vändelse till världen utanför texten. Och denna värld få.r heller 
inte tillåtas att på något sätt återverka på själva texten. I leksi
tuationer, och andra kommunikationsomständigheter, tillkom
mer det talaren och lyssnaren att frambringa och upprätthå.lla 
illusionen av en rämna mellan textvärlden och den bokstavliga 
omgivning som texten sprungit fram ur. Också när vi lyssnar till 
berättelser och anekdoter drar vi med hjälp av pragmatiska regler 
upp en mental gränslinje mellan textens ord och den reguljära 
konversationen. 

Det kan möjligen tyckas att mekanismer av ifrågavarande art 
är alltför subtila för att kunna göras till föremål för undervisning 
eller för att alls kunna uppfattas av barn. Likväl har forskningen 
på områ.det kunnat klarlägga att barn som växer upp i högeligen 
bokliga kulturer undervisas om textens och kontextens autonomi 
och åtskillnad (Ninio, 1980; Ninio & Bruner, 1978; Scollon & 
Scollon, 1979; 1980; Snow & Goldfield, 1983). Wolf och 
Pusch (1985: 66) tillhandahåller ett kort stycke konversation 
som åskådningsmaterial. Mor och barn (M, ett år och tre 
månader) kommunicerar kring en bild i en bilderbok: 

M: (Vänder sig mot en bild av en kanin och sniffar) 
Mor: Det är riktigt, vem sniffar så? 
M: (Pekar på sin egen näsa) 
Mor: Det är riktigt, M sniffar. Vem sniffar på bilden? (Hon 

pekar på illustrationen) 
M: (Pekar på kaninen och sniffar igen) 
Mor: Ja, den kaninen sniffar med sin näsa. 

Här bekräftar således modem de förbindelser som barnet skapar 
mellan text och kontext, men hon visar dessutom barnet hur det 
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skall relatera sina "kommentarer" till den inomtextliga världen. I 
en del av den nyss refererade forskningen har det ävenledes 
påvisats att barn får lära sig att personliga berättelser och samtal 
kan eller rent av bör vara oberoende. Också detta illustrerar 
Wolf och Pusch (1985: 66). Samma barn, men nu tre år 
gammalt, kastar sig in i en anekdot med följande sats: "Hon gav 
mig inte några." Hennes far frågar då: "Vem gav dig inte några 
av vad?" 

Dessa båda exemplifieringar har forskarna hämtat ur en 
longitudinell studie som de genomfört för att undersöka hur 
barn under lek utvecklar strategier för att skydda en text, dvs för 
att tillförsäkra den autonomi. Resultatet visar bl a att det före
ligger en anmärkningsvärd likhet mellan barns muntliga berät
telser och de skriftliga berättelser som de något senare kommer 
att läsa och skriva i skolkontexten. Att en dylik kontinuitet före
kommer sätter de båda forskarna i samband med säregenheter i 
den subkultur som barnen tillhörde. I denna kultur uppvisar 
konversation, personliga berättelser och historier den autonomi 

Under lek lär sig barn att skilja mellan teXJ och kontext. 
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och vissa andra drag som anses utmärkande för skriftspråket. 
Dessutom har barnen ifråga bakom sig erfarenheter av att höra 
tryckalster; de har blivit lästa för, har fått höra bekanta historier 
som de sedan berättat för mindre syskon etc. Den kontinuitet 
som påvisas är således resultatet av lång undervisning, låt vara 
merendels av mer intim och informell natur. I andra subkultu
rer, tex av oral karaktär, kan mönstret vara ett annat (Wolf & 
Pusch, 1985: 75). 

I andra forskningsprojekt har man dessutom velat studera 
hur barns textbegrepp utvecklas som ett inslag i deras meta
kognitiva kompetens. Sulzby & Otto (1982) har i en serie un
dersökningar beskrivit hur barn upp till sexårsåldern successivt 
utvecklar en förmåga att skilja en text från vad som säges om 
denna text. Texten urskiljes alltså som en entitet, som ett före
mål för kunskap, manipulation och utsagor. De tillägnar sig med 
andra ord vad vi ovan benämnt en metalitterär kompetens. 
Forskarna har dessutom kunnat påvisa att till de tidigaste dis
tinktionerna ifråga om texter som erövras hör att texter är stabila 
storheter som består och som kan kommas ihåg. De visar också 
hur barnen stegvis blir medvetna om att informationen i en bok i 
främsta rummet finns i texten och inte uteslutande i illustra
tionerna. Forskarna avslutar sin rapport med rekommendationen 
att "barn med denna typ av erfarenheter bör jämföras med barn 
som saknar denna erfarenhetsbas när skolan börjar" (s 194). 

En problemställning som ägnats mycken forskarmöda är hur 
barns berättelsebegrepp utvecklas. Flertalet insatser har ställt de 
lägre metanivåerna, t ex tolkningsnivån, i brännpunkten och 
lämnat de högre, tex det avancerade teoretiserandet, åsido. Med 
hjälp av barns återberättande av historier har man sökt sluta sig 
till hur deras berättelsebegrepp utvecklas. 

Snow, Nathan & Perlman (1985) syftade till att fastställa hur 
barns kunskaper om bokläsningsrutinen utvecklas. De ville söka 
visa hur barns beteende förändras från en tidig till en senare läs-
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situation rörande en och samma specifika bok och hur beteendet 
då speglar de krav som föräldern ställer på barnet. Dessutom 
studerade de barnets beteende när det antog vuxenrollen och 
"läste" boken för en docka. Det insamlade materialet analyse· 
rades med hänseende på kontrahenternas ansvar för att relevanta 
"informationsenheter" och relevant information tordes in i sago
läsningssituationen. Att förstå en text förutsätter nämligen att 
lämpliga informationskategorier aktualiseras (t ex vilka perso
nema är. vilka föremål som är inblandade, var och när hand
lingen utspelas, vad utfallet av händelsen blir) och att den infor
mation som är relevant för var och en av dessa kategorier i vad 
avser ifrågavarande berättelse explicitgörs. Av intresse i under
sökningen var även an utröna om de deltagande mödrarna hade 
genomgående skilda stilar för introducerandet av infonna
tionsenheter och för dominans under interaktionen. Skulle, om 
så var fallet, barnen imitera mödrarnas mönster om de ombads 
an "spela modems roll"? 

Genom au ldta smd barn "läsa" for en docka kanforslc.arenfd en uppfattning 
om barns allra tidigaste föreställningar om läsning. 
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Av resultatet kan utläsas att barnen, som var mellan ett och 
ett halvt och två år gamla, blev mer dominerande i bokläsnings
interaktionen från den första sittningen till den sista och ökade 
både antalet informationsenheter som infördes och antalet ytt
randen per informationsenhet. Även mängden yttranden som 
bidrog till konversationen blev något större. De deltagande 
mödrarna uppvisade stora skillnader i sagoläsningsstilar. De 
dominerade olika mycket och använde olika strategier för att 
införa informationsenheter. Tre sådana strategier finns till
gängliga: ställa frågor om dem, tillhandahålla den relevanta 
informationen eller rikta uppmärksamheten mot dem utan att 
vare sig fråga eller införa information. Påverkade mödrarnas 
stilar barnens beteenden? Här är resultatet inte entydigt. Barnen 
favoriserade den strategi som mödrarna utnyttjade minst, att 
rikta uppmärksamheten. Det kanske inte är så förvånande efter
som denna strategi är den minst krävande såväl språkligt som 
kognitivt. Räknar vi emellertid bort denna strategi är det lättare 
att se att barnen i någon mån speglar sina mödrars beteende. 
Vad avser barnens egen läsning för dockan var resultatet inte 
heller där entydigt. Vissa barn hade betydligt svårare än andra 
att klara uppgiften. Innehållet i vad som utspelades uppvisade 
dock stora likheter med det mödrarna infört i de tidigare 
interaktionerna. 

Forskarnas slutsater av studien, som, det måste påpekas, var 
föga omfattande i antalet barn räknat (fyra stycken), blir att 
mödrar begagnar sig av olika sagoläsningsstilar men att de 
därtill anpassar sig efter barnens växande förmåga att producera 
och förstå. Därmed får barnen en hel del stöd när de lär sig att 
förstå de berättelser de får ta del av i bokläsningssituationerna. 
Barn som har flerfaldiga erfarenheter av ifrågavarande art kan 
förväntas utveckla en generaliserad uppfattning om berättelser 
eller en uppsättning förväntningar angående en full ständig be
rättelses natur. Dessa förväntningar sätter dem i stånd att i deras 
tidigaste försök förstå berättelser de hör och läser. Det är här 
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fråga om att "tillägna sig ett stycke av deras kultur" (Snow, 
Nathan & Perlman, 1985: 177; 180). An förväntningar har 
betydelse för hur litterära texter uppfattas har inte minst den 
tyska receptionsforskningen visat. Dock har det då gällt äldre 
barn och ungdomar (tex Bauer et al, 1974; Baurmann, 1980). 

Inspirerade av strukturalistiska försök att påvisa en gemen
sam struktur hos en stor mångfa ld berättelser (Prince, 1973; 
Propp, 1968; Todorov, 1971) och psykologers befryndade 
försök att etablera "berättelsegrammatikor" (Mandler & John
son, 1977; Thorndyke, 1977; Rumelhart, 1977) har i synnerhet 
kognitiva psykologer uppmärksammat problemet hur människor 
"processar och lagrar" berättelser. Man har då tyckt sig finna att 
människor har "internaliserat" en typisk berättelsestruktur, en 
grammatik, som de utnyttjar för att förstå och minnas berättande 
framställningar. Vid förståelsen förvrängs berättelsen för att 
motsvara den internaliserade strukturen. (Vi återkommer i nästa 
kapitel med en utförligare genomgång av forskningen om hur 
läsare tolkar och förstår skönlitteratur.) 

På området kognitiv utveckling har forskare uppdagat att 
barn redan i sexårsåldern är i besittning av en välutvecklad inre 
representation av strukturen hos en typisk berättelse (Mandler, 
1978; Mandler & Johnson, 1977; McConaghy, 1980; Stein & 
Glenn, 1977). Denna grammatik underlättar för barn att orga
nisera berättelser som de hör, att lagra dem och i minnet åter
kalla dem. De har lättare att minnas de komponenter i en berät
telse som enligt den internaliserade strukturen är de mest promi
nenta. Detsamma är fallet med välformade till skillnad från mer 
avvikande berättelser. Och dessa senare framställningstyper om
formas i minnet så att de blir mer "grammatiska." På en vä
sentlig punkt har det visat sig att barn skiljer sig från vuxna: de 
har svårare att i minnet återkalla berättelsers psykologiska 
dimensioner. 

Vad består då barns berättelsegramrnatikor av? Hur ser den 
typiska berättelsen ut som de har internaliserat? Även om de 
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olika forskningsrönen något skiljer sig frän varandra i detta 
stycke, tycks man vara överens om de grova dragen, den 
grundJäggande strukturen. Enligt Rumelhart (1977) tex, har en 
internaliserad typberättelse en tredelad struktur: 

1. en inledande händelse som föranleder huvudpersonen att 
formulera ett mål, 

2. ett försök av huvudpersonen att uppnå detta mål, 
3. ett resultat av detta försök. 

Denna huvudstruktur kan sedan vara mer eller mindre komplex 
med underavdelningar hos de tre delarna. Redan före skoltiden 
har barn alltså ett begrepp om en typisk berättelses utformning. 

Till känslan för en viss struktur hos en berättelse kommer en 
mångfald andra förväntningar på en berättande framställning. Ett 
tillvägagångssätt för att fä tillgång till dessa sistnämnda ingre
dienser i barns uppfattningar om berättelsebegreppet är att stu
dera historier som man bett dem berätta. Applebee (1978) gick 
tillväga på detta sätt när han analyserade 360 berättelser av 
denna art. Materialet fick han ur en förteckning som upprättats 
av ett par andra forskare och för delvis andra syften (Pitcher & 
Prelinger, 1963). De aspekter av barnens berättelser som Apple
bee granskade närmare var tre gängse konventioner som präglar 
berättelser vilka härflyter ur en muntlig tradition och är avsedda 
att höras snarare än att läsas : 1. formelartad inledning eller titel 
("Det var en gäng .. "), 2. konsekvent bruk av imperfektum och 
3. formelartad avslutning (" ... och de levde lyckliga i alla sina 
dagar."). 

Utfallet av analysen är intressant. Redan tvååringar visade 
sig ha tillgång till dessa konventioner: 70% av dem gav prov på 
åtminstone en av de tre uppmärksammade kategorierna. Mellan 
två- och femårsålderns ökade frekvensen av alla tre konven
tionerna, så att vid denna senare åldersnivå samtliga granskade 
berättelser utmärktes av åtminstone ett av ifrågavarande formella 
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drag. Nära nog hälften eller 47% av berättelserna innehöll därtill 
alla tre konventionerna. 

Rön om barns föreställningar kring vad som kännetecknar 
olika genrer och vad som är ett passande och värdigt innehåll för 
dessa förefaller sällsporda. Svensson (1985) hade emellertid 
som ett delsyfte att utforska en aspekt av barns och ungdomars 
begrepp om diktgenren och vad som har etiketterats som 
"väsentlighetsregeln," dvs principen som föreskriver att dikter 
avhandlar väsentligheter rörande människans existentiella predi
kament, hennes förhållande till medmänniskorna, Gud och uni
versum (Culler, 1975: 113- 114; Fish, 1980: 326- 327; jfr 
Furberg, 1982: 224). Av Svenssons studie, som inbegrep 11-, 
14- och 18-åriga läsare, ådagaläggs att ingen enda av Il-år
ingarna på en medveten nivå demonstrerade någon uppfattning 
om väsentlighetsregelns betydelse vid dikttolkning, och endast 
undantagsvis gav de med sina tolkningar av lyrik uttryck för 
effekter av denna regel. Ett mindretal av 14-åringarna presterade 
indikationer i båda dessa avseenden, och i gruppen av 18-
åringar var läsare med denna förmåga i majoritet. Att döma av 
dessa resultat skulle alltså barns begrepp om olika genrer och 
genrekrav utvecklas relativt långsamt. Vi skall då emellertid 
beakta att Svenssons studie angick en särdeles specifik aspekt 
av problemet och att därför resultatbilden kan bli en helt annan 
om t ex formella drag som rytm, rim och typografisk upp
ställning står i blickpunkten. 

Allmänt sett kan man hävda att Svenssons undersökning vad 
avser barns och ungdomars insikter i själva läs- och tolknings
processen antyder att utvecklingen är analog med den nyss åter
givna gällande väsentlighetsprincipen. Forskning i ärendet tycks 
mycket sparsamt förekommande, varför några mer bestämda 
uttalanden inte kan göras. Dock skall vi avslutningsvis referera 
en artikel som sammanhänger intimt med den pragmatiska 
grundåskådning som förespråkas i detta forskningsprogram. 
Artikeln anknyter också till innevarande kapitels inledande 
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diskussion av distinktionen fakta-fiktion, varför vi följaktligen 
kan få cirkeln att sluta sig. 

Snow & Ninio (1986) ansluter intressant nog explicit till 
Rommetveit (1974) och betraktar således litterär (eller litterat) 
kommunikation som en fråga om att ha tillägnat sig en komplex 
uppsättning regler för bruket av böcker som kommunikations
partners. Sådana regler är inte alltid uttalade och kan heller inte 
alltid läras ut explicit. Det har vi redan antytt ovan. Läsning och 
förståelse av texter grundas på ett flertal underförstådda "kon
trakt" och "metakontrakt" (se ovan, s 27-28) som bl a stadgar 
på vilka villkor böcker och texter skall läsas. Snow & Ninio 
hävdar nu att sagoläsningsinteraktionemas inlärning i främsta 
rummet handlar om sådana kontrakt och först i andra hand om 
sådana ting som igenkänning av bokstäver och ord Ufr 
Cochran-Smith, 1984). Den forskning de bygger sitt resone
mang på har omfattat moder- barn-interaktioner under läsning 
av bilderböcker. De grundläggande kontrakt som barnen då till
ägnar sig är, menar forskarna, väsentligen desamma som dem 
som är en förutsättning för ensamläsning av texter. Sju kontrakt 
av den valören har de kunnat påvisa: 

I. Böcker är till för att läsas, inte för att manipuleras. Under den 
första riden av den gemensamma bilderboksläsningen upptas 
en god portion av tiden av att lära barnet att böcker är till för 
att läsas, inte för att ätas, tuggas, kastas eller för att bygga 
torn med. Böcker är de prototypiska medlemmarna av en 
kategori som just upptäckts av barnet, "kontemplationsob
jekt" till skillnad från "handlingsobjekt" (Werner & Kaplan, 
1963). 

2. Under bokläsning är det boken som har kontrollen; Läsaren är 
ledd. Denna regel etablerar bokens respektive läsarens roll i 
den litterära kommunikationssicuationen. Boken har den do
minerande rollen att kontrollera vad läsaren skall tänka på 
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BIJclcer skall lasas, inte ätas! E11 av de tidigaste inslagen i l<'Jssocialisa
tionen är alt barnet liJr sig urs/cjlja böcker som "kontemplationsobjekl" till 
slållnadfr<ln "handlingsobjekl". 

under läsningen. Läsarens rätta roll är att ledas av boken. Vid 
bilderboksläsning får barnet lära sig att boken kontrollerar 
konversationen mellan vuxen och barn och inte minst att 
ämnet för samtalet bestäms av den bild som är föremålet för 
den gemensamma uppmärksamheten. 

3. Bilder är inte saker utan representanter för saker. Här har vi 
enligt forskarna förmodligen det viktigaste kontraktet, näm
ligen det som stadgar att böcker skall tolkas symboliskt. 
Under bilderboksläsningen lär sig barnen successivt symboli
seringens bägge aspekter: a. att symbolen själv inte är det 
verkliga objektet, b. medan det samtidigt representerar det 
verkliga föremålet. Föräldrar söker hindra barnens försök att 
behandla bilderna som verkliga men relaterar kontinuerligt 
böckernas föremål och händelser till föremål och händelser i 
verkligheten. 
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4. Bilder är tillför att benämnas. Till de mer primära kontrakten 
kan ävenledes hänföras att ord och bilder skall läsas. Det 
innebär att det riktiga beteendet när man ser på en bild är att 
yttra ett ord som passar för den. Under bilderboksläsningen är 
inte ordens funktion att underlätta tolkningen av bilderna. Att 
barnet kan tolka bilden, som representerar något bekant ob
jekt, tas för givet. Orden är till för att åstadkomma ett lämpligt 
namn på föremålet ifråga. I framtiden kommer barnet att 
tillämpa samma procedur på texter, vilka ju är avsedda att 
framlocka talade ord. 

5. Bilder förmår, trots att de är statiska, att representera händel
ser. Bilder liksom ord i böcker kan, fastän de själva är statiska 
framställa dynamiska handlingar, händelser, sekvenser, motiv 
och konsekvenser. Barn får lära sig att förbinda flera bild
komponenter för att kunna se den framträdande helheten. 

6. Händelserna i böcker utspelas utanför den verkliga tiden. 
Detta kontrakt tillägnas genom att successiva samtal om en 
avbildad händelse kan bygga på varandra på ett sätt som visar 
att bokens tid är kontinuerlig och inte påverkad av segment i 
den verkliga tiden. 

7. Böcker konstituerar en autonom fiktiv värld. Genom detta 
kontrakt förlänas personerna i den fiktiva världen sin egen 
existens oberoende av författaren. 

Enligt forskarna finns det naturligtvis ytterligare kontrakt att 
upptäcka och beskriva. Dessutom tillämpas förmodligen olika 
kontrakt i olika kulturer och delkulturer. Forskning på området 
är väsentlig, eftersom den bl a kan klarlägga varför vissa barn 
har svårt med skolans läs- och skrivundervisning. 

Förslag till vidare forskning. Luckorna i vårt vetande om 
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barns och ungdomars tänkande kring litteratur och läsning är 
åtskilliga. De ovan presenterade forskningsinsatserna är värda 
att fortsättas, vissa med en modifierad inriktning. Fler regel
rätta utvecklingsstudier är av nöden, liksom fler undersökningar 
på autentiskt skönlitterärt material istället för specialtillverkat 
experimentmaterial, som inte alltid har särdeles mycket gemen
samt med den levande litteraturen. De många etnografiskt in
fluerade studier som genomförts under senare år och som i 
första hand fokuserat hur tankar och begrepp rörande läsning 
och läskunnighet tillägnas bör kompletteras med liknande 
studier som främst beskriver innehållet i sådana tankar och 
begrepp, och gärna vad avser läsning av skönlitteratur. 

Hur ser barns och ungdomars successiva erövrande av 
begrepp, distinktioner och "kontrakt" på det litterära området ut? 
Vad betyder socioekonomiska och sociokulturella faktorer i 
sammanhanget? Delkulturtillhörighet? När börjar barn skilja 
mellan fakta och fantasi? Fiktion och icke-fiktion? Dikt och 
prosa? Barnböcker och ungdomsböcker? Ungdomsböcker och 
vuxenböcker? Hur erövrar de undan för undan språkliga eti
ketter för dessa distinktioner? Vad betyder dessa metalitterära 
framsteg för tolknings- och värderingsförmågan? Och vad bety
der tolkningsförmågan för metaförmågan? Vad kan intervju
metod och observation till skillnad från de hitintills förhärskande 
experimentella tillvägagångssätten röja i dessa stycken? 

Särskilt intressant att få belyst vore barns och ungdomars 
föreställningar om syftet och meningen med läsning av skön
litteratur, vilket "kulturellt gott" (om något alls) som är förenat 
med den aktiviteten. Från tidigru·e läsforskning vet vi att sådana 
tankar för det första är avgörande för hur lyckosam barns 
läsinlärning blir och för det andra skiftar med kultur- och del
kulturtillhörighet. Gäller dessa rön eller resultat av samma art 
också för barns och ungdomru·s läsutveckling på de kvalitativt 
högre nivåer som läsning av skönlitteratur förutsätter? Fortsatt 
forskning kan f ö också visa hur rimlig distinktionen mellan 
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"grundläggande läsinlärning" och "läsinlärning på kvalitativt 
högre nivåer" är. 

Hur utvecklas unga läsares tankar kring läsprocessen och 
utnyttjandet av dess olika principer, normer och "kontrakt"? I 
vilken mån grundlägges föreställningar på detta område redan 
innan den formella litteratur- och läsundervisningen vidtar? Vad 
betyder hem och förskola? Hur hanteras ämnet på ungdomssko
lans olika nivåer? Hur stor är medvetenheten bland lärare, lärar
utbildare och skoladministratörer om betydelsen av begrepp, 
tankar och "kontrakt" av ifrågavarande slag? Vad kan göras för 
att förbättra situationen? 
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Kapitel 5 
************************************** 

Barns och ungdomars 
värdering av 
litteratur och läsning 

Frågan hur olika kulturella och subkulturella grupper värderar 
läsaktiviteten som sådan, läskunnigheten, och läsning av fiktion 
(till skillnad frän annan typ av lektyr) har vi berört i kapitel 3. 
Vi ämnar nu uppehålla oss vid barns och ungdomars värdering 
av olika skönlitterära och andra genrer, dvs vid hur de motiverar 
och argumenterar för uttryckta preferenser av ett eller annat slag. 

Medan vi alltså vet jämförelsevis lite om hur unga läsare 
skapar mening i de texter de läser, är forskningen om deras 
värdering av olika genrer, teman etc hart när oöverskådlig. Som 
flera forskare påpekat är emellertid rönen inte utan vidare jäm
förbara, varför det är ett kinkigt företag att söka syntetisera dem 
till "forskningens nuvarande ståndpunkt" (jfr ovan). Några all
männa tendenser synes dock uppenbara, och ett antal väg
ledande översikter har vi också till vårt förfogande, tex Purves 
& Beach, 1972; Applebee, 1977; Svensson, 1988). Dessutom 
finns det anledning att beakta resultat av forskning om barns och 
ungdomars värdering av konstbilder. 

Förmågan att motivera en läspreferens förutsätter förmågan 
att göra litteraturen och läsningen som sådan till objekt för tän-
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kandet, dvs att betrakta den som något i och för sig själv. Vi kan 
kalla den färdigheten för metakognitiv förmåga eller litterär 
medvetenhet. Innan vi ger oss i kast med ämnet barns och 
ungdomars värdering av litteratur, skall vi därför ägna ett avsnitt 
åt den litterära medvetenheten. 

Litterär medvetenhet 

Inledande synpunkter. När vi talar eller lyssnar är vår upp
märksamhet inte riktad mot språkljud, ord eller syntaktiska 
mönster. Det är meningen, avsikten, med vad som säges, som 
vi i reguljära kommunikationssituationer oreflekterat lägger mär
ke till. Språkformerna själva är då s.a.s. "genomskinliga." 
Emellertid händer det att vår uppmärksamhet förflyttas från den 
avsedda innebörden till språket självt. Grunden till detta kan tex 
vara att kommunikationen hindras av missförstånd eller att vi 
som talare gör paus och söker efter ord. Språket ter sig då för ett 
ögonblick "ogenomskinligt." Vi förmår inte se igenom det mot 
den avsedda innebörden. 

Att utanför sådana normala kommunikationssammanhang 
kunna fokusera inslag i själva språkformerna är en vital förmåga 
och något som barnet kommer i besittning av successivt, om 
också merendels inte särdeles full ständigt. Otillräckliga meta
språkliga insikter av denna valör kan vara en bidragande orsak 
till att vissa barn har svårigheter med att lära sig läsa och med att 
tillväxa som läsare av skönlitteratur. Det är alltså en väsentlig 
ingrediens i det unikt mänskliga att vi inte blott är i stånd att 
handla, utan att vi desslikes fö1mår reflektera retrospektivt över 
våra handlingar. Vi har inte bara möjligheterna att erövra språket 
och att begagna det; vi kan dessutom behandla det som ett mål i 
sig för analys och värdering. 

Insikterna om den metaspråkliga förmågans betydelse för 
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läs- och sk:rivinlärningen är annars inte något nytt. Redan 
Vygotsky (1962: 100-101) för fram tanken att läs- och sk:riv
kunnigheten är beroende av, och i sin tur bidrar till, att man kan 
göra tidigare omedveten eller underförstådd kunskap mera 
medveten. 

Detta betyder inte endast att Jäsning av litteratur kan inverka 
gynnsamt på språkutvecklingen - litteraturen är ju, åtminstone 
enligt vissa teoretiker, ett fenomen där språket skall uppmärk
sammas för sin egen skull. De t innebär också att förmågan att 
fjärma sig från och reflektera över sitt eget skapande av mening i 
litterära texter är till fromma för den kvalitativa utvecklingen av 
ifrågavarande meningsskapande. Och det är alltså denna senare 
aspekt av den litterära medvetenheten och dess effekter som vi 
skall ställa i brännpunkten här. 

Med litterär medvetenhet avser vi således förmågan att göra 
litterära normer, tolkningsstrategier, motiv etc "ogenomskin
liga" och uppmärksamma dem som något i ochför sig själva. 
Redan av denna definition framgår att den litterära medveten
heten kan röra olika element i meningsskapandet, inslag som 
skulle kunna beskrivas som tillhörande olika metanivåer. I 
anslutning till Ecker (1973: 66) föreslår Svensson (1985: 65) 
följande medvetenhetsnivåer i barns och ungdomars resone
mang om konst och litteratur: 

1. Produktion och perception. Man producerar, tolkar och tar till 
sig konst och litteratur. 

2. Kritik. Man verbaliserar tolkningar och värderingar av konst 
och litteratur. 

3. Meta-kritik. Man kritiserar (egna och andras) verbaliserade 
tolkningar och värderingar av konst och litteratur. 

4. Teori. Man teoretiserar om konstens och kritikens (tolk-
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ningars och värderingars) natur. 

5. Meta-teori. Man analyserar teorier och argument. 

Mycket av litteraturförståelsen kan för ett barn vara oreflek
terat. Men som Popper påpekar angående vetenskapliga ideer 
och upptäckter är vi ett med en intuitiv föreställning och kan inte 
ta ställning till den och värdera den förrän vi objektiverar den 
medelst språket eller något annat symbolsystem. Har vi väl 
formulerat tanken eller upplevelsen eller skrivit ner den kan vi 
betrakta den objektivt och kriti sera den och lära av den (Popper 
& Eccles, 1981: 108). Detsamma kan påräknas gälla för littera
turförståelsen. 

Man skulle för det fenomen vi kallat "litterär medvetenhet" 
också kunna begagna termen "metakognition." Lundberg (1984: 
105-106) applicerar termen på den typ av medvetenhet om de 
egna tankeprocesserna, den egna inlärningen, som är en förut
sättning för aktiv läsning. Bl a handlar det om att kunna diag
nostisera sig själv medan man läser, så att man vet när man 
förstår och inte förstår. 

En intressant aspekt av Lundbergs forskning om metakog
nitionens betydelse för läsinlärningen är att metakognitiv för
måga och självbild kan förutsättas vara intimt förknippade. Det 
har nämligen uppdagats att elever med inlämingshandikapp ofta 
har en mycket svagt utvecklad självbild och därför inte litar på 
sin egen förmåga eller på värdet av de egna erfarenheterna. De 
saknar, menar Lundberg, det "kognitiva mod som kan behövas 
när man ger sig in i en text" (Lundberg, 1984: 108). Att så är 
fallet skulle bl a vara betingat av rådande pedagogisk praxis ute 
på skolorna. Men därmed har vi nått fram till avdelningen för 
tidigare forskning om litterär medvetenhet. 

Tidigare forskning. Forskning om den litterära medveten
heten har bedrivits i mycket ringa omfattning. Däremot före-
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ligger en hel del rön om barns och ungdomars tankar om konst. 
Dessa resultat är relevanta även för frågan om den litterära 
medvetenhetens utveckling. I bägge fallen rör det sig ju om 
handling och insikt i ett medium Ufr även Bourdieus, 1968: 
604, teori om överspridningseffekter mellan de båda medierna). 
Ett par ingredienser i den litterära medvetenheten, förmågan att 
känna igen stilar och att värdera litteratur, ämnar vi ge en sär
skild behandling. 

Howard Gardner och hans kolleger har inom det s.k. "Pro
jekt Zero" vid Harvard under lite drygt ett decennium bedrivit 
forskning om bl a estetisk utveckling, med inräkning av barns 
tankar om konst. I en studie, Gardner & Lohman (1975), un
dersöktes 7-, 11 -, 14- och 19-åringars förmåga att gruppera 
litterära texter efter personlig stil och att motivera sitt grup
perande. Även om ungdomarna i undersökningen ådagalade en 
viss medvetenhet om spänningen mellan dominerande ätnne 
eller teman och även det sätt på vilket ifrågavarande teman 
gestaltades, var det endast 19-åringarna som föreföll att vara 
uttryckligen medvetna om stilar och stildrag. Dessa de äldsta 
deltagarna i undersökningen hade införlivat litteraturkritikernas 
tekniker och dryftade på kännarmaner stil, syntax, ordval, 
känslostämning, versmått etc. Gardner & Lohrnan anser att sti
listisk medvetenhet på litteraturens domäner framträder senare 
än på konstens och musikens. 

I Silverman et al (1976), en av Gardner-gruppens mest 
tungviktiga artiklar, understryks vikten av bekantskap med en 
uppsättning termer som avser relevanta dimensioner av konst
verket. Saknar barn en dylik termrepertoar är det en kinkig 
uppgift för dem att klassificera målningar. Forskarna hävdar 
också i denna studie, som till merparten har deras tidigare 
undersökningar som underlag, att det föreligger signifikanta 
(statistiskt säkerställda) skillnader mellan tränade och otränade 
elever vad angår dessas förmåga att urskilja stilar inom målar
konsten och att uppfatta bildspråk (metaforer). Endast när barn 
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behärskade termerna och kunde avgöra vilka drag som skulle 
beaktas inom bestämda uppsättningar, var de förmögna att med 
framgång gripa sig an stiligenkänningsuppgiften på det flerdi
mensionella sätt som nödvändigt var. 

Denna konklusion synes förlika sig väl med teorier om 
språkets och undervisningens betydelse för objektiverandet och 
erövrandet av kunskaper i ett medium (set ex Bourdieu, 1968 
och Olson, 1970). Gardner-gruppens forskning ger dock an
ledning till en något större optimism än Bourdieus påstående om 
den helt avgörande betydelsen av den kulturella beredskapen 
gör. Barn som hamnat på efterkälken i den estetiska utveck
lingen med anledning av att de inte förvärvat en relevant termi
nologi kan, efter vad det vill synas, påräknas hämta in åtskilligt 
genom ändamålsenlig övning och undervisning. 

Svensson (1985) hade ambitionen att skaffa kunskap om 
unga läsares förmåga att på skilda medvetenhetsnivåer resonera 
om litteraturtolkning och estetisk symbolik. Närmare bestämt 
var det läsarnas medvetenhet om ett antal distinktioner för
knippade med lyrikläsning och litterär symbolik och denna med
vetenhets betydelse för tolkningsförmågan som stod i blick
punkten. De 72 deltagarna skulle inte endast tolka fyra korta 
dikter utan därtill besvara ett antal uppföljningsfrågor. Bl a hade 
de att förklara sina gjorda tolkningar, definiera begreppet 
symbol samt reda ut hur man kan veta att en dikt är symbolisk. 
De allmänna hypoteser som prövades var inte bara att läsarnas 
estetiska distinktioner liksom resonemang på olika medveten
hetsnivåer blir mer utvecklade med stigande ålder utan även att 
en hög litterär medvetenhet sammanhänger med anlitande av 
bildliga tolkningsstrategier, och vice versa att en låg medveten
het av denna valör är förknippad med användande av bokstav
liga tolkningsstrategier. Med "litterär medvetenhet" åsyftades 
således här närmare bestämt medvetenhet om olika distinktioner 
av betydelse för lyriktolkning och esteti sk symbolik. 

Hypoteserna erhöll stöd. På uppgiften att förklara den avgiv-
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na tolkningen, alltså att motivera den, var endast fyra av de 24 
deltagande elvaåringarna i stånd att åstadkomma ett svar som 
indikerade en medvetenhet om normer och strategier med an
knytning till symboltolkning. Merparten läsare i denna ålders
grupp visade sig emellertid vara förtrogna med andra bildliga 
strategier av intresse för det estetiska meningsskapandet, t ex 
metonymiska och metaforiska strategier. Tio av de 24 fjorton
åringarna och 16 av de 24 artonåringarna presterade motive
ringar som pekade hän mot en medvetenhet om normer och 
strategier som angår tolkning av symboler. 

Samma utvecklingstendens kunde konstateras på definitions
uppgiften. Ifrågavarande deluppgift avkrävde läsarna ett teoreti
serande om symbolers och dolda innebörders natur. Sju av 
elvaåringarna och fle11alet av fjorton- och artonåringarna defi
nierade dessa fenomen på ett sätt som på det hela taget står i 
samklang med den uppfattning om symboler och symbolik som 
är gängse bl a i litteraturvetenskapliga sammanhang. Dessa 
läsare förmådde med andra ord att verbalisera aspekter av dis
tinktionen symbolisk- icke-symbolisk innebörd. En mycket 
ringa del av läsarna begagnade emellertid spontant termen "sym
bol" om inslag i dikterna. I gengäld demonstrerade de en för
kärlek för mer vardagliga uttryckssätt som närmare ansluter till 
begreppen "tecken" och "emblem." 

Uppgiften att besvara frågan hur man kan veta att en dikt är 
symbolisk hade till ärende att uppdaga en eventuell medvetenhet 
om vad som skulle kunna benämnas samarbetsprincipen, dvs att 
man som läsare förväntas arbeta intensivt med texten och för
hålla sig subjektiv och tolkande. Uppgiften förutsätter ett reso
nerande på Eckers fjärde nivå, teorinivån. Endast en av elva
åringarna och sex av fjortonåringarna svarade på ett sätt som 
kunde anses tyda på en medvetenhet om samarbetsprincipen. 14 
artonåringar var kapabla att explicitgöra en sådan medvetenhet. 
En majoritet av dessa utmärktes av en hög grad av kulturell be
redskap i Bourdieus mening. 
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Som vi alltså sett flera forskare betona är bekantskapen med 
en särskild estetisk terminologi ett utslagsgivande inslag i den 
litterära medvetenheten och förmågan att resonera om estetiska 
spörsmål. I den undersökning som just refererats beräknades 
dels hur många litterära fackuttryck som deltagarna själva intro
ducerade och anlitade, dels hur många uttryck av den arten som 
de använde av dem som införts av försöksledaren. Bruket av en 
estetisk vokabulär uppdagades då inte ha något samband med 
ålder men väl med måttet av kulturell beredskap. En god portion 
av de fundamentala distinktionerna erövras sannolikt tidigt som 
en ingrediens i den kulturella beredskapen men blir endast lång
samt språkbaserade och då i främsta rummet medelst olika for
mer av estetiska aktiviteter, som befrämjats av den kulturella be
redskapen. Estetiska specialutryck liksom nya begrepp tillägnas 
därför i huvudsak av kulturellt högt predisponerade läsare, vilka 
enligt undersökningen var jämnt fördelade över åldersgrup
perna. 

Det framkom dessutom av undersökningen att det förelåg ett 
statistiskt säkerställt samband mellan benägenheten att tolka 
dikter bildligt och litterär medvetenhet, inklusive bekantskap 
med en estetisk terminologi. Det p~räknades inte att läsare med 
ett ringa mått av litterär medvetenhet skulle tolka dikterna sym
boliskt eller att läsare med hög litterär medvetenhet skulle 
föredra att ge bokstavliga innebörder åt dikterna. Dessa hypo
teser fick stöd. Sambandet kan förnuftigtvis förutsättas vara 
verksamt i båda riktningarna. Tillämpandet av symboliska stra
tegier stegrar medvetenheten om distinktioner som är vitala för 
tolkning och symbolik, och en medvetenhet om dylika distink
tioner stärker tendensen och förmågan att nyttja symboltolk
ningsstrategier. 

Förslag till vidare forskning. I betraktande av den avse
värda vikt för barns läsutveckling som man på teoretiska och 
empiriska grunder kan tillerkänna den litterära medvetenheten är 
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det anmärkningsvärt att insatserna på området är så jämfö
relsevis fåtaliga. Dock kan avsevärd lärdom dras av forsk
ningen om barns meta.kognitiva och metaspråkliga utveckling. 

Vilka är de utvecklingsmässiga och sociokulturella betingel
serna för den litterära medvetenheten? Kan denna förmåga 
uppfattas som utmärkande för medelklasskulturen till skillnad 
från arbetarklasskulturen? Är den möjlig att relatera till olika 
kommunikativa mönster och stilar inom dessa samhällsskikt? 
För man där tex i olika stor utsträckning metasamtal med sina 
barn? Sådana samtal kan antas gynna utvecklingen av den 
metakognitiva förmågan. I vad mån förekommer den typen av 
kommunikation i olika autentiska sammanhang, tex i hem-, 
förskole- och skolmiljö? Är tvåspråkiga miljöer särskilt gynn
samma som befordrare av en metakognitiv förmåga? 

Vid sidan av dessa mer för ett etnografiskt angreppssätt 
lämpade frågeställningar bör ytterligare experimentella och kva
siexperimentella undersökningar av Gardners art genomföras. 
Därigenom kan barns och ungdomars successivt utvecklade 
förmåga att medvetandegöra och verbalisera ytterligare dimen
sioner av litterära verk fokuseras. Det är då också väsentligt att 
rikta in dessa studier mot läsprocessen och inte endast mot 
inslag i "själva texten." Hur utvecklas färdigheten att distansera 
sig från och tala om de egna tolknings- och värderingsaktivite
terna, tex i termer av normer och strategier (Svensson, 1987; 
1989b och c)? Vad betyder ett kunnande av det slaget för tolk
ningen och förståelsen av litterära verk? Vad innebär det på 
skönlitteraturens domäner "att förstå att man inte förstår"? Är det 
möjligen så att man där måste lära sig förstå "att förstå att man 
inte förstår" är något skilt från metakognitiva insikter på andra 
områden? Att det svårbegripliga och mångtydiga är konstitutiva 
inslag i den litterära erfarenheten? Att önskan att förstå i själva 
verket kan motverka en "litterär" förståelse? (Tsur, 1975) Att 
förståelse är ett normativt begrepp utan ett objektivt och en gång 
för alla givet innehåll? Och vad innebär det att under sådana 
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omständigheter "ställa diagnos på sig själv under läsningen"? 
Utvecklingen av den pragmatiska kapaciteten är här avgö

rande. Hur lär sig unga läsare successivt inse på vilka villkor 
olika typer av texter, skönlitterära och andra, skall läsas? För att 
tala med Rommetveit (1974), hur lär de sig att sluta lämpliga 
"metakommunikativa kontrakt"? Hur utvecklas deras känslighet 
för de skilda typer av s k pragmatiska signaler som indikerar 
vilket kontrakt som är tillämpligt i varje enskilt fall? Hur lär de 
sig uppmärksamma författarnas egna vinkar i den vägen? Forsk
ning har visat att ungdomslitteraturskribenter inte sällan är med
vetna om denna problematik (Muller & Muller, 1980). I hur stor 
omfattning har läroplaner, läromedel och litteraturundervisning 
införlivat de senaste årtiondenas forskningsrön om litteraturläs
ningens pragmatiska aspekter? Vad kan göras ytterligare? 

De gardnerska träningsstudierna fönjänar att fonsättas och 
utvidgas. Hur kan barns och ungdomars litteraturförståelse för
djupas med hjälp av en objektiverande och medvetandegörande 
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Kan ltlsning av nonsensverser öka barns sprdkliga och litterära medvetenhet? 
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terminologi? Bör träning av denna beskaffenhet genomföras me
delst material som barnen och ungdomarna är bekanta med och 
har en känslomässig relation till, dvs som de upplever gör upp
giften "mänskligt meningsfull" (Donaldson, 1985)? Vad kan det 
i så fall vara fråga om för material? Populärmusikens texter? 
Reklamtexter? Ordspråk och talesätt? 

På vad sätt kan läsning av barn- och ungdomsböcker gynna 
utvecklandet av en litterär medvetenhet? Vilken typ av böcker 
kan tänkas ha denna effekt? Är nonsensverser och texter som 
innehåller ordlekar, vitsar etc särskilt väl lämpade för ändamålet 
Ufr Aronsson, 1983 ; Lundberg, 1984 )? 

Barns och ungdomars värdering av 
litteratur 

Inledande synpunkter. Att kunna ta ställning till vad man 
läser och även vara istånd att motivera sin mening har i de 
sistförflutna decenniernas litteraturpedagogiska debatt framhål
lits som en betydelsediger del av målsättningen med skolans 
litteraturundervisning. Det har då uppfattats vara såväl ett mål i 
sig som ett medel att ernå andra och vidare syften. Förmågan att 
värdera litteratur är en grundläggande förutsättning för att indi
vider och grupper skall kunna medverka i de "sociala förhand
Hngar," sociala processer, som leder fram till avgöranden om 
vad som är litteratur och litterära värden. 

En litterär texts innebörd är inte en inneboende egenskap hos 
texten. Mening och kunskap kan betraktas som resultatet av in
tressen, normer och strategier man är överens om inom gmpper 
av människor, s.k. tolkningssamfund eller subkulturer. Godtar 
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man ståndpunkten att skriftalsters innebörder är sociala och 
institutionella och inte immanenta, nödgas man tillika medge att 
de estetiska värdena, eller idealen, är underkastade samma 
villkor, och det måhända i än högre grad. De försök som gjorts 
att konstruera rationella system av inneboende estetiska värden 
har strandat på att de förutsätter rådande kanon och minoritets
utbildad erfarenhet. En pragmatisk icke-normativ grundåskåd
ning förefaller vara en lyckligare vald utgångspunkt. 

Låt oss öppna med att söka prestera ett mer konkret svar på 
spörsmålet vad det är man tar sig före när man taxerar vittra 
diskurser. Som tillhjälp anlitar vi Weitz (1973: 271-273), vars 
framställning har som sitt underlag en omfattande inventering av 
Hamlet-kritiken genom tiderna. Hans attityd till uppgiften är 
alltigenom deskriptiv. Det är inte vår mening här att hans slut
satser utan vidare skall utgöra grundvalen för forskning i ämnet. 
Brydsamt är emellertid att aktiviteten att värdera litteratur, i 
nedan utredd bemärkelse, ingalunda kan poneras vara en auten
tisk ingrediens i särdeles många subkulturer. Att utförligt och 
logiskt argumentera för att en läst bok besitter ett värde av något 
slag kan fastmer antas vara en säregenhet som karaktäriserar 
alldeles samma subkultur eller subkulturer som tillskansat sig 
makten att auktorisera tolkningar och värden och som därtill gör 
anspråk på att dessa tolkningar och värden skall vara norme
rande för andra subkulturer. Den instäJlningen är nog i grunden 
också Weitz'. På en allmän nivå bör vi dock som forskare ha en 
uppfattning om vad vi avser när vi utlåter oss om värdering av 
litteratur. Det föreligger däremot näppeligen några tvingande 
skäl för oss att dela ett subsamfunds värdesystem för att kunna 
göra reda för och beskriva det. 

Fyra steg kan urskiljas i den litteraturvärderande processen. 
Vi ordnar dem i punktfom1 för den formella redans och åskåd
lighetens skull. 

1. Man avger ett värderande yurande. Denna utsaga kan ha 
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karaktären av lovordande, fördömande, försvar, omvärdering 
etc. 

2. Man tillämpar kriterier genom att motivera det värderande 
yttrandet i omedelbar anslutning till att det avges. Bland sådana 
kriterier märks de tre enheterna, dekorum, regelbundenhet, be
griplighet, originalitet, metafysisk eller moralisk sanning, verk
lighetstrogen gestaltning, förmåga att skapa och upprätthålla 
illusion, organisk integration av personer, språk, handling och 
tema. 

3. Man klargör kriterierna genom att definiera eller exemplifiera 
dem i anslutning till att motivering ges till det värderande 
yttrandet. 

4. Man motiverar användningen av kriterierna. Man ger "skäl 
för skälen" genom att visa vad de använda kriterierna har med 
det värderande yttrandet att göra. Det kan t ex vara fråga om att 
visa på vad sätt kriteriet "verklighets trogen gestaltning" är rele
vant för det värderande omdömet "dramatisk storhet." 

Kompetensen att värdera litteratur förutsätter den menings
skapande kapaciteten. För att vara i stånd att bedöma litteratur 
erfordras tillgång till normer, strategier, begrepp och distink
tioner av en beskaffenhet som vi ämnar ta upp till övervägande 
bl a i kapitel 6. Ett barn som inte kan hålla fantasi och verklighet 
åtskils kan heller inte påräknas bruka värderingskriteriet "skapar 
och vidmakthåller illusion." En läsare som inte behärskar den 
tematiska enhetens princip är inte i stånd att åberopa kriteriet 
"förenar de olika elementen till ett integrerande helt." En person 
som saknar tillgång till symboltolkningsstrategier motiverar 
svårligen sina värderande uttalanden med kriteriet "är djup och 
mångbottnad." Osv. Härav kan vi också sluta oss till att vär
dering av litteratur oundgängligen är fotad på en viss litterär 
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medvetenhet. Man måste behärska konsten att synliggöra för sig 
och klä i ord de ägandes reglerna och procedurerna för tolkning 
och värdering av konstnärliga slaiftalster. 

Värderingskriterier kan föras tillbaka på normer för vad som 
är god och undermålig litteratur. De förhåller sig till dessa nor
mer på samma sätt som tolkningsstrategier är relaterade till 
tolkningsnormer. Det finns regler för hur man bestämmer litterär 
kvalitet, likaväl som det finns regler för hur man avgör vad som 
är ett litterärt verks mening. Visst är dessutom att det i ena fallet 
som det andra kan råda mer och mindre samstämmighet i upp
fattningen om dessa regler. Människor med delade normer av 
ifrågavarande snitt kan sägas konstituera ett tolkningssamfund. 
Och åtminstone för drivna läsare gäller att dessa normer i sista 
hand vilar på djupt omfattade föreställningar som inte ytterligare 
kan motiveras med rationell argumentation Ufr von Wrights 
uttalande ovan, kapitel 2). 

Att värdera litteratur innebär följaktligen i betydande mån att 
man argumenterar för en ståndpunkt. Vi har således här att 
skaffa med den typ av tankeoperationer som bl a Olsen ( 197 6) 
omtalar som "användning av definitioner, logiska principer och 
orsaksresonemang," dvs en sorts kognitiva procedurer som man 
kommer i besittning av under påverkan av i främsta rummet läs
och skrivundervisning. 

Litterär värderingsförmåga är alltså ett mixtum compositum 
som inbegriper bl a tillgång till och bruk av litterära normer, 
strategier och kunskaper, en litterär medvetenhet samt ett antal 
skriftspråkspåverkade tankeoperationer. Allt detta är resurser 
som förvärvas långsamt och under praktiskt taget hela livet. 
Frågan om hur kompetensen att värdera litteratur utvecklas är 
således i avsevärd mån ett spörsmål om hur dessa resurser 
tillägnas, och det dryftar vi i särskilda avsnitt av denna skrift. 

Tidigare forskning. Purves & Beach (1972) behandlar i sin 
omfattande översikt över forskning om litterär respons, läs-
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intressen och litteraturundervisning också undersökningar som 
berör värdering av litteratur. De menar sig vara i stånd att ur
skilja tvenne huvudtyper av studier: sådana som utforskat för
hållandet mellan experters och icke-experters bedömningar och 
sådana som granskat läsares umyckta motiveringar för sina be
dömningar. Om vi får tro Purves & Beach lider den förra under
sökningstypen av skavanken att betrakta de sakförståndigas om
dömen som de "korrekta" och den senare av bristen att sätta 
omåttlig tillit till faktoranalys. 

I sin summering av insatserna på området visar sig de båda 
forskarna mest intresserade av de undersökningar som sätter de 
artikulerade motiveringarna i brännpunkten. Deras försök att 
upprätta ett kategorisystem av värderingskriterier på gmndval av 
de skärskådade forskningsföretagen framstår dock inte som 
särskilt övertygande. Systemet är inte unidimensionellt och kate
gorierna överlappar varandra (s 8-9). 

I alla händelser anser sig Purves & Beach kunna slå fast att 
tre värderingskriterier uppenbarar sig som mer prominenta än 
övriga, nämligen "allmän uppskattning", "motsättningen mellan 
form och innehåll" samt "personlig lockelse." Den "allmänna 
uppskattningen" avslöjar sig emellertid som mindre allmän än 
vad etiketteringen ger sken av. Den handlar i själva verket om 
kriterier som stil , komplexitet, mångtydighet och fantasifullhet. 
Vad de övriga två mer precist står för meddelas inte. 

Av utvecklingsstudierna på området utläser Purves & Beach 
bl a att äldre elever i betydligare mån anpassar sig till vuxnas 
bedömningar och att förfarna läsare uppskattar komplexitet i 
högre grad än orutinerade läsare gör. 

För att få tillgång till intressantare utvecklingsstudier och 
metodiskt och teoretiskt mer fullgångna undersökningar av 
barns och ungdomars bruk av estetiska värderingskriterier, 
tvingas vi överge den empiiiska litteraturvetenskapens trakter. 
Vi återkommer dock inom kort med en närmare granskning av 
ett antal mer litterärt orienterade empiriska studier. 
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Machotka (1966) studerade vilka kriterier barn och ungdo
mar anlitar när de motiverar sina preferenser bland konstbilder. 
Vad han framom övrigt önskade utröna var huruvida barns 
användning av estetiska värderingskriterier förutsätter de olika 
intellektuella funktioner som Piaget redogör för i sin teori om 
intelligensens utveckling. 

Machotka fann att det tycks föreligga tre huvudsakliga ut
vecklingsnivåer i barns bruk av estetiska värderingskriterier, 
nivåer som förutsätter de olika intellektuella funktioner som 
Pia get beskrivit: 

• det "föroperationella stadiet" (6-7 eller 8 år) där en preferens 
grundas på kriteriet innehåll ochfärg; 

• det "konkretoperativa stadiet" (7-11 år) där en preferens base
ras på kriterierna realistisk avbildning, färgers kontrast och 
harmoni samtframställningens klarhet; 

• det "fonnaloperativa stadiet" (fr.o.m. 12 år), slutligen, där 
kriterier som stil, komposition, känslomässig stämning och 
lyster tillämpas. 

Machotka gör också reda för på vad sätt de olika kriterieuppsätt
ningarna förutsätter de olika intellektuella funktionerna, men det 
kan vi lämna åsido. 

Kognitivt psykologiska förklaringsmodeller av denna valör 
har vi redan yppat en viss skepsis inför i tidigare kapitel, och 
trots sina självfallna förtjänster i form av teoretisk och metodisk 
medvetenhet ligger även Machotkas undersökning öppen för 
vissa kritiska reflektioner. För det första förefaller Machotka 
inte hålla begreppen "preferens" och "värdering" åtskils, varför 
varje begagnat kriterium hålles för estetiskt relevant. Varje 
uttryck för gillande eller ogillande är ju inte nödvändigtvis 
uttryck för estetiska värderingar. Förstås utveckling fas tmer 
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som en fråga om socialisering in i en dimension av verkligheten, 
t ex den estetiska, förutsätter förmågan att värdera konst och 
litteratur en uppsättning socialt tillägnade regler och procedurer 
som i eminent grad är säregna för den estetiska domänen. Sedan 
är det naturligtvis fallet att olika grupper auktoriserar sina egna 
regler och procedurer utifrån sina egna erfarenheter och in
tressen. För varje dylik grupp skulle man emellertid lite grovt 
kunna tänka sig en successiv utveckling från ett oreflekterat och 
odifferentierat litteraturläsande och konstbetraktande till ett mer 
reflekterat och differentierat läsande och betraktande. Utveck
lingen går då från ett värderande utan bruk av estetiska kriterier, 
eller verbaliserbara kriterier överhuvud, till ett medvetet estetiskt 
värderande baserat på en hel uppsättning verbaliserbara kriterier. 

I det sistnämnda fallet utgör rent av de förvärvade estetiska 
normerna själva förutsättningen för läsandet och värderandet. 
Emellan de båda ändpunkterna på kontinuet finner vi den kultu
rella beredskapen, som utmärks bl a av ett mindre differentierat 
värderande baserat på t ex kännedom om genre och författare. 
En litterär text kan då förlänas litterärt värde eller uppskattas 
"därför att den är en dikt" eller "därför att den är författad av 
Astrid Lindgren." 

Deltagarna i Machotkas undersökning hade alltså att välja de 
bilder de tyckte bäst och sämst om, inte de bilder de ansåg vara 
störst och minst konst eller ens de bilder som de bedömde vara 
bäst och sämst utförda. Nu förhåller det sig förnuftigtvis så
lunda att barn i olika åldrar tolkar en dylik uppgift olika, så att 
t ex undersökningens lite mer till åren komna deltagare i själva 
verket förstod frågan på det senare snarare än på det förra sättet, 
och detta delvis p.g.a. deras större förtrogenhet med den este
tiska meningsdornänen (men delvis också p.g.a. deras större 
kommunikativa kompetens, t ex förmågan att ta den andres 
perspektiv i en intervjusituation och att explicitgöra en under
söknings underförstådda krav på en deltagare. De skulle alltså 
vad beträffar den senare aspekten ha varit duktigare på att 
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"gissa" vad försöksledaren "var ute efter"). Skillnaderna mellan 
åldersgrupperna vore då alltså möjliga att göra reda för i termer 
av inflytelser från olika sociokulturella faktorer. Värdet av 
Machotkas undersökning kvarstår dock. Den visar på ett antal 
(estetiska) värderingskriterier som begagnas av barn och ungdo
mar och på att detta bruk utvecklas med åldern. Den allmänna 
utvecklingssekvensen har, som vi strax skall se, sedermera er
hållit stöd från annan forskning. 

Gardner-gruppen gick i Rosenstiel et al (1978) metodiskt 
tillväga på samma sätt som Machotka, dvs. de betjänade sig av 
en Piaget-inspirerad intervjuteknik. Deras uppläggning inbjuder 
dock inte i samma mån till gensagor av den art som vi formu
lerat i avseende på Machotkas studie. Rosenstiel et al hade till 
exempel som en uttalad ambition att utrannsaka huruvida barn 
och ungdomar kan skilja mellan egna preferenser och samhällets 
standard. Dessutom är de mindre beroende av den piagetianska 
förklaringsmodellen och håller åtminstone möjligheten öppen 
för att sociokulturella faktorer tillhör drivkrafterna bakom den 
estetiska utvecklingen. I huvudsak är deras undersökning emel
lertid rent beskrivande. Framförallt sökte Rosenstiel et al få föl
jande tre spörsmål besvarade: 

1. Vilka allmänna drag utmärker responserna på varje ålders
nivå? 

2. I vilken utsträckning kan barn i olika åldrar skilja mellan kri
terier för personliga preferenser, samhälleliga värden och 
teknisk skicklighet? 

3. Hur ser den utveckling ut som barn genomgår när de blir allt
mer medvetna om var och en av dessa uppsättningar kriterier 
för kritisk bedömning? 

De bedömningsgrunder som barnen och ungdomarna litade till 
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när de gjorde sina val mellan bilderna kunde ordnas i nio 
huvudkategorier: 1. hänvisning till innehåll (Jag tycker om 
hästar), 2. hänvisning till personlig erfarenhet (Den påminner 
mig om min resa till Mexico), 3. hänvisning till färger (Jag 
tycker om rött), 4. hänvisning till avgränsade ytelement (På 
grund av kvadraterna och cirklarna), 5. hänvisning till "måle
riska" ytelement (man kan se penseldragen), 6. hänvisning till 
konstnärens prestation (Han har gjort den så verklig), 7. 
hänvisning till stämning (Den är så sorgsen), 8. hänvisning till 
tema, inklusive bl a budskap, symbolik och identifikation (Man 
kan verkligen identifiera sig med den), 9. intetsägande motive
ringar (Den är bra. Den är vacker.). 

Rosenstiel et al kunde inte påvisa några skillnader mellan 
grupperna räknat på varje åldersnivå. 6-åringarnas kriteriere
pertoar var påfallande knapp. Merendels åberopade de innehåll 
(i synnerhet som hade med djur att skaffa) och färger. 
Motiveringarna var i betydande mån intetsägande och mycket 
allmänt hållna. Härutinnan företedde 9-åringarna ett visst släkt
tycke med 6-åringarna men stödde sig även på kriterier som 
"avgränsade ytelement", "konstnärens prestation" och "måleris
ka ytelement". Motiveringar av samma art brukades av 12-åring
arna, som emellertid i något större utsträckning begagnade ter
mer från konsthistorien och åberopade "måleriska ytelement." 
16-åringarna utmärktes i främsta rummet av en rikare uppsätt
ning kriterier och av att de i ringare mån refererade till innehåll 
och färg. Inte heller svarade de intetsägande och innehållslöst 
särdeles ofta. De nämnde inte sällan formella drag och namn på 
konstnärer och epoker. Men i första hand karaktäriserades ung
domarnas motiveringar av tillgången till kriterier som "avgrän
sade ytelement", "stämning" och "tema". 

Tillväxten av värderingskapaciteten i den estetiska terrängen 
tycks alltså löpa från ett odifferentierat bruk av ett fåtal kriterier 
(främst innehåll och färg) och mycket allmänna eller intet
sägande motiveringar till ett differentierat utnyttjande av en bred 
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repertoar av kriterier som ofta har med formella drag, känslo
stämning, tema och symbolik att göra. Det allmänna resultat
mönstret förlikar sig alltså jämförelsevis gott med det som 
Machotka kunde meddela Ufr också Moore 1973). 

Segers (1978) avhandling för oss åter till den empiriska lit
teraturvetenskapens fögderi . I denna undersökning fick tillho
pa 192 studenter, forskarstuderande och universitetslärare med 
hjälp av ett frågeformulär bestående av ett antal värderande 
omdömen ta ställning till fyra amerikanska noveller. Formu
lärets värderande omdömen antogs spegla två typer av värde
ringskriterier: emotionella och intellektuella. 

Vad Segers på detta sätt önskade få veta var bl a i vilken 
utsträckning formulärets värderingskriterier var relaterade till 
helhetsbedömningarna och om ifrågavarande kriterier verkligen 
formerade sig i två huvudgrupper - emotionella och intellek
tuella. I sista hand syftade undersökningen till att med hjälp av 
läsares bruk av värderingskriterier söka bestämma deras litterära 
normer. 

Efter vidlyftiga statistiska beräkningar (bl a faktoranalys) 
nödgades Segers revidera sin kategorisering av värderings
kriterierna, som visade sig representera tre s.k. faktorer: nyhet, 
påverkan och utformning. Såväl dessa tre faktorer som flera av 
de ursprungliga kriterierna befanns korrelera starkt med helhets
bedömningarna. Det klaraste sambandet påvisades för nyhets
faktorn. Segers tyckte sig också finna att ju mer sofistikerade 
och kunniga läsarna var, desto mer varierat och differentierat var 
deras utnyttjande av värderingskriterierna. De utvecklings
tendenser med avseende på barns och ungdomars estetiska vär
deringar som vi presenterat ovan är således möjliga att urskilja 
även bland vuxna, skäligen kvalificerade läsare. 

I Sverige genomfördes kring 1970 en rad undersökningar 
som till sin uppläggning är befryndade med Segers, t ex Fred
holm (1970), Skaaret (1971) och Hansson (1974). Gemensamt 
för dessa undersökningar är att de begagnar ett system av värde-
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ringskriterier som ursprungligen sattes i svang av Purves & 
Rippere (1968). Hansson (1974: kap 11) har ingående avhand
lat de viktigaste resultaten av dessa undersökningar, varför vi 
här kan nöja oss med att framhäva ett par inslag i resultatbil
derna. 

Undersökningarna avslöjar tämligen klart och samstämmigt 
att svenska skolelever har tillgång till uppseendeväckande få 
värderingskriterier. Även om forskningen på området hittills 
huvudsakligen avsett gymnasienivån och vad som däröver är, 
föreligger vissa rön som möjliggör jämförelser mellan olika 
stadier. Hansson (1974) återger ett par undersökningar, enligt 
vilka inte alla av de deltagande 10-åringarna kunnat prestera 
åtminstone ett värderingskriterium. Den genomsnittssiffra som 
nämns är 0.4 kriterier per elev. Motsvarande värde för två år 
äldre elever är 2.1 argument. För högstadiet föreligger inget 
direkt jämförbart material, men för gymnasiet lyder siffran på 
2.3 argument per elev. Bland de spontant anlitade kriterierna av 
denna art märks framförallt motiveringar av typ "spännande", 
"skojig", "rolig" och, i mindre omfattning, "komposition" och 
"form och stil." 

Undersökningarna uppdagade också att åtskilliga unga läsare 
besitter en latent värderingsförmåga som kan göras manifest 
med hjälp av passande kriterieuppsättningar. 

Det är nu inte bara antalet använda kriterier som förändras 
med stigande ålder; även typ av kriterier skiftar. Här harmo
nierar de av Hansson diskuterade resultatmönstren med dem vi 
redovisat ovan. Det tycks alltså ske en utveckling från lågstadiet 
till gymnasiet som innebär att tyngdpunkten förskjuts från bruk 
av mer innehållsrelaterade till bruk av mer formella kriterier. 

Tyvärr är det Purveska kriteriesystem som här utnyttjats inte 
helt lyckat. Kriterietyperna är delvis överlappande och näppe
ligen i allo fattbara för barn och ungdomar vare sig språkligt 
eller begreppsligt. Det återstår också att visa att instrumentets 
reliabilitet är acceptabel, dvs att det råder en godtagbar överens-
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stämmelse mellan två eller flera forskares utnyttjande av det. 
De svenska undersökningarnas stora värde ligger bl a i deras 

tillämpbarhet, som i viss utsträckning redan påvisats i ett antal 
praktisk-pedagogiska försöks- och utve.cklingsarbeten (Hans
son, 1974). 

Förslag till vidare forskning. En trängande uppgift för 
forskningen är att söka kartlägga barns och ungdomars värde
ring av litteratur som ett inslag inom olika "handlingsfält" i deras 
normala vardag. Hittills har det experimentella angreppssättet 
varit förhärskande. Vilken form, funktion och omfattning har 
barns och ungdomars litteraturvärderande aktiviteter i skilda 
autentiska situationer? Vad betyder socioekonomisk och socio
kulturell status för dessa aktiviteter? Vilken är "samhällets 
standard" (inom olika tolkningssamfund) i avseende på kriterier 
för värdering av skönlitteratur, bl a barn- och ungdomsböcker? 
Vilka förutsättningar, motivationellt och kognitivt, har barn och 
ungdomar i olika åldrar att förstå och bruka sådana normerande 
vuxenkriterier? Kan de gardnerska träningssrudiema vara vägle-

Forskning visar au barn som övats i att sortera djur efter Linnes system 
ocksd blir duktiga i au urskilja liuerära stilar och stilar inom mJ/arkonsten. 
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dande för eventuella strävanden att förse unga läsare med 
kriterier av den arten? I vad mån kan studierna göras "mänskligt 
meningsfulla" för deltagarna? 

Det är en intressant och vital forskningsuppgift att kombinera 
försöken att relatera de olika värderingskriteriema till olika litte
rära normsystem med försök att kategorisera ifrågavarande kri
terier som förslagsvis utominstitutionella, förinstitutionella och 
institutionella utifrån ett visst normsystem. (Med institution av
ses då den litterära institutionen i en eller annan av dess uppen
barelseformer, dvs bl a tolkningssamfund). Sådana åtgärder 
skulle inte minst underlätta såväl lärares som elevers hanterande 
av och ställningstagande till de olika värderingskriteriema. 

Uppmärksamhet bör ägnas åt de metodiska svagheter som 
vidlådit tidigare undersökningar. Validitets- och reliabilitets
prövningar är särdeles påkallade. Inte minst i kvalitativa studier 
åvilar det forskaren att utföra sådana skanningar. 
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Kapitel 6 
************************************** 
Barns och ungdomars 
tolkning och förståelse 
av litteratur 

Att tolka en litterär text är inte att extrahera en innebörd ur 
krumelursekvensema på sidan. Fastmera handlar det om att 
skapa en betydelse, att förläna skrifträckan en mening. Med 
hjälp av en uppsättning socialt baserade och fördelade regler och 
procedurer konstruerar läsaren en innebörd. Åtskilliga av de 
teorier som producerats i vad litteraturtolkning och litteratur
förståelse avser kan vi lämna åsido här. Deras "cash-value" är 
han när obefintligt. Det må förslå au, förutom det nyss anförda, 
konstatera att vi här förstår begreppet "tolkning" i dess vidaste 
bemärkelse av allt ifrån grundläggande perceptuella processer till 
de mest subtila symbolanalyser och av såväl process som resul
tat. Med "förståelse," som är ett i grunden normativt begrepp, 
avser vi närmast tolkningens effekt i termer av upplevd me
ningsf ullhet, helhet, upphävd förbrylling etc. Vid behandling
en av de enskilda forskningsinsatsema kommer det att framgå 
klarare vnd som avses med kapitelrubrikens formulering. Också 
p~ denna punkt sätter emellertid det överordnade pragmatiska 
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perspektivet sin stämpel. 

Inledande synpunkter. Att bringa till stånd en orientering 
över forskning om barns och ungdomars tolkning och förståelse 
av litteratur är ett skäligen kinkigt bestyr. Dels är insatserna 
fåtaligare än vad man kunde förvänta sig, dels är de spridda 
inom jämförelsevis disparata forskningsfält. Merparten arbeten 
av intresse faller utanför den egentliga litteraturvetenskapens 
råmärken. Och återigen nödgas vi konstatera att reguljära ut
vecklingsstudier är sällsporda. 

Till de traditioner som uppmärksammat problemet hör läs
forskning, psykolingvistisk och annan, som framom övrigt haft 
läsinläming och läsprocessen i sikte. Somt av vad som här 
framkommit är relevant även för ämnet tolkning av litteratur 
(Shimron, 1980). Relevantare är nog likväl andra skolbild
ningar. Den sk "responsforskningen" har alltsedan 1950-talet 
alstrat rön som vidgår vad som närmast kan namnges som 
"allmänna förhållningssätt" under litteraturläsning, dvs beskriv
ning, tolkning, värdering etc. Intresset har varit uttryckligen 
tillämpat. Senare års utveckling inom lingvistiken och text
lingvistiken har resulterat i en forskningsinriktning som vi 
skulle kunna åsätta etiketten experimentell diskursanalys eller 
empirisk pragmatik. Hit kan vi hänföra den tidigare åberopade 
experimentella berättelsegrammatikforskningen men i främsta 
rummet insatser som vidkommer "kontrakt," normer och strate
gier för tolkning av texter av varierande genretillhörighet, bl a 
skönlitterära tryckalster. Denna aktivitetsteoretiskt anstrukna och 
strategiinriktade forskning har inneburit avsevärda framsteg för 
den empiriska textvetenskapen (se t ex van Dijk, 1980 och van 
Dijk & Kintsch, 1983). Slutligen har, som tydligt framgått av 
tidigare kapitel, den etnografiska läsforskningen under senare 
tid ryckt fram starkt. Dess betoning av läsförmågans sociokul
turella determinanter och barns allra tidigaste läsutveckling utgör 
ett par av dess mest prominenta särmärken. 
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Vi har i de föregående kapitlen fått ta del av rön som demon
strerat att barns litterära kunskaper och färdigheter tillväxer 
successivt från det lilla barnets rudimentära disposition till den 
vuxnes kapacitet. Vi har desslikes erfarit att skillnaden mellan 
vad ett barn och en vuxen är i stå.nd att prestera stundom är 
avsevärd. Så t ex förmår inte ett barn såsom en vuxen att upp
fatta och begripa underliggande psykologiska, känslomässiga 
eller motivationella teman i en berättelse. Vissa psykoanalytiskt 
inspirerade undersökningar av vad barn tar till sig av sagor och 
berättelser kan därför dras i tvivelsmål. Flera studier har miss
lyckats med att bekräfta de psykoanalytiska anspråken (se 
Winner, 1982: 296-300 för en översikt). Mångfaldiga är de 
undersökningar av barn- och ungdomslineratur som på detta sätt 
tar den vuxnes förmåga för given och som utgångspunkt för 
analyserna. Alla är förvisso inte psykoanalytiskt anstrukna men 
kan ändå behöva prövas mot metoder som inte faller tillbaka på 
antaganden om att texter verkar på det undermedvetna planet. 

Motiv, teman och tendenser i barn- och ungdomslitteratur kan 
självfallet ha påvisbara effekter på barn. Åtskilliga intressanta 
och uppslagsrika studier av barn- och ungdomsböcker har bl a 
ägnats åt att föreslå textinslag av den valören, bl a ett antal 
monografier från senare år (tex Toijer- Nilsson, 1981; Westin, 
1988). En genomgång av registren till några årgångar av svens
ka och internationella tidskrifter på området ger dessutom snabbt 
en diger lista till resultat, varur vi kan lyfta fram följande ex
empel: moralism, sexism, rasism och rashat, lusta och passion, 
skilsmässa och separation, social deprivation, död och dödsfall, 
förpliktelser, rädsla, ångest, depression, psykologiska insikter, 
autenticitet, utsvävningar, kristet budskap, socialt engagemang, 
hat, hem.känsla, tidsuppfattning, barndomsstress, ondska och 
pessimism. 

Vilka ansprå.k artikelförfattarna har med sina arbeten är inte 
lätt att veta. Antingen de tar den normativa karaktären hos sina 
påståenden för given eller inte, anser resultaten giltiga för unga 
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läsare eller inte, för andra vuxna eller inte, är uppslagen värda 
att prövas i den typ av undersökningar som förespråkas här. 
Resultat av detta slag har vid det här laget hunnit bli så talrika att 
det synes vara hög tid att granska deras förhållande till reella 
läsares förutsättningar. 

Tidigare forskning. Inom forskningen om den grundläg
gande läsprocessen och läsinlämingen synes man numera vara 
tämligen överens om "förståelseprocessens" olika "process
nivåer" (Frederiksen, 1979: 156-159). Vi kommer inte att be
gagna termen "förståelseprocess," eftersom det klingar något 
falskt att omnämna förståelsen som en process. Istället uppfattar 
vi här förståelsen som ett tillstånd, vilket springer fram som ett 
utfall av tolkningsprocessen. Sex nivåer med motsvarande "inre 
reperesentationer av grafisk input" har urskilts (Figur 1). 

lnre kod 

Propositionen struktur 
(semantiskt nlllverk) 

! 
PropositionelJ struktur 
(semantiskt nätverk) 

! 
Syntaktisk struktur 
(träd diagram) 

l 
Språkkod 
(slTäng) 

! 
Särc:lragskod 
(set) 

Grafisk (akustisk) input 

Komponentprocesser 

lnferens 

Semantisk tolkning 

Syntaktisk analys 

Grafisk (akustisk) avkodning 

Särdragsanalys 

Figur I. Texuolkningens proccssnivåer. En pil indikerar att en inre data
struktur har härletts ur datastrukturen omedelbart inunder. Typ av data
struktur har angivit inom parentes. 
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Figur I sammanfattar fem processnivåer som är förbundna med 
fyra skilda inre koder. På den första nivån är en grafisk (eller 
akustisk) input representerad som ett set abstrakta visuella (eller 
akustiska) särdrag. De nervprocesser som bearbetar en grafisk 
(eller akustisk) input och kodar inputinformationen som en upp
sättning abstrakta visuella (eller akustiska) särdrag kallas i figu
ren ovan särdragsanalys. 

Den andra processnivån inbegriper genererandet av en inre 
inforrnationsstruktur som består av en sekvens av språkliga en
heter på "ytnivån," alltså vanligen lexikala begrepp och gramma
tiska morfem. Som pilen i Figur 1 indikerar ligger särdragsin
fonnationen till grund för detta genererande. Processen ifråga 
plägar etiketteras som grafisk avkodning. 

Den tredje nivån angår alstrandet av en "inre representation" 
av språksträngens syntaktiska struktur. Fastän, som Frederik
sen menar, den psykolingvistiska forskningen "bortom allt tvi
vel" har fastställt att en dylik representation förekommer, är den 
speciella karaktären hos den syntaktiska representationen och 
förståelseprocessens syntaktiska komponent en öppen fråga. 
(Det skall också påpekas att vi här inte förespråkar någon repre
sentationen rneningsteori.) 

Den fjärde processnivån innefattar en representation av en 
syntaktisk enhets semantiska (propositionella) "innehåll" i form 
av en sats eller en mening. Här är semantisk tolkning verksam. 
Med en språksträngs syntaktiska struktur som utgångspunkt 
skapas en propositionell tolkning av en grammatisk enhet som 
utgörs av lexikala begrepp och semantiska relationer, vilka sam
manfogar dessa begrepp till semantiska nätverk. 

Den femte och högsta processnivån är helt och hållet i kraft 
på propositioner och genererar nya propositioner ur givna pro
positioner, t ex ur tidigare diskurser, ur diskurskontexten eller 
ur tidigare tillägnad kunskap om världen. Frederiksen benämner 
varje sådan process inferens. Definitionen är fri från normativa 
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inslag. Envar proposition som kan genereras från en eller flera 
givna propositioner med hjälp av särskilda operationer benämns 
en inferentiell proposition. Det är på diskursanalysens område 
som forskare påvisat förekomsten av en sådan makrostruk
turnivå. 

Även om det nu är fallet, som Frederiksen håller före, att 
textförståelse innefattar de fem processnivåerna enligt Figur 1, 
återstår enligt honom de vitalaste frågorna att besvara: Vilken 
form har de inre representationerna eller koderna på varje pro
cessnivå? Hur fungerar varje komponentprocess? Hur intera
gerar ifrågavarande komponentprocesser? Just denna senare frå
geställning kan betraktas som nyckeln till förståelsen av text
tolkningsproblematiken. Vi ämnar därför ge den en speciell be
handling här. Fortfarande låter vi oss ledsagas av Frederiksens 
(1979) översikt. 

Tvenne skilda teorier om hur de olika inslagen i diskurstolk
ningen samspelar är till finnandes. Enligt det första synsättet, 
som brukar kallas bouom-up-teorin, uppträder de olika nivåer
na (enligt Figur 1) i sekvens. Beteckningen bottom- up refererar 
till det faktum att processerna på lägre nivåer antas uppträda före 
och oberoende av processerna på högre nivåer. De processer 
med vars hjälp en läsare förstår en text kontrolleras av de snir
kelansamlingar han har framför ögonen. Ordidentifikation följs 
alltså av en mer eller mindre automatisk analys av varje mening i 
en läst text, något som följs av semantisk tolkning grundad på 
meningssyntax, vilket i sin tur följs av inferenser som är nöd
vändiga för förståelsen av texten. 

Det andra sättet att se på texttolkning är bekant under be
teckningen top-down-teorin. Enligt denna åskådning kontrolle
ras syntaktiska och tolkningsrnässiga processer av inferentiella 
processer på högre nivåer. Tolkningsstrategierna behärskas av 
läsaren på basis av den kunskap han eller hon har med sig in i 
mötet med texten, t ex kunskap som har att göra med tidigare 
texter eller situationella kontexter, mål, kunskap om världen och 
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förväntningar på struktur och innehåll i det som läses. Exempel 
på top-down-tänkande har vi redan presenterat ovan i samband 
med diskussionen av story-grarnmar-forskningen, som visat hur 
bl a barns förståelse av berättelser grundas på deras tidigare 
erfarenheter av berättelser, vilka "internaliserats" i form av en 
berättelsegrammatik. Ytterligare ett exempel, av mer anekdotisk 
valör, kan klargöra vad en top-down-teori vill säga. 

För en grupp av studenter hade den amerikanske litteratur
teoretikern Stanley Fish på svarta tavlan antecknat namnen på 
några av sina kolleger: 

J acobs-Rosenbaum 
Lev in 

Thome 
Hayes 

Ohman(?) 

(Frågetecknet efter det avslutande namnet beror på att Fish var 
osäker om stavningen.) Denna namnlista stod kvar på tavlan, 
när den första studentgruppen avlöstes av en andra, som för 
Fish gick en kurs i engelsk, religiös 1600-talspoesi. Kursen 
syftade bl a till att lära studenterna identifiera och tolka kristna 
symboler. Innan den andra gruppen anlänt, drog Fish en ram 
omkring namnen och skrev ovanför "p 43." När studenterna så 
trädde in, upplystes de om att vad de såg på tavlan var en reli
giös dikt av det slag som de studerat i kursen, och de ombads att 
tolka den. Omedelbart och till synes spontant framfördes det ena 
tolkningsförslaget efter det andra. 

Den förste student som yttrade sig menade att det kunde vara 
fråga om en hieroglyf, även om han inte visste om det var i form 
av ett kors eller ett altare. Andra studenter fastnade mest för 
"Jacobs" som ansågs referera till Jakobs stege, en traditionell 
allegorisk figur för den kristna himmelsfärden, även om medlet 
för himmelsfärden i just denna dikt var ett träd, en rosenträd, 
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eller rosenbaum. Anspelnjngen på jungfru Maria ansågs här 
vara uppenbar. Guds moder karaktäriserades ofta som en ros 
utan törnen (thornes), i sig en sinnebild för den obefläckade 
avlelsen, osv, osv. Fishs elever hade inga större svårigheter att 
tolka "dikten" och dess enskilda delar i enlighet med de normer 
och strategier som de i kursen fått lära sig gäller för den 
medeltida kristna lyriken. Hur var detta möjligt? Vad studen
terna tolkade var ju trots allt "bara en namnlista"! 

För Fish får denna anekdot bilda utgångspunkten för en 
utläggning om situationens och tolkningsperspektivets betydelse 
för det litterära meningsskapandet. Genom att studenterna av 
Fish gavs upplysningen att uppställningen på tavlan var en reli
giös dikt av det slag som de studerat under tidigare lektioner 
aktualiserades en rad institutionaliserade regler och procedurer 
för tolkning av lyrik och symbolik. Innebörden fanns således 
inte i någon rimlig mening "i texten" utan skapades av läsarna 
med hjälp av de underförstådda intressen, mål och praktiker 
som frammanades av situationen och som redan var för handen 
som en del av ett "förståelighetssystem". 

Den fasta övertygelsen att de framför sig hade en religiös rukt 
hade möjliggjort för studenterna att tolka vilken uppsättning 
namn som helst som en sådan dikt. Ja, Fish går så långt att han 
rent av hävdar att de utan svårigheter skulle tolka en helt tom 
tavla på samma sätt: 

Tomheten skulle inte utgöra något problem för uttolkaren, som 
där omedelbart skulle se det tomrum som Gud skapade jorden ur, 
eller den avgrund som obotfärdiga syndare faller i, eller, i den bästa 
av alla dikter, båda (Fish, 1980: 328; min övers). 

De båda teorierna om texttolkning behöver nu nödvändigtvis 
inte betraktas som helt antagonistiska utan snarare som komp
lementära. Bottom-up-strategin kan förmodas vara verksam vid 
den grundläggande läsinlärningen och vid läsning av okända 
texter där lämplig kringkunskap saknas, medan top-down-
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strategin tillämpas av mer erfarna läsare vid läsning av t ex 
skönlitterära texter. Med det intresse vi deklarerat i och för detta 
forskningsprogram är således top-down-teorin den mest rele
vanta. 

Vilken syn man än har på hur texter tolkas, torde de flesta 
forskare vara överens om att läsaren tar aktiv del i läsprocessen, 
att han eller hon kontinuerligt har att förutsäga, dra slutsatser om 
och revidera hypoteser om vad som försiggår. Förförståelsen är 
avgörande, inte minst i form av förväntningar och föreställ
ningar kring vad en (typisk) berättelse är och hur den ser ut. 
lnferenserna, särskilt på högre processnivåer, är också, som vi 
sett Frederiksen förfäkta, vitala i sammanhanget. Frederiksen 
har i sin forskning påvisat att barn så tidigt som i fyraårsåldern 
har tillgång till och gör bruk av 16 av de 24 huvudsakliga infe
renstyper som han urskilt (Frederiksen, 1979: 180). Proces
serna på högre nivåer är alltså påvisbara hos barn, i föreliggande 
fall under återgivande av en berättelse som en vuxen läst för 
dem. 

lnferenser av den an som Frederiksen lyft fram kan lite grovt 
indelas i två typer: 1. rextbaserade inferenser, eller explicita 
inferenser, som grundas på given textuell information (på vad 
som "står i texten") och 2. schemabaserade inferenser, eller 
implicita inferenser, som grundas på tidigare kunskapsstrukturer 
(på vad som "står mellan raderna"). Hildyard (1979) begagnade 
bl a denna distinktion i en undersökning av vad barn i olika 
åldrar förmår med avseende på dessa bägge kategorier av 
slutsatser. Hon genomförde sin studie utifrån det faktum att 
tidigare forskning på området nått motsägande resultat. Det är 
således oklan med vilken lätthet barn på skilda åldersnivåer 
förmår dra slutsatser av varierande valör. 

Hildyards antagande är att förmågan att dra explicita slutsat
ser utvecklas långsan1mare än förmågan att dra implicita slut
satser. Orsaken härtill är att den senare typen av inferenser han
teras med hjälp av en allmän oral språkförmåga, medan den 
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förra typen förutsätter läs- och skrivförmåga. De experiment 
hon genomförde för att testa dessa allmänna hypoteser stödde 
hennes antaganden. Undersökningen omfattade första-, tredje
och femteklassare. Det framkom t ex att den yngsta och den 
äldsta gruppen var lika framgångsrika i att dra implicita slut
satser, medan förmågan att dra explicita slutsatser utvecklades 
med stigande ålder, dvs med ökande grad av litterat skolning. 

Andra forskare har gått till väga på liknande sätt och ägnat 
uppmärksamheten främst åt att studera vad barn minns och kan 
återge av berättelser som de får höra. Det har vi kunnat konsta
tera ovan. Åtskilliga problem och begränsningar är emellertid 
förknippade med insatser av det slaget. De ärt ex okänsliga för 
berättelsernas estetiska aspekter. Texterna som utnyttjats är 
korta, skelettartade, ointressanta och har inte särdeles mycket att 
skaffa med autentiska berättelser. Dessutom får barnen i under
sökningarna ta del av dem endast en gång, vilket strider mot ett 
naturligt umgänge med berättelser. Barn hör och läser ju samma 
berättelse om och om igen (Winner, 1982: 300). Mer relevant 
och intressant för studier av textförståelse vore att fokusera 
processer och strategier för tolkning i stället för välformade sto
ry-grammar-träd (De Beaugrande & Miller, 1980: 198). 

Att lita till minnestester är heller inte särskilt lyckat. Mycket 
mer är inblandat i texttolkningen än förmågan att återge berättel
sens handling. Det gäller att förhålla sig till faktorer som stäm
ning, stil, rytm, ljud och medium (Winner, 1982: 300). Story
grammar-forskningen har dock den förtjänsten att den har tillfört 
forskningsfältet ett antal undersökningar av hög teoretisk och 
metodisk medvetenhet. 

Överhuvudtaget har intresset från litteraturvetare för hur texter 
tolkas eller hur denna kapacitet utvecklas varit uppseende
väckande svalt. Den sk responsforskningen har, som vi redan 
konstaterat, mest uppehållit sig vid att kategorisera allmänna 
reaktioner och förhållningssätt hos läsare (merendels studenter) i 
mötet med litterära texter (t ex Squire, 1964; Wilson, 1966; 
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Cooper, 1969). Hur man förlänar dylika skriftalster mening och 
hur processer och strategier i sammanhanget kan beskrivas har 
inte tilldragit sig något nämnvärt intresse. Under senare år har 
dock ett antal forskare börjat uppmärksamma saken. 

Man skulle kunna framställa förhållandet så att denna in
riktning av insatserna fokuserat de speciella litterära "kontrak
ten". Sådana villkor för litterär kommunikation (Rommetveit, 
1974; Tierney & LaZansky, 1980) har påvisats och beskrivits 
på en rad nivåer och desslikes i ett utvecklingsperspektiv. Vi har 
redan berört de allmänna förhållningssätt som utmärker läsare av 
skönlitteratur. Ett sådant sätt att förhålla sig till texter av den 
arten har beskrivits under beteckningen samarbetsprincipen, 
eller intensivläsningsprincipen, som stadgar att läsaren skall inta 
en tolkande attityd till skriftalstret, dvs att han eller hon skall 
arbeta aktivt, eftertryckligt och innerligt med diskursväven, upp
häva förbryllingar, lösa gåtor, fylla i luckor, dra slutsatser osv. 
Ett "objektivt" och registrerande reaktionssätt är olämpligt. Till 
detta kardinala kontrakt hör motsvarande tolkningsnormer och 
-strategier eller meningsskapande regler och procedurer, vilka 
sätter läsarten istånd att åvägabringa den typ av tolkningar som 
är passande enligt kontrakten för skönlitterär kommunikation. 
En sådan norm har vi redan omtalat som väsentlighetsregeln, 
dvs principen som föreskriver att dikter skall ges innebörder av 
vikt, t ex innebörder som berör människans förhållande till Gud 
eller universum. 

Tillämpandet av normer och strategier av ifrågavarande art 

förutsätter tillgång till och kunskap om en uppsättning speciella 
motiv och teman, vilka finns tillgängliga som inslag i det 
allmänkulturella och litterärt kulturella godset. Begagnandet av 
dessa utgångspunkter för generalisering av innebörder och sym
boltolkning kan betraktas som ett av den litterära samfärdselns 
"kontrakt." Flera studier under senare år har också uppmärk
sammat barns och ungdomars successivt utvecklade kapacitet att 
anlita sådana ingredienser i den litterära kunskapsmassan. 
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Mottagarforskningens vanligaste metod har varit att samla in protokoll över 
läsarnas "responser". 
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Svensson (1985) kunde konstatera att 11-åringar var förmögna 
att skapa tematiska diktinnebörder i enlighet med väsentlig
hetsregeln, medan 14- och 18-åringar dessutom företedde en 
förmåga att åstadkomma inferenser (i Frederi.ksens allmänna 
bemärkelse) under anlitande av litterära (och andra) symbol
motiv. 

Thompson (1987) trampar Svensson (1985) i spåren teo
retiskt, metodiskt och resultatmässigt. I försöket att teckna en 
utvecklingsmodell över litteraturtolkningsförmågan utgör teman 
och symbolmotiv vitala inslag i vissa av de tolkningskategorier 
som urskils. LaZansky ( 1988) har identifierat och beskrivit ett 
antal teman som tredje-, fjärde- och femteklassare genererar 
under läsning av berättelser. Även detta angreppssätt med åt
följande resultat harmonierar väl med Svenssons undersökning. 

En erkännansvärd utvidgning och fördjupning av respons
forskningen utgör Beach & Wendler (1987). Deras tillväga
gångssätt är inte enbart utvecklingspsykologiskt orienterat utan 
därtill ägnat att klarlägga hur läsarnas sociala tänkande och själv
uppfattning påverkar de inferenser de gör under läsning av 
skönlitteratur. Insatser av detta slag kan påräknas bidra till att 
kasta ljus över i vad mån och på vilka utvecklingsmässiga 
grunder läsare är i stånd att urskilja det slag av motiv, teman och 
tendenser som vi avhandlade i inledningen av detta kapitel, dvs 
bl a rasfördomar, könsrollstänkande och socialt engagemang. 
Studien inräknade totalt 160 14-, 17-, 19- och 22-åringar, som 
efter läsning av en skönlitterär berättelse fick till uppgift att 
besvara elva frågor om personernas handlingar, sexton frågor 
om personernas iakttagelser och elva frågor om deras mål. 
Svaren på dessa frågor, dvs de gjorda inferenserna, klassi
ficerades på olika sätt. Tre oberoende bedömare anlitades för 
ändamålet. De svar som rörde personernas handlingar bedöm
des med avseende på om fokus lagts mera på sociala/psy
kologiska innebörder eller mer på yttre fysisk handling. Den 
förra typen skattades högre än den senare. På motsvarande sätt 
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klassificerades inferensema angående personernas iakttagelser. 
Här kom det an på att uppskatta huruvida svaren mera fo
kuserade trosföreställningar eller mera inriktades på känslor. 
Den förra typen ansågs då vara den mer utvecklade. Vad slut
ligen målinferensema anbelangar, angick skattningen långsiktiga 
sociala eller psykologiska behov till skillnad från kortsiktiga 
fysiska handlingar. Den förra svarsgruppen skattades då högre 
än den senare. Kategorierna och den bakomliggande hypotetiska 
utvecklingssekvensen hade genererats ur tidigare forskning om 
kognitiv och social utveckling. Undersökningsresultatet bekräf
tade hypotesen. I fråga om samtliga tre inferenstyperna uppda
gades en signifikant utvecklingstrend. Med stigande ålder ökade 
benägenheten att dra slutsatser angående sociala/psykologiska 
innebörder snarare än ym-e fysisk handling, trosuppfattningar 
snarare än känslor samt långsiktiga sociala/psykologiska mål 
snarare än kortsiktiga fysiska handlingar. 

Den etnografiska läsforskningen tycks ännu endast ha inlett 
sina studier av problematiken hur barns och ungdomars litterära 
tolkningsförmåga utvecklas. Den mest prominenta insatsen är 
Cochran-Smiths (1984) som i en tämligen omfattande fallstudie 
av en förskola med utpräglad skriftspråksinriktning beskrivit i 
första hand sagoläsningsinteraktionen som en avgörande kultur
överföringsmekanism. Sagoläsning utgör inte någon envägs
kommunikation för "överförandet" av den innebörd som "finns i 
texten." I stället bär den prägeln av en "samarbetsförhandling" 
där fröken och barnen gemensamt efter ett intensivt utbyte når 
fram till en delad innebörd. Under regelbundna interaktioner av 
denna valör lär sig barnen åtskilligt som är oundgängligt för den 
senare läsinlämingen och förmågan och viljan att läsa skönlit
teratur. Så tillägnar de sig t ex tillvägagångssätt för att hantera 
texter, t ex skönlitterära sådana, som saknar omedelbar för
ankring i verklighetens här och nu, sk dekontextualiserade tex
ter. De lär sig då bl a att mer uppmärksamma själva skrift
räckan och att aktualisera bakgrundskunskaper och särskilda 
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I dagispersonalen och andra vuxna har barnen mönstergilla modeller av 
llisare. Texternas innehdll skapas gemensam/ av den vu:cne och barMn is k 
samarbttsförhandlingar. 

konventioner för litteraturtolkning. De har i dagisfröken en 
mönstergill modell av en läsare som på ett förebildligt sätt utför 
de olika momenten i läsaktivitcten. De åtnjuter desslikes en 
vägledning i det litterära mediet som innebär att de görs upp
märksamma på väsentligheter av såväl strukturell som inne
hållslig art. Och de får texten på ett naturligt sätt adapterad för 
sig efter de intressen och behov som dagisfröken mer eller 
mindre oreflekterat urskiljer och ger akt på i den autentiska 
livsströmmens kommunikationssituationer. Barnen erövrar de 
grundläggande förutsättningarna för litterärt meningsskapande 
inte som ett led i ett pedagogiskt program i snäv mening utan 
som ett inslag i naturlig mänsklig samfärdsel. De lär sig således 
bl a de grundläggande tolkningsstratcgiema att anknyta det lästa 
till verkligheten och verkligheten till det lästa, att själva bidra 
och vara samarbetsvilliga, dvs att göra inferenser och ifyllnader 
av olika slag. 

Etnografiska fallstudier av dylik art bör, som Cochran-Smith 
själv framhåller, genomföras i olika delkulturer för att man där-
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igenom skall kunna bygga en systematisk och generellt giltig 
kunskap om litteraturläsningsförmågans utveckling mot bak
grund av olika sociokulturella faktorer. Det är således inte fråga 
om att generalisera utifrån enskilda fall, varken medvetet och på 
basis av teoretiska föreställningar av typ fenomenologins "idea
tionella abstraktion" (tex Vierkandt, 1928: 19-20) eller omed
vetet och naivt. Den begreppsapparat och de kategoriseringar 
som Cochran-Smith tillhandahåller i sitt pionjärarbete kan emel
lertid med fördel anlitas av andra forskare, sk begreppslig gene
ralisering. Ett inte oväsentligt syfte med en undersökning av 
Cochran-Smiths valör är just att för kommande forskning på 
fältet erbjuda en teoreti sk referensram och en vokabulär av 
lämpligt slag. Har studien sedan även en viss funktionalistisk 
anstrykning, vilket förefaller uppenbart i det nu avhandlade 
fallet, gäller dessutom socialantropologen Mairs (1971: 45) 
uttalande: 

Vad man idag menar med en funktionaJisLisk studie är au välja ett 
visst problem för intensivundersökning och sedan observera detta 
inom en större helhet vars sLruktur till sina väsentligheter måsle 
vara känd. 

Sammanfattningsvis kan slutligen konstateras att forskningen 
om hur litteraturtolkningsförmågan utvecklas är sällspord och 
först under senare år kommit att utnyttja fruktbara och veten
skapligt acceptabla teorier och metoder. Inflytelserna från story
grammar-forskningen och den empiriska diskursanalysen synes 
ha varit de mest fruktbringande. Den etnografiska ansatsen 
förefaller även den framtidsduglig. I nästföljande avsnitt ämnar 
vi föreslå ytterligare forskningsinsatser med bl a ifrågavarande 
färdriktningar. 

Förslag till vidare forskning. Av alla de ideer till fortsatt 
forskning som serverats i detta program är de som nu närmast 
skall tas upp till behandling de törhända mest nödgande. Det tor-
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de redan ha framskymtat i framställningen ovan art luckorna i 
vårt vetande om hur texter tolkas och förstås samt hur denna 
litterära läsförrnåga utvecklas är talrika och besvärande. Metod
och teoriutvecklingen har dessutom varit både långsam och 
onöjaktig. Härvidlag ankommer det på den framtida forskningen 
att sätta in extraordinära resurser, vilket med fördel kan ske 
inom en tvärvetenskaplig referensram. 

Vitala inslag i teoriramen kan vara den litterära pragmatiken 
med dess kontraktsbegrepp, den empiriska diskursanalysen 
inom samma idetradition med dess handlingsteoretiska influen
ser och strategiinriktade hållning samt story-gramrnar-forsk
ningen med dess betonande av förförståelse och förväntningar i 
form av bl a internaliserade typberättelser. 

Metodiskt är sunda och tillförlitliga experiment oundgäng
liga. Den just åberopade forskningstraditionen erbjuder flerfal
diga mönstergilla exempel härpå Normativa utgångspunkter bör 
självfallet undvikas, vilket bl a betyder att den hermeneutiska 
låsningen vid korrekthetsproblematiken inte har någon plats 
inom programmet. Den grundläggande uppgiften är fastmera att 
fastställa olika gruppers och subkulturers sätt att ge texter 
innebörd samt att utröna på vilka premisser och villkor detta 
sker. Någon enskild grupps självpåtagna roll som auktorisatör 
av "korrekta" tolkningar kan omöjligen tas som utgångspunkt 
för studierna, även om dessa minoritetsutbildade anspråk och 
åtföljande förslag till litterära värden och innebörder är högin
tressanta forskningsobjekt som bör ägnas största uppmärk
samhet. 

Den experimentella inriktningen kan förslagsvis kompletteras 
med mer kvalitativa och deskriptiva projekt om hur unga läsare 
skapar litterära innebörder i autentiska livssituationer. Den etno
grafiska läsforsk:ningen, som vi redan åberopat i tidigare kapitel, 
kan tillhandahålla passande metoder även här. Dessutom är det 
alldeles nödvändigt att i de experimentella såväl som i de etno
grafiska studierna begagna autentiska litterära texter som under-
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sökningsmaterial. Mairs uttalande ovan (s 142) kan vara vägle
dande för vissa studier på området. Strukturerade intensivunder
sökningar av hur barn och ungdomar tolkar litteratur kan således 
med fördel utföras inom en etnografiskt etablerad ram (en större 
helhet vars struktur till sina väsentligheter är känd). Här må 
dock inskjutas att de antropologiska eller etnografiska teorierna 
och metoderna ingalunda är invändningsfria eller färdigut
vecklade. Framstående antropologer har hävdat att åtskilligt ar
bete härvidlag återstår innan antropologin kan hänföras till ve
tenskaperna snarare än till konsten och de allmänt humanis
tiska verksamheterna. Agar (1979: 30) citerar D'Andrade (197 6: 
179) för att belysa en relevant och vital sida av saken: 

För närvarande är för den individuelle etnografen den vanligaste 
(och kanske mest effektiva) tekniken au studera kulturella 
trossystem att fördjupa sig så grundligt som möjligt i kulturen, 
genom en eller annan serie av privata, outtalade och stundtals 
omedvetna operationer, att integrera stora mängder information till 
organiserade och sammanhängande uppsättningar av propositioner. 
Att göra dessa operationer explicita, offentliga och replicerbara, 
eller att utveckla metoder f ör att testa riktigheten och noggrann
heten i dessa operationer, är sannolikt en svår och långvarig upp
gift. Icke desto mindre är det en nödvändig uppgift om kultur
vetenskapen skall kunna fortfara som en vetenskap (min övers. 
och kursiv.). 

Flertalet av de etnografer vi åberopat i detta forskningsprogram 
är medvetna om problematiken och arbetar på att utveckla sin 
disciplin i den av D'Andrade föreslagna färdriktningen (se t ex 
Agar, 1986). 

I den mån den klassiska responsforskningens inriktning på 
framför allt allmänna förhållningssätt under läsningen alls bör 
fortsättas, kan den lämpligen ledas in mot undersökningar av i 
hur stor utsträckning läsarnas svar på forskarens frågor (munt
liga och skriftliga) speglar deras tillgång till och kunskap om 
litterära kontrakt. Är det kanske så att forskningssituationens 
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• 
För ckn txpe~ntella lllsforslc:ningen iJr ckt vilsentligt att kunna UJröna hur 
sjiJlva Wlckrsölc:ningssituationen p<Jverlcar ltisarens "respons". 

speciella kontrakt påverkar och rent av dominerar läsarnas svar? 
Deras svar präglas måhända i icke ringa omfattning av deras 
förmåga att hantera en öppen forskningsuppgift , att utföra den 
"gissningslek" som undersökningsledaren initierat? Det finns 
också skäl att fråga sig vad olika delkulturtillhörighet betyder för 
en sådan kapacitet (Eriksen Hagtvet, 1980). 

Studier av texttolkningsprocessens olika inslag (inklusive 
dessas inbördes relationer och samverkan), som t ex inferenser 
och prediktioner, bör genomföras i ett utvecklingsperspektiv. 
Vad betyder kognitiv och social utveckling för unga läsares 
förmåga att hantera dessa och andra inslag i tolkningsprocessen? 
Vad har delkulturtillhörigheten för betydelse i sammanhanget? 
Graden av skriftsprå.kspåverkan? Stämmer det som antytts av 
t ex Baurmann (1980), att faktorn "socialgruppstillhörighet" är 
mindre väsentlig i sammanhanget? Tolkar läsare från mer oralt 
präglade subkulturer texter på annat sätt än läsare från utpräglat 
skriftspråksbaserade delkulturer? Uppmärksammar de olika in
slag och nivåer i berättelser? Hart ex de oralt influerade läsarna 
lättare att tillägna sig en texts symboliska dimensioner? Ingår 
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läsare från olika delkulturer olika litterära och metakommu
nikativa kontrakt under läsning av litteratur i autentiska och ar
rangerade situationer? I vad mån är de specifikt skönlitterära 
kontrakten ytterst oralt baserade? Är det tolkningsmässigt någon 
skillnad mellan att höra och att läsa en berättelse? 

Hur ser den tidigaste litterära kulturöverföringen ut med 
avseende på litterära kontrakt och inslag i tolkningsprocessen? 
Vad betyder sagoläsningsinteraktioner och litteratursamtal i 
hem, förskola och skola? Hur kan dessa interaktiva utbyten 
beskrivas i termer av modellering av läsaktiviteten och dess 
olika tolkningsnormer och -strategier? Hur ser denna litterära 
socialisation ut i skilda subkulturer? Förekommer olika sagoläs
nings- och samtalsstilar? Hur kan i så fall dessa stilar relateras 
till mer grundläggande sociokulturella faktorer? I vilken mån 
respekterar skolan, läroplaner, kurser och läromedel förekom
mande skillnader i detta hänseende? Favoriserar utbildningssys
temet barn från utpräglat litterata delkulturer? Och tenderar där
för eventuella oralt baserade litterära kunskaper och inslag i den 
kulturella beredskapen att diskvalificeras och gå förlorade i 
kul turöverföringsprocessen? 

Det talas ofta om barnbokens "dubbla tilltal." Är uppfattandet 
av innebörder på flera nivåer förbehållna vuxna läsare med 
speciell skolning eller är det tillgängligt också för barn och 
ungdomar? Hur utvecklas unga läsares tolkningsförmåga i vad 
avser olika tolkningsnivåer? När lämnar de den bokstavliga ni
vån och når de tematiska och symboliska tolkningarnas nivåer 
(jfr Vandergrift, 1986: 30- 34)? Vad betyder den kognitiva och 
sociala utvecklingen härvidlag? Delkulturtillhörigheten? 

Hur kan barns tolkningsförmåga beskrivas om story-gram
mar-forskningens anlitande av överförenklade berättelser ersätts 
med utnyttjande av autentiska litterära verk? Vad förmår barn 
uppfatta av stämning, stil , ljudmålning etc? Stämmer det verk
ligen att de inte kan tillgodogöra sig en framställnings psyko
logiska aspekter och implikationer? Måste inte ett sådant på-
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stående kvalificeras under hänsynstagande till olika typer av 
psykologiska reaktioner och tillstånd? Och är inte autentiska 
konstnärliga framställningar särskilt väl ägnade att kommunicera 
just sådana aspekter? Måste inte dessutom problemet beaktas 
mot bakgrund av läsarnas kognitiva, sociala och emotionella 
utveckling? 

Denna senare frågeställning är särskilt relevant för det vä
sentliga problem som vi inledde detta kapitel med, nämligen frå
gan huruvida och i vad mån också barn och ungdomar uppfattar 
vad litterära specialister tycker sig finna av tex rasfördomar, 
könsrollstänkade och politisk tendens i barn- och ungdoms
böcker. Här finns som vi redan antytt outtömliga mängder av 
hypoteser att pröva. Läsarnas sociokulturellt grundade normer 
och värderingar bör självfallet också beaktas i sammanhanget. 

Utöver vad barn och ungdomar uppfattar av krav på olika 
kontrakt, av berättelsestruktur, av innebörder på olika nivåer, av 
fördomar och tendenser, kan uppslag från modern tolknings
teoretisk forskning prövas. Verk som Furberg (1982) är rika 
källor till underlag för genererandet av intressanta och fruktbara 
hypoteser och frågeställningar. Särskilt responsforskningens 
mer öppna och allmänna frågeställningar kan substansieras 
ytterligare med bidrag från tolkningsteorin. Läser unga läsare 
vid öppet formulerade undersökningsfrägor, efter propositio
nellt innehåll, signifikansen eller poängen? Vilken typ av för
ståelse uppnår de, propositionen förståelse, signifikansförstå
else, innerlighetsförståelse etc? Är de spontant inriktade mot 
kreativa tolkningar eller auktordominerade tolkningar, dvs mot 
läsardikten eller författardikten? När de läser efter poängen, är 
det publikations- eller konsumtionspoängen de har i sikte? Vad 
utmärker symbolpejlingen som en existentiell vandring? Vilka 
pejlingsstrategier kan urskiljas? 

Strävandena att beskriva olika gruppers förmedling och bruk 
av olika litterära kontrakt bör inbegripa inte uteslutande studier 
av tolkning av skönlitterära skriftalster utan även texter av annan 
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Strindberg och Fantomen. Tolkas de med hjälp av samma grundläggande 
nonner och strategier? 

genretillhörighet. Detta är nödvändigt för att sätta de speciella 
litterära kontrakten i relief. Vad avser dessa senare kontrakt är 
frågan om på vilka premisser dagens unga läsare griper sig an 
och förmår tillgodogöra sig klassikerna ur vån kulturarv en 
intressant frågeställning. Dessa premisser bör jämföras med de 
premisser på vilka barn och ungdomar tar del av självvald lektyr 
i naturliga lässituationer. Tolkar man t ex populärfiktion på 
samma sätt som annan litteratur? Vad förmår man uppfatta av 
olika tolkningsnivåer i serieberättelser? Är unga läsare villiga att 
tillämpa tematiska och symboliska tolkningsstrategier vid läs
ning av serier som Fantomen och Stålmannen? Uppfattar man 
mytiska och symboliska motiv som merendels förekommer där 
(åtminstone sett ur ett "expertperspektiv")? Eller läser man en
bart efter den lx>kstavliga handlingen? Har man rent av lättare att 
göra "avancerade litterära tolkningar" i mec:lier och genrer som 
man är väl förtrogen med och har en känslomässig relation till , 
dvs som har en avgörande roll för ens (sub)kulturella identitet? 
Om så är fallet, vad kan skolans litteraturundervisning ha att lära 
av detta? 
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Vad/örmdr barn och ungdomar uppfatta av seriers mytologiska och sym
boliska dimensioner? liar de kanske lättare att hantera dessa meningsskikt i 
serier dn i böcker? 
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Det har ibland angående vuxnas inflytande över barns läs
ning talats om "förtryck" och "strid." Barn kan emellertid för
svara sig och utvecklar särskilda motståndsstrategier: 

Artighet tvingar dem att acceptera, men inget tvång i världen kan 
tvinga dem att läsa. Det är deras sätt att försvara sig, och det 
utnyttjar de väl. En sådan brådmogen förmåga de har att hoppa 
över stycken, sidor, hela kapitel! Ett ögonkast, ett drag med 
tummen, är allt de behöver. De känner att en predikan är i 
antågande och hoppar raskt över den (Hazard, 1963: 47-50; min 

övers.). 

Vad finns det för realitet bakom denna mer anekdotiskt formu
lerade generalisering? Att barn väljer och vrakar bland låne
böcker och ofta ratar dem innan de är utlästa, det vet vi 
(Fenwick, 1975). Vi känner också till att barn gör motstånd 
genom att i hemlighet läsa skrifter som föräldrarna förbjudit 
(Gerlach et al, 1976). Men hoppar de ävenledes mer eller 
mindre regelmässigt över vissa inslag i påtvingad eller självvald 
lektyr? Hur omfattande är sådana motståndsstrategier? Vilka 
inslag i verken är det som drabbas? Varför? Hur kan ett 
eventuellt utnyttjande av sådana ratningsprocedurer kopplas till 
graden av kognitiv och social utveckling? Är det också så, som 
Fenwicks undersökning antyder, att beteende av ifrågavarande 
art utmärker medelklassbarn mer än arbetarbarn? Kan en sådan 
social distribution av motståndsbeteendet ha något att skaffa 
med graden av skriftspråksberoende hos delkulturen ifråga? Vad 
betyder detta överhoppande av vissa delar av texten för för
ståelsen av den? Svaren på dessa frågor kan inte endast ge oss 
en uppfattning om unga läsares "effektiva" läsning utan även 
bidra till att säkra kunskap om huruvida och i vilken ut
sträckning de förmår uppfatta sådant som rasfördomar, köns
rollstänkande och politiska tendenser i böcker. Somt av dylika 
ingredienser kan förmodas utgöra just sådana moment som barn 
och ungdomar väljer att inte fördjupa sig i. 
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VissforslcrUng ty~r p<J all ungdomars säll att tolka liueratur lindrar karalcllir 
nlir /iiraren inJe lir närvarande. 

Hur talar unga läsare om och tolkar litteratur i autentiska 
livssituationer? Skiljer sig tolkningsttategieina i dylika samman
hang från sätten au tolka litteratur i undervisningskontexter 
(Barnes, Churley & Thompson 1971 )? Vad har barns och ung
domars brev till sina favoritförfattare (t ex Asoid Lindgren och 
Maria Gripe) att säga om deras naturliga och spontana tolk
ningsaktiviteter? Kan brev till serietidningarnas redaktioner och 
läsarklubbar (t ex Fantomenklubben) sprida något ljus över 
saken? Talar man överhuvudtaget spontant om läsning i olika 
barn- och ungdomsgrupper? Om så är fallet, kan dessa samtal 
beskrivas i termer av "sociala förhandlingar"? Hur förhåller sig 
en socialt förhandlad innebörd till en icke- förhandlad? Finns det 
någon rimlig mening i Bleichs (1978: 296) påstående att litterära 
innebörder som inte förhandlats socialt är funktionellt icke
existerande och har samma kunskapsteoretiska status som en 
bortglömd dröm? Skiljer sig förhandlingarna unga läsare emel
lan från förhandlingarna mellan lärare och elever? För.ildrar och 
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barn? Blir utfallen olika? I hur stor utsträckning och på vilket 
sätt förs litteratursamtal mellan barn och föräldrar i olika social
grupp~r? Gerlach et al (1976) har påvisat att skillnaden mellan 
olika samhällsskikt härvidlag kan vara betydande. 

Inriktningen mot helheter och processer får inte helt skymma 
behovet av specifikt orienterade studier. Lovande forskning på. 
hur barn och ungdomar tolkar och uppfattar avgränsade feno
men som metaforer, liknelser, allusioner, symboler, berättar
perspektiv, inre monolog m m har initierats de senaste årtion
dena. Denna forskning bör fortsättas och ges en klarare inrikt
ning mot undersökningar av autentiska litterära texter i mer 
naturliga lässituationer. Särskilt angelägna är undersökningar 
som systematiskt varierar olika kontextuella betingelser för tolk
ningen. Hur skiljer sig tex barns tolkning av isolerade meta
forer från deras tolkning av metaforer i kontext, skönlitterär och 
annan? Dessutom kan reguljära textanalyser anlitas för att klar
göra vad författarna själva gör för att underlätta unga och oer
farna läsares försök att uppfatta konstnärliga uttrycksmedel av 
ovan listad art. Ett sådant projekt om "författaren som litteratur
pedagog" skulle kunna beröra inte endast pragmatiska signaler 
och successivt och förmedlat införande av stilgrepp (Muller & 
Muller, 1980) utan även explicita uttalanden av författare om 
barns läsutveckling, om eventuell interaktion med specifika barn 
under skrivarbetet, och, inte minst, om de ofta omvittnade före
ställningarna rörande betydelsen av "barnet inom sig." 

Slutligen bör framhållas att också verk- och författarorien
terade receptionsstudier självfallet har en plats inom program
met. Hur framstående och litterärt högt aktade och skattade 
barn- och ungdomsboksförfattare tolkas och värderas av läsare 
av olika kategorier är en frågeställning som utgör ett nödvändigt 
komplement till mer utpräglat internanalytiska insatser. De för
fattare som tilldragit sig den reguljära litteraturvetenskapens in
tresse kan med fördel utforskas på det sätt som föreslagits i 
föreliggande program. Fagerströrns (1977) undersökning av hur 
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Vi vet förvdnansvtirt lite om hur barn- och ungdomar tolkar och vtirderar 
vdra mestfram.stdende barn- och ungdomsbo/iförfa1tares verk. 

barn tolkar och förstår böcker av Maria Gripe är en typ av studie 
som bör vidareutvecklas och bli ett väsentligt inslag i den fram
tida barn- och ungdomslitteraturf orskningen. 
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Kapitel 7 
************************************** 
Avslutande synpunkter 

Den art av barn- och ungdomslitteraturforskning som före

språkats i de föregående kapitlen är genom sin fokusering av 
användningssammanhanget ägnad att utgöra ett komplement till 

huvudfåran av den svenska - och i någon mån den interna

tionella - forskningen på området. Vilka metateroretiska, teore
tiska och metodologiska grundvalar ett dylikt vetenskapligt före
tag kan ha, har det varit ärendet att utreda för denna problem- . 
översikt. Några ytterligare aspekter skall nu framföras och ett 

antal utgångspunkter som hittills endast antydningsvis berörts i 
framställningen skall förtydligas och explicitgöras. 

Vi har föreslagit en mångfald av forskningsuppgifter i de 
föregående kapitlen, och merparten av dessa problemställningar 
har formulerats inom ett kommunikations- och utvecklingspers
pektiv. De föreslagna forskningsinsatserna riktas mot flertalet av 
den litterära institutionens sektorer och utföranderoller: för
fattares produktion av texter (åtminstone i någon mån), förmed
lares (lärare, bibliotekarier, kritiker) mottagande och vidarebe
fordrande av texter, läsares tolkning, förståelse och användning 
av texter. I enlighet med programmets allmänna forskningsprofil 
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har ingen speciell forskning på texters innehåll och struktur eller 
på litteraturens spridning som ett massmedium givits något 
nämnvärt utrymme. 

Kommunikationsperspektivet är tydligt i åtminstone tre av
seenden. För det första skall olika aspekter av den mänskliga 
samfärdseln inom litteratursystemet studeras. Det torde ha fram
gått av det ovan sagda. För det andra uppmärksammas själva 
forskningssituationen som en kommunikativ händelse, där fors
karen och inforrnanterna samspelar och s a s gemensamt fram
förhandlar forskningsresultaten. Inte minst om infom1anterna är 
barn krävs av forskaren en medvetenhet om de för denna grupp 
specifika sätten att tänka och kommunicera. För det tredje åter
speglas kommunikationsperspektivet i en strävan att göra forsk
ningsresultaten begripliga också för människor utanför kretsen 
av fackmän. Denna tredje aspekt är ett naturligt resultat av bl a 
den föreslagna tillämpade delinriktningen. 

Bruket av barn- och ungdomslitteratur sker inte i ett socialt 
vacuum, och den litterära institutionen saknar naturligtvis inte 
heller den en vidare samhällelig förankring. Att understryka 
detta faktum är naturligt för ett forskningsprogram som inrym
mer klara etnografiska aspekter. Även om de förordade prob
lemställningarna främst har mikroprocesser i brännpunkten, 
kommer dessa processer att utrannsakas i relation till flera olika 
kontextlager på skilda samhälleliga nivåer, alltifrån den speciellt 
fokuserade litterära händelsens (tolkning, värdering, tänkande 
etc) omedelbara situation till omständigheter på social makro
nivå. Dessa senare kontextlager kommer dock merendels att ut
göra den etnografiska ram, den "kända struktur," inom vilken 
de föreslagna insatserna utförs. 

En makrosociologisk frågeställning av visst intresse för 
föreliggande problemöversikt är i vad mån barn- och ung
domslitteraturen och dess brnk kan begreppsläggas som ett sam
hällets socialisationsinstrument. Litteratur- och sagoläsning lik
som de speciella barn- och ungdomslitteraturgenrerna kan upp-
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Barn- och ungdomslitteraturgenren /can uppfattas som ett samhilllets sociali
sationsinstrument. 

fattas som "socialt strukturerade sätt, på vilka samhället orga
niserar den typ av uppgifter som det växande barriet möter och 
den typ av redskap (såväl mentala som fysiska) som barnet 
förses med för att kunna bemästra dessa uppgifter" (Cole & 
Griffin, 1980: 346; min övers. Jfr Svensson, 1985:· 53). Bam
och ungdomslitteraturen är ett medel för kulturöverföring, för 
förmedlandet av kulturella vanor, etiska föreställningar och 
sociala förväntningar (Nauck, 1977; O'Dell, 1978; Poulsen, 
1978; Goldstone, 1986: 792). Denna barn- och ungdomslinera
turens funktion som ett samhällets socialisationsinstrument är 
väsentligt bl a som ett av de yttre kontextlagren i den etno
grafiska ram som de enskilda undersökningarna föreslås utföras 
mom. 

Föreställningen om texter och litteratur som kognitiva red
skap är ett annat grundläggande element i den teoriram som 
forskningsprogrammet föreslås förverkligas inom. Människans 
beteende formas i stor utsträckning av hennes sociala relationer 
till yttervärlden. Hon kan ses inte bara som en produkt av sin 

157 



omgivning utan även som en aktiv skapare av sin omgivning. 
Människan, åtminstone som vuxen, inte endast svarar på stimuli 
från den naturliga miljön, utan hon modifierar även aktivt dessa 
stimuli och använder sedan dessa förändringar som redskap för 
sitt beteende. Människan behärskar sig själv, när hon behärskar 
naturen. Internaliserandet av yttre redskapsförknippad handling 
skapar tänkandet (Vygotsky, 1978; Luria, 1979). 

Inom en besläktad teoretisk ram har David Olson (tex 1970 
och 1976) utformat en syn på förhållandet mellan kultur och 
tänkande som betonar betydelsen av handling i relation till olika 
kulturella medier. Olika medier ställer olika krav på kunskap vid 
utförandet av sådana handlingar. Införlivandet av ett nytt me
dium kräver urval av ny information. Genom att vara aktiv i för
hållande till olika medier utvecklar man sin perceptuella värld 
och sitt tänkande. Olson definierar begreppet medium ganska 
vitt: 

Med medium avser jag en utförandcaktivitets omfattning eller 
domän . De medier som vi huvudsakligen intresserar oss för är 
sådana som utvecklas och överförs av kulturen, lex teckning, tal, 
räkning, tillverkning. Jag önskar emellertid också inkludera i ter
men media sådana andra domäner som rörelse och gripande, även 
om dessa senare är svårare au klassificera (Olson, 1970: 184-185; 
min övers.). 

Med denna avgränsning av mediebegreppet är det rimligt att 
betrakta bruk av barn- och ungdomslitteratur, t ex tolkning, 
värdering och samtal som "domäner av utförandeaktiviteter," 
eller som "kulturella medier." Vi kan alltså räkna med att dessa 
medier ställer krav på ny kunskap hos litteraturanvändarna, som 
därigenom påverkas i sitt tänkande och införlivar nya aspekter 
av omvärlden. 

Betonandet av användarsituationen till skillnad från tex stu
dier av texters struktmer implicerar dessutom ett historicistiskt 
betraktelsesätt, vilket f ö också harmonierar väl med det etno-
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grafiska perspektivet. Normer och strategier för tolkning av 
litteratur är i varje enskilt fall "en funktion eller förlängning av 
historien, konventioner och lokala praktiker" (Fish, 1985: 439). 
An förankra de här föreslagna undersökningarna historiskt är ett 
näraliggande inslag i etablerandet av den etnografiska ramen. 
Historien utgör då det yttersta kontextlagret. I etnografiska stu
dier förstås läsning och tolkning i främsta rummet som en social 
praktik och inte (uteslutande) som en mental aktivitet. Därige
nom blir ett historiskt studium möjligt och naturligt (Bruns, 
1982). 

Realiserandet av det forskningsprogram som vi nu dragit upp 
riktlinjerna till är angeläget av flera skäl. Grundforsknings
mässigt har vi här en besvärande lucka att fylla ut. Stora resur
ser satsas och har satsats på forskning om den grundläggande 
läsinlämingen, medan fortfarande jämförelsevis ringa insatser 
görs för att belysa barns och ungdomars fortsatta läsutveckJing 
på kvalitativt högre nivåer. Istället ägnar sig barn- och ung
domslitteraturforskarna åt att studera författarskap och texter. 
Denna senare inriktning är väsentlig och relevant men förmår 
inte nå resultat av det slag vi efterlyst i denna problemöversikt. 
Huvudfåran av den svenska forskningen på området bör komp
letteras med tvärvetenskapliga studier av litteraturens använd
ningssammanhang. 

Också åtskilliga problem av stor samhällelig relevans skulle 
därigenom kunna tas upp till vetenskaplig behandling. Accep
terar vi att litteraturen och läsningen har en sådan karaktär som 
förfäktats i tidigare kapitel - dvs att texters innebörder är sociala 
konstruktioner och inte eviga, inneboende egenskaper och att 
normer och strategier för tolkning, värdering etc är socialt 
baserade och distribuerade - får detta konsekvenser för hur vi 
ser på litteraturens roll i ett pluralistiskt, öppet och demokratiskt 
samhälle. Skapas litteraturens värden och innebörder genom 
"sociala förhandlingar" mellan människor är det en väsentlig 
uppgift för forskningen att klarlägga vilka olika sociokulturella 
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och etniska gruppers förutsättningar är för att delta i sådana 
sociala och kulturskapande processer och hävda sina unika erfa
renheter. Inte minst olika delkulturers syn på läs- och skrivför
mågan är då väsentlig att utröna. 

Sammanhänger nära med denna frågeställning gör den all
mänt omfattade föreställningen att alltfler människor bör beredas 
tillfälle att ta del av litteratur av mångahanda slag, bl a de 
grundläggande verk som (genom "sociala förhandlingar") ka
noniserats som inslag i kulturarvet och att läsa för många olika 
syften, med en mångsidig personlig utveckling som ett huvud
mål. En dylik kulturpolitisk och pedagogisk strävan kan med 
fördel understödjas med forskning av den art som föreslagits i 
föreliggande program. 

Rådande litteraturpedagogisk praxis har som flera litteratur
forskare och praktiska pedagoger uppmärksammat det senaste 
decenniet råkat i alcut kris. Den akademiska och rninoritetsutbil
dade erfarenhet som bildar utgångspunkten för undervisnings
systemets försök att förmedla litterära kunskaper och färdigheter 
inom svenskämnets ram upplevs av alltfler elever och studenter 
som irrelevant och skadligt för deras litteraturintresse. Problem 
av den valören måste hanteras med utgångspunkt i kunskaper av 
sådant slag som är målet för en pragmatisk och bruksinriktad 
barn- och ungdomslitteraturforskning. 

En väsenlig orsak till nyssnämnda svårigheter är att de socio
kulturella faktorerna bakom barns läsutveckling inte uppmärk
sammats tillräckligt. Läs- och skrivförmågans plats i männi
skors liv är långt ifrån självklar och skiftar från en grupp till en 
annan. Problemet meds k icke-läsare bör betraktas utifrån så
dana utgångspunkter. Tillmäter en delkultur litteratur och läs
ning ringa värde och har läs- och skrivförmågan ingen avgö
rande funktion i denna kulturs liv, kan barn med sådan bak
grund inte utan vidare förväntas tillgodogöra sig skolans läs
och skrivundervisning på samma sätt som barn från vissa andra 
delkulturer. Inte heller denna problematik har varit något huvud-

160 



I 

Vad har införandet av nya medier be1y11för barns och ungdomars /tlsande? 

intresse för den reguljärn litteraturforskningen. 
En besläktad frågeställning av ökande aktualitet är vilken roll 

litteraturen och läsningen har och kommer att få i en tid av stän
dig introduktion av nya medier och infonnationskanaler. En 
kommunikations- och användarorienterad forskning synes sär
skilt väl ägnad att ta sig an problem av den beskaffenheten. 

Allt detta är angelägna och hittills i stor utsträckning för
summade spörsmål som förtjänar en grundlig och systematisk 
vetenskaplig genomlysning. 
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Kapitel 8 
************************************** 
Sammanfattning 

Vi har i denna rapport presenterat en problemöversikt rörande 
barns och ungdomars läsning. Till skillnad från merparten av 
barn- och ungdomslitteraturforskningen har förslagen till forsk
ning ställt litteraturens användningssammanhang i brännpunk
ten. Studier av barn- och ungdomslitteraturen i bruk är syfte
målet snarare än undersökningar av texters innebörder in vacuo. 
Den allmänna referensmodell inom vilken insatserna föreslås 
förverkligade är pragmatisk i ordets alla bemärkelser. 

Översikten omfattar rekommendationer till forskning på fyra 
huvudfält: barns och ungdomars läsintresse(n), tolkning och 
värdering av skönlitteratur samt tänkande kring litteratur och läs
ning. Såväl experimentell som etnografisk metod kommer då 
ifråga. Läsningens sociala motivation och sociokulturella förut
sättningar är ett kardinalintresse liksom dess utvecklingsmässiga 
betingelser i övrigt. Perspektivet är tvärvetenskapligt och har 
naturliga anknytningar till en rad olika traditionella discipliner, 
bl a sociologi, psykologi, pedagogik, lingvistik, etnografi, his
toria och litteraturvetenskap. Vidare är den förordade forsk
ningen närmast att förstå som långsiktig och grundforsk
ningsinriktad, även om den desslikes rymmer ansenliga tilläm
pade ingredienser. 

I ett inledningsskede kan huvudvikten läggas vid delområdet 
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"barns och ungdomars tolkning av litteratur." 
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