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Förord 

Vi tackar härmed f.d. LL-gruppen och f.d. Skolöverstyrelsen för 
inledande ekonomiskt stöd till vårt forskningsarbete och vi riktar ett 
särskilt tack till dåvarande avdelningsdirektör Barbro Carlsson samt 
byråassistent Ulla Bowallius för deras beredvillighet att introducera 
oss i LL-gruppens miljö och i det omfattande arkivmaterialet kring 
LL-verksamheten under åren 1968-88. LL-stiftelsen och LL-redak
tionen tackas för ekonomiskt bidrag, för en värdefull deposition av 
LL-böcker vid Tema kommunikation samt för den bokgåva som 
möjliggjorde forskningsarbetet i gruppbostadsmiljöerna. FUB
Stockholm tackas varmt för finansiellt bidrag till Kerstin Färms och 
Anne Nybergs fältarbeten och Statens Kulturråd för välvilligt tryck
kostnadsbidrag till denna volym. Slutligen vill vi framföra ett tack 
till alla de bildkonstnärer, författare och förläggare som låtit oss 
reproducera ur sina verk. 

Linköping och Stockholm i februari 1995 

Lena Johannesson Birgitta Qvarsell 
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Att läsa mellan raderna och 
se mellan fingrarna 

Lena Johannesson 

"Trotts enkel text bör man kunna 
'läsa mellan raderna'. Texterna 
får inte vara för terättalagda och 
färdiga ... " 

Citat ur brev från LL-läsare 

Ovanstående rubrik stod länge som arbetsnamnet på vårt f orsk
ningsproj ekt om den svenska lättläst-boken. Vi valde att ställa 
samman de båda talesätten, för att de med metaforens smidig
het uttrycker två väsentliga perspektiv på böcker och läsning: 
dels den tolkande aktivitet som måste till för att inte texter och 
bilder skall missförstås i sin bokstavlighet, dels den tolerans 
man måste ha, för att förstå de många roller utöver läsningens 
som boken kan ha i vårt sociala rum. 

Det gamla uttrycket "att läsa mellan raderna" beskriver en 
förmåga som förutsätter kunskap, som bara den kan ha som 
kan läsa och förstå innebörder i texter. Den som kan läsa 
mellan raderna är en person, som är skicklig på att se mönster 
och tyda tecken, och han eller hon är lyhörd för nyanser inom 
skriftspråkets genrer och symboltraditioner. 

Uttrycket "att se mellan fingrarna" poängterar också en viss 
sorts kompetens, men då handlar det om ett slags skicklighet i 
själva levandet. En mänsklig skicklighet i att trots att man 
mycket väl vet hur en situation bör handhas och tolkas, så kan 
man överse med att andra inte gör detta helt korrekt; man kan 
t.o.m. tillåta nya och oväntade tillvägagångssätt i fråga om 
sådant som det annars finns fasta konventioner för. 
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Om samspelet mellan dessa båda slag av kulturell och emo
tionell kompetens rör sig de analyser vi härmed lägger fram, 
som resultatet av våra studier av Lätt Läst-boken som konst
närligt fenomen och av lättläst-läsningen som socialt fenomen. 
Mellan just dessa båda kapaciteter växlar också varje bokläsare 
under pågående läsning, och så växer tolkningen fram mellan 
raderna under läsakten. Men vi har under resans gång lärt oss 
att se mellan fingrarna med om den ibland tillkommer på 
annorlunda sätt i den bokanvändning och litteraturtillägnelse 
som just LL-läsaren lever med. 

Bokens kommunikativa rum 

Böcker kan användas på många sätt, många flera än vad den 
gängse tystläsningsakten i fåtöljhörnan visar upp. Att äga en 
bok, att bära på en bok, att bara hålla i en bok - redan detta är 
kompetensakter som inte är självklara för alla. Att gå omkring 
och bära på en bok implicerar, att man också kan använda den, 
vilket betyder att man kan läsa, vilket i sin tur .betyder att man 
är en person som förstår sig på saker och ting. Att ha en bok i 
handen kan således vara en betydelsefull och innehållsdiger 
social handling. Att ha en bok stående i sin hylla kan vara lika 
socialt laddat och betydelsemättat. Att gå till biblioteket likaså. 
Man kanske inte kan läsa så bra, men man vet eller anar vad 
det betyder att kunna det. Därför kan man må väl av att vistas i 
närheten av denna trollkraft, ty man kan bläddra i böcker och 
se på bilder, och man kan få höra andra läsa högt ur böckerna 
eller berätta vad de handlar om. Det är aldrig tyst på biblio
teken, för där är det böckerna som talar och våra tankar och 
drömmar som svarar. 

Det är sällan vi beskriver eller diskuterar detta böckernas 
eller kulturlivets sociala rum. Vi talar oftast om innehåll och 
uttryck i fråga om estetiska föremål och handlingar. Men de 
utspelas och existerar i rum, som i sin tur finns innefattade i ett 
ännu större rum, det sociala spelrum i vilket vi alla lever. I 
detta stora rum rör sig många fler än de som explicit tar åt sig 
av kulturutbudet. Det är i detta kommunikativa rum som 
biblioteken värvar människor till kunskap och intresse lika 
mycket genom sina trivsamma miljöer och vänliga atmosfär 
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som genom direktinformationen om hyllornas rika utbud. 
Kanske är det just indirektheten, som gör att många vågar sig 
in på biblioteket, för att börja söka sig fram till något som i 
sinom tid kan bli en god vana, en bokläsarvana, en tidnings
läsarvana eller en vana vid att i tyst närhet ha andra människor 
omkring sig. Det obegränsade sociala allrummet formar vår 
dag och vår vardag genom affischernas och anslagstavlornas 
erbjudanden om utställningar, konserter och teaterföreställ
ningar. Oavsett om vi går dit eller ej, är vi genom detta med i 
en process där vi delar kunskapen om vad som pågår och som 
debatteras. 

Samvarons rum är mycket större än det rum i vilket den 
enskilda konserten avlyssnas eller skådespelet spelas eller 
böckerna läses. Det är detta som gör, att även de läshandi
kappade vet att det vilar något åtråvärt i att t.ex. kunna läsa 
själv eller i att kunna få gå på konserter. Redan i handlingens 
semiotik bevisas detta: att gå omkring och bära på en bok kan 
därför vara första steget till viljan att få veta. Vi vet inte alltid 
så klart vad vi drömmer om, men det väsentliga är att dröm
marna får ta sig uttryck, och att andra kan tolka dessa uttryck. I 
det stora sociala rummet kan dessa drömmar avläsas, mellan 
raderna och inte som läxförhör i en skolsal. Läsleken kan ges 
det allvar en lek har rätt att få som önskedröm, och lusten att 
bli dansör kan belönas för att man vågade ta det allra första 
steget. Allt detta förutsatt, att någon mera är närvarande i det 
stora rummet just när jag är där och bryr sig om att reagera på 
mina signaler. 

Det är detta de flesta av oss får till skänks redan under våra 
barnaår genom föräldrar och släktingar, syskon och kamrater. 
Vi pratar kring frukostbordet och vi berättar för varandra vad 
vi har varit med om. Vi läser högt ur sagoböcker och pratar om 
bilderna och äventyren. Sammantaget utgör vårt vardagsprat 
en kontinuerligt uppdaterad handbok om livet och om hur det 
kan levas. Kerstin Pärm skriver i sin analys av 'minivärlden' 
om just detta sociala landskap som tidigt hjälper oss att tolka 
vår omvärld och att tolka oss själva. I sina studier kring för
ståndshandikappade på väg ut i samhället via egenboendet kan 
Kerstin Pärm konstatera, att man sällan beaktat frånvaron av 
denna naturliga lärosituation när det gäller de utvecklings
störda. För dem har det stora sociala rummet med alla sina 
stimulerande ekon tidigt stängts av och förvandlats till ett tom-
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rum på grund av att institutionsliv fått ersätta familjeliv och 
den dagliga närheten till ett naturligt berättande, samtal och 
samspel stannat av. 

'"Minivärlden"' Uppväxtmiljöns sociala, emotionella och 
kognitiva betydelse för inställningen till läsning och böcker. 
Olika perspektiv på annorlunda liv" kallar Färm den första av 
sina två studier i denna bok och i den klargörs teoribild
ningarna kring handikappet som en kombination av social 
isolering och kollektiv exponering. Den utvecklingspsyko
logiska forskningen har tenderat att se den vuxne utvecklings
störde i analogi med barnet. Med en diskussionsbas förankrad i 
etnografisk kommunikationsteori kan den vuxne förstånds
handikappade i stället ses i relation till sin omgivning, som 
vuxen i de vuxnas sfär men som en vuxen som inte har vuxit in 
i samhället via sin barndom. Härvidlag kan man bl.a. jämföra 
vuxna i denna kategori med analfabeter som. måste uppfinna 
sina egna tolkande analogier vid mötet med skriftspråkets och 
informationssamhällets koder och tecken. Ofta oväntade tolk
ningar men lika rimliga som de rationaliserade varianter vår 
systematiserade kunskap lär oss att prioritera, konstaterade 
Alexander Luria i sina undersökningar kring detta fenomen på 
1930-talet. För både de ryska jordbruksarbetare som det den 
gången gällde, och den vuxne förståndshandikappade i det 
moderna samhället, gäller, som Kerstin Färm skriver, "att 
dessa människor inte alls eller mycket ovilligt accepterade 
teoretiska, hypotetiska resonemang som inte hade sin grund i 
personliga erfarenheter". Detta är således en fråga om skillnad 
i orientering och orienterande strategi, inte i kunskapskvalitet. 

Det svåra i den moderna samhällssituationen och särskilt 
för vuxna som inte kunnat socialiseras in i sitt vuxenliv via 
familjeliv, lek, skola och yrkesliv är, att de av institutions
rutinema formas att upplösa sin individuella sfär till förmån för 
en kollektiv ordning. Denna underordning består ju inte i 
genuint valda svar på ett omvärldstryck utan i ett utslätande av 
kommunikativa möjligheter. Detta betyder att den naturliga 
orienteringsförmågan, härmningslusten, och företagsamheten 
inte stimulerats tillräckligt för att en identitetsutveckling skall 
ha kunnat ta gestalt. För få alternativ och för låg medvetenhet 
om den egna viljans styrka och resulatet blir, att de egna 
behoven försvinner. Sett så, visar Kerstin Pärms analys, fram
står förmågan att välja som ett av de mest typiska kriteriena på 
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vuxenblivandet och som en av de svåraste trösklarna att ta sig 
över på vägen in i självständigheten för de förståndshandi
kappade. Det som för oss andra är grundvillkoret för vårt väl
befinnande är för dem ett hotande krav. Man väljer hellre att 
vara tillags och acceptera andras förslag än att våga stå för ett 
eget beslut. 

Som en enda lång övning i att lära sig välja och våga välja 
efter lust och behov istället för enligt plikt, framstår den under
sökning som Kerstin Färm berättar om i sin andra uppsats, 
kallad "'Det växer och gror' - om LL-läsningens möjligheter 
att slå rot i gruppbostadskulturen. En undersökning av nio 
gruppbostadsmiljöer och huruvida de stimulerar till läslust och 
läsning av LL-böcker" . Denna uppsats kan läsas som det 
empiriska underlaget för den teoretiska diskussion som förts i 
föregående uppsats, och ger genom sin konkretion unika in
blickar i valprocessens trauma och tillgångar. Uppsatsen 
speglar inte minst de personella premisserna som förutsätt
ningar för hur långt individen i egetboendet kan få utvecklas. 
Detta kom till synes i hur urvalet av böcker skedde i de olika 
hemmen, men även i en mängd alldagliga avseenden. En 
person, som under sitt institutionsliv hade haft regelbundna 
biblioteksvanor, saknar dessa i sitt egetboende, där ingen hade 
tänkt på att detta kunde höra till vardagsrutinerna. Flera av de 
boende kunde läsa själva, alla i personalen var inte vana bok
läsare. En läskunnig person hade inte kunnat hålla sin kunskap 
vid liv, då ingen hade upptäckt att synförmågan hade för
sämrats och att hon behövde glasögon; när böckerna åter kom 
in i hennes värld uppdagades förhållandet. Att högläsning eller 
läsning på tu man hand kan anses som likvärdigt med all annan 
aktivitet, som bakning, pysselstunqer och promenader, var en 
upptäckt också för personalen. A ven hur samvaron kring 
böckerna gav nycklar till sidor hos de boende, som man 
tidigare aldrig hade kunnat komma nära, t.ex. kring sådant som 
rörde sorg och kärlek och annat som det är svårt att hitta all
dagliga anledningar till att prata om. 

Att läsandet och berättandet ofta är en väg också för oss 
andra att få inblickar i hur andra lever eller har levt och att 
detta återverkar på vår bedömning av vår egen situation, tänker 
vi inte alltid på. Barnaskap i vuxensamvaro kan man säga att 
flera i egetboendet fick genom gemenskapen kring läsningen, 
då de för första gången därigenom fick möta den sakliga 
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intimitet som familjelivet annars bereder barnet i denna upp
levelsegemenskap. Pärms studie är en bank av insikter om 
minivärlden som en del av det stora samhällsrummet samt om 
vilket mångsidigt socialt instrument boken och böckerna 
faktiskt är. Ragnhild Söderbergh, professor i barnspråksforsk
ning, beskrev i sin inledning till Elsie Bellanders och Ulla 
Bowallius LL-talboken - en utprövning (1988,s. 6-7) den 
märkliga existentiella potential boken har i den vuxna 
människans liv i vår kultur, hon skrev: 

11 
•• .I själva verket tillfredställer vi alla samma behov - antingen vi 

läser årets nobelpristagare eller hör till kiosklitteraturkonsu
menterna - behovet av att dagdrömma, att längta och att minnas. 
Att av det förflutnas trådar väva den drömda framtidens väv, att 
leka med möjligheter. Men också behovet av att i tanken skapa det 
som aldrig blev eller någonsin kan komma att bli vår personliga 
lott / .. ./ Genom identifikation och inlevelse kan vi i fiktionens 
värld inte bara känna igen oss sådana vi är utan också uppnå ett 
slags mänsklig total upplevelse som förvägras oss i vårt personliga 
liv/ .. ./ 

Barnet gör mycket av allt detta i sina lekar, men som vuxna är 
vi hänvisade till andra former: litteratur, film, teater, bildkonst, 

'k " ffiUSI ... 

Varför just böcker? 

Detta är likafullt den fråga de flesta ställer sig inför mötet med 
satsningen på boken som kommunikationskanal för förstånds
handikappade. Ligger det inte en mängd frusterat uppf ostrarnit 
bakom detta, och går inte tanken ut på att man med en kom
bination av läsfärdighetsträning och kunskapsinlärning bakom 
en vacker kulturell fasad skall kunna legitimera de utanför
ståendes sociala position. Frågan dyker ofta upp, och i synner
het inför den satsning som gjordes kring 1990 med LL-böcker 
för mycket gravt utvecklingsstörda. Varför bok, när det inte 
ens finns några konnotationer till denna företeelse i den handi
kappades miljö som ting, än mindre i det sociala rummet som 
kulturellt kapital? Varför inte lika gärna färgstarka mobiler och 
vackra ting i textil eller trä, som kan locka färgglädjen och den 
taktila sensualismen? 
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Lätt Läst-utgivningen startade i Sverige 1968 och boken 
hade då fortfarande en ledande rangplats inom allt som för
bands med kulturliv. Detta var pocketbokens gyllene epok, 
litteratursociologin var under stark tillväxt vid universiteten 
och den kulturdemokratiska debatten koncentrerades ofta på 
bokspridningsproblematiken. Ett resultat av denna aktivitet var 
Litteraturutredningen, som även den startade 1968 och som 
1974 lade fram sitt betänkande Boken . Ett resultat av denna i 
sin tur var bl.a. Litteraturfrämjandets EN BOK FÖR ALLA-ut
givning, som startade 1976. Hade ett kulturexperiment lik
nande LL-satsningen igångsatts 1988 hade det kanske varit 
kasettbandspelaren eller videon som hade stått i centrum, och 
skulle det starta 1998 skulle multimedia troligen hamna i 
fokus. Troligen, men inte alldeles säkert. 

Det våra och andras studier kring Lätt Läst-boken åter
kommande bekräftar är, att det finns få ting som i så hög grad 
skapar aktivitet omkring sig som högläsning ur den illustrerade 
boken. I fråga om barnets bokläsning vet man att bl. a 
"bläddrandets dramaturgi", som innebär att man läser sig fram 
sida för sida, kommenterar det lästa och bilderna och gemen
samt förs vidare in i händelseförvecklingen skapar ett aktivt 
återberättande och föranleder nya tankegångar och samtals
ämnen. Interaktionen kring boken i närrummet har kommit att 
framstå som lika betydelsefull som den kommunikativa 
process boken står för i det övergripande sociokulturella 
sammanhanget. I den svit av affischer som LL-gruppen 
producerade under 1980-talet och där Lars Ekenborns lugna 
svartvitfotografier illustrerar talesätt och ordspråk om läsandet 
fröjder, är det just boken som en följeslagare i livets alla 
skiften som poängteras. Man läser på tåget och i kön likaväl 
som hemma i favoritfåtöljens trygga hörn. På en av affischerna 
citeras det arabiska ordspråket. "En bok är en trädgård som 
man kan bära i fickan". 

Konst och kunskap i ord och bild 

Med antologins inledande uppsats, studien "Kampanj för 
kulturell frigörelse? Ett pedagogiskt perspektiv på lättläst 
litteratur" introducerar Birgitta Qvarsell i diskussionens form 
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en rad aktuella teoribildningar kring läskunnighet och kring 
läsekonsten som socialt och kulturellt kapital samt om läsakten 
som en seendeakt inkluderande såväl ord- som bildavläsning. 
Med detta för hon oss in på den nivå, där lättäst-litteraturen 
kan bedömas med instrument som utformats av pedagoger av 
skilda inriktningar, av kognitionsf orskare och utvecklings
psykologer, litteraturforskare med särskild inriktning på recep
tionsstudium, semiotiker och samhällsfilosofer. Med utgångs
punkt i Jilrgen Habermas tankar kring ''det kommunikativa 
handlandet" och Habermas samt Freires teorier om kompensa
torisk pedagogik kontra emancipatorisk, kommenterar Qvarsell 
de hållningar som anförts och kommit i dagen kring den 
svenska lättläst-utgivningen. För och emot styrande krav och 
för eller emot hjälp till självhjälp. Qvarsell skriver "Utifrån 
Habermas texter om kommunikativt handlande/ . ./ kan vi vidare 
ställa frågor om dilemmat att via pedagogik vilja främja 
autonomi och individernas självständiga .Yal. Kan man tala om 
LL-litteratur som frigörande kultur? Ar det rimligt att se 
försöken att nå läshandikappade med god litteratur som 
exempel på frigörande pedagogik? Eller handlar det snarare 
om kulturmöten i den meningen att boken som kulturellt 
kapital möter ett tolkningssamfund som (som kulturell kontext) 
inte a priori kan antas se boken som kvalitet i livet - som livs
kulturellt innehåll?" Detta är givetvis den genomgående frågan 
i hela denna volym och för hela vårt f orskningsprojekt. 

Med användande av en tidigare projektmedlems, Anne 
(Ann-Charlotte) Nybergs, kandidatuppsats "Lättläst (LL)
litteratur. - "rätten" till en demokratisk rättighet. "(Tema Kom
munikation: arbetsrapporter. Univ. i Linköping 1991) kan 
Qvarsell systematisera synsätt och normbildningar bland 
handikappföreträdare och i viss mån myndighetspersoner 
rörande grundläggande begrepp som "kultur", "handikapp", 
"läsning", "kvalitet". Dessa av privata och praktiska erfaren
heter, politiska och ekonomiska hänsyn operationaliserade 
tillämpningar av basala demokratiska honnörsord, extrapoleras 
sedan mot intervjuuttalanden av LL-gruppens kärngrupp 
gjorda 1989. Också de senare innehåller omprövning och själv
prövning. Framför allt ifrågasätter redaktionsgruppen för
enklingens didaktik mot bakgrund av sina tjugoåriga erfaren
heter av förenklingens komplicerade konst. Erfarenheterna 
pekar istället i riktning mot att texter och bilder alltmer bör 
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profilera den konstnärliga upplevelsen som det incitament som 
skapar en frivillig gensvarssituation, den som Gibson kallade 
den meningserbjudande kontexten, the affordance. 

Med studien "Lättläst-boken och en vision om kultur åt 
alla" för oss Karin Wennström ännu ett steg längre in i diskus
sionen av vad för sorts pedagogisk och estetisk struktur LL
boken kan utgöra. Wennström har här - liksom i sin kom
mande doktorsavhandling på temat - baserat .~ina analyser på 
LättLäst-utgivamas, d.v.s LL-gruppens vid SO egna protokoll 
och minnesanteckningar. Hon kan genom detta belysa en 
ovanlig gruppdynamisk process inom ett fält för estetiskt 
skapande - förlagsredaktionens - där det vanligtvis handlar om 
mycket individuella insatser och om utåt osynliga samspel. Här 
kan vi följa hur LL-pionjärernas inledande arbetshypoteser 
bildar norm men succesivt blir anledning till omprövningar 
och uppbrott. Mot bakgrund av en genomgång av fastlagda 
riktlinjer för och förväntningar på denna nya litteraturgenre, 
studerar Wennström avslutningsvis genom ett pilotexempel -
ett romanprojekt 1977-79 - hur teoretiska premisser 
implementerades till normgivande praxis. Karin Wennström 
har också siktet inriktat på uniciteten i det kulturpolitiska 
experiment som LL-utgivningen innebar. Detta såväl i 
avseende på den höggradigt ideella arbetsinsats som LL
gruppen lagt ned på att ge form åt en helt ny publicistisk genre 
som ifråga om den samhälleliga tilliten till bokmediet som 
social funktion. 

Lena Johannesson definierar det lika unika, men ännu 
mindre uppmärksammade experiment med bokkonstens kon
ventioner som LL-bokens bildanvändning utgör. Johannesson 
systematiserar en rad utsagor som LL-gruppen stått för rörande 
bildmediet och granskar hur dessa direktiv förhåller sig till 
produktionen som helhet. Nära tvåhundra böcker har 
analyserats och resultatet visar att LL-gruppen genomgående 
har haft en tendens att låta bildernas komplexitet och mång
sidighet tala på de statiska normernas bekostnad. Ytterst få LL
böcker har kunnat anpassas efter strikta regler, och vid en 
genomgång av vad LL-gruppen själv slutligen formulerade 
som sitt facit visas, att man kapitulerat på denna punkt och lärt 
sig att spela på bildernas estetiska och expressiva värden utan 
stilistiska eller innehållsliga pekpinnar. Bildmediets olydnad 
visavis kognitiva anspråk diskuteras i samband med att 
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konstnärlig respektive instrumentell illustration tas upp till 
diskussion, likaså i anslutning till teorierna om relationen 
mellan text- och bildavläsning. Studien är systematiskt upp
lagd som en introduktion till bildforskningens metodiska 
elementa och på det sättet görs analysprocessen synlig och till
gänglig även för dem som inte är skolade i konst- eller bild
vetenskaplig metodik. Med detta kan även en av 
hermeneutikens och den historiskt arbetande humaniorans 
teoretiska utgångsvillkor lyftas fram: den induktiva sökproces
sen frilägger ledtrådar som leder ut mot större sammanhang 
och synliggör samband över tid. Den illustrerade boken var 
länge en otänkbarhet på grund av fientligheten i vår kultur mot 
bildens sensualism och icke-begreppsliga karaktär. En kort tid 
under 1800-talet var bokillustrationen legitim även i vuxen
boken. Därefter har den förpassats till vignettkonst i dikt
samlingar och essäistisk. Därutöver är det barnboken, som idag 
ses som inbegreppet för illustrerad bok, vilket i sin tur gör att 
teoribildningarna kring den illustrerade boken ofta är an
passade efter barnpsykologiens och pedagogikens krav och 
ligger långt från det fria konstnärliga tilltal som vuxenboken 
bygger på. LL-boken har härvidlag brutit mark för ett åter
etablerande av den illustrerade boken för vuxna, och analysen 
visar att man har gjort detta med siktet inställt på mogna 
känslor och mogna konstnärliga uttrycksprocesser. Bilder låter 
sig sällan tämjas, vilket således även LL-utgivningen bevisat. 

Varför forskning om just LL-boken? 

LättLästa böcker (LL-böcker) utges sedan några år av LL
stiftelsen, som 1988 tog över utgivningsansvaret från Skol
överstyrelsen. En arbetsgrupp inom verket hade sedan 1969 
arbetat med att producera lättlästa böcker, inte för skolbruk 
utan med en allmänt kulturell ambition. Regeringen lät så av 
olika skäl överföra ansvaret för utgivningen till LL-stiftelsen, 
och i samband med det önskade stiftelsen en utvärdering av ut
givningen. Lena Johannesson, professor vid tema Kommunika
tion i Linköping och konstvetare, ombads åta sig ansvaret för 
en utvärdering som särskilt skulle avse bildmaterialet i LL
böckerna. 
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Lena Johannesson bad Birgitta Qvarsell, som våren 1989 
vikarierade på tema Kommunikation, att som pedagog med
verka i projektet. Det som var utmanande och spännande för 
Qvarsell som forskare i pedagogik, var LL-gruppens ambition 
att nå ut till olika målgrupper med litteratur av hög kvalitet, 
samtidigt som det betonades att LL-bokens syfte inte var 
pedagogiskt. 

Om emellertid pedagogiken som vetenskap studerar mänsk
liga livsvillkor i relation till utvecklingsmöjligheter hos indi
vider och grupper, blir LL-projektet intressant som fall. Det 
pedagogiskt intressanta är då inte om böckerna används ·som 
läroböcker i skolan, utan böckernas betydelse som utvecklande 
innehåll i en bred kultursatsning, i en ambition att nå olika 
målgrupper. 

Att utvärdera böckernas kvalitet, effekter och spridning 
blev tidigt av underordnad betydelse i vårt arbete. Intressant 
blev i stället att närmare granska LL som fall, som kultursats
ning och som experiment. 

Efter ett möte med LL-stiftelsens styrelse och redaktion 
följde under hösten 1989 och våren 1990 Johannessons och 
Qvarsells långa intervjuer med nyckelpersoner i den tidiga ut
givningen av LL-böcker. Syftet var att försöka förstå bak
grunden till och motiven för den speciella LL-satsningen. Sam
tidigt orienterade vi oss i olika dokument om utgivningen och 
dess genom åren skiftande ideologiska styrning, bl a rörande 
målgrupperna. 

Vi mötte hos de intervjuade ett stort engagemang och in
tresse för att beskriva verksamheten, att ge av sina erfaren
heter. 

Bland dem som intervjuades finns givetvis Barbro Carlsson, 
eldsjälen bakom utgivningen. Hon betonade LL som kultur
satsning, talade om vikten av att böckerna skulle skapas i ett 
samarbete mellan läsare och författare , konstnärer, fotografer. 
Vi talade med Benkt-Erik Hedin som också var med tidigt, 
nästan från början. Han ville bekämpa de renodlat pedagogiskt 
syftena, att skriva böcker som läromedel för skolbruk. Han be
tonade folkbildningen, liksom flera andra, t ex Lars Ekenborn 
och Ingamaj Beck. En av Lars Ekenborns teser var, utifrån er
farenheter av att arbeta med döva och med utvecklingsstörda 
vuxna, att man måste diskutera och analysera antaganden om 
vad som är lätt och svårt i litteratur och konst. Skillnader 
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mellan det individuella läsandet och det kollektiva dis
kuterandet av texter och bilder var ett annat område som våra 
intervjuade tog fram. Ingamaj Becks erfaren heter av be
tydelsen av läsglädje och problemet att handikappanpassa 
litteratur var viktiga signaler i studiens början. 

Slutligen betonades i dessa samtal LL-bokens breda an
vändningsfält. Den har kommit till nytta i särskoleunder
visning, i svenskundervisningen för invandrare, för personer 
med synnedsättning på grund av ålder, dyslektiker etc. Vi har 
också återkommande under åren kunnat konstatera att LL
boken har haft dessa mångfaldiga användningsområden, även 
om våra egna studier främst koncenterats till boken i de ut
vecklingsstördas värld. 

Projektet har baserats på frivilliga krafter och har samman
lagt under åren rört sig med en budget på knappt 150.000 kr. 
Ett sådant lågbudgetarbete har möjliggjorts av att verksam
heten har förlöpt som ett forskarseminarium inom ramen för 
Tema kommunikations kursutbud. Till dessa gemensamma och 
regelbundna diskussioner har kommit ett par symposier i 
gruppens regi, ett om samspelet mellan ord och bild 1990 samt 
ett om "LL-boken som preceptuell läsakt" 1991. Vid dessa 
konferenser har bl.a. medlemmar ur den tidigare LL-gruppen 
samt från nuvarande LL-redaktionen deltagit. För Kerstin 
Pärm och Karin Wennström har specialseminariet kring lätt
lästpro blematiken bildat upptakten till egna avhandlings
arbeten. För Pärms del såsom pilotprojekt i anslutning till 
tidigare egna utredningar om utflyttning till egetboende och för 
Wennströms del såsom slutfört avhandlingsarbete för 
ventilering 1995. Gruppens deltagare - från början Birgitta 
Qvarsell, Kerstin Pärm, Anne Nyberg, Stefan Waszac, Karin 
Wennström och Lena Johannesson - har under åren deltagit i 
skilda nordiska och internationella konferenser, och i 
nationella arrangemang som bl.a. bokombudskonferensen i 
LL-stiftelsens regi på Hässelby slott 1992. 

Alltefter den egna ämnestillhörigheten har gruppdeltagarna 
under åren kommit att engageras inom skilda fält av forskar
samhället för diskussion av handikapp- och kulturpolitik i 
Sverige. Kerstin Pärm, som länge varit yrkesverksam inom 
vården av utvecklingsstörda, har mot bakgrund av tidigare 
undersökningar av effekterna av övergång från institutionsliv 
till egetboende, kunnat fördjupa detta studium med undersök-
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ningarna av läsandet och bokvanorna som kommunikativ 
variabel i boendemiljön. Detta i sin tur har föranlett att Kerstin 
Pärm flitigt anlitats av landsting och kommuner som upp
skattad föreläsare. Många har redan på det sättet tagit del av de 
forskningsresultat som härmed görs permanent tillgängliga. 

LL-seminariet vid Tema kommunikation har med åren 
breddats till vad som idag kallas Läskulturseminariet. Gruppen 
omfattar nu även forskare med inriktning mot teckenspråk och 
mot synskadades bilduppfattning. Samtidigt har gruppens 
verksamhet blivit en integrerad del av den handikappforskning 
som utvecklats vid Temainstitutionen och Institutionen för 
psykologi och pedagogik vid Linköpings universitet (IPP). 
Detta har bl.a. medfört värdefulla synestesieffekter i kunskaps
överföring mellan forskargrupper. Så t.ex. har docent Björn 
Lyxen vid IPP uppmärksammat, att LL-stilistikens närhet till 
talspråkliga strukturer gör texterna utmärkta som högläsnings
underlag vid "speech-tracking"-undersökningar med vuxen
döva. Det är vår förhoppning att denna antologi skall bidra till 
att ytterligare bredda lättläst-bokens användningsområde inom 
forskning och utbildning. Det vore i så fall ytterligare en rimlig 
återkoppling till den kulturpolitiska vision LL-experimentet 
ursprungligen baserades på. 

Från Karl Grunewald till Kenzaburo Oe 

I sin roman Mardrömmen (1964, sv.övers.1969) beskriver 
1995 års nobelpristagare Kenzaburo Oe de mardrömslika 
dygn, då en ung far hoppas att hans missbildade barn skall dö 
och han skall slippa ett liv som vårdare åt en invalid. 
Skildringen är fruktansvärd i sin osminkade redovisning av 
rädsla och feghet och bygger sannolikt på delvis egna upp
levelser. Författaren lurar oss med in i mannens egoism och 
rädsla och läsaren kläs av in på huden i sin vilja till identifika
tion med antingen lusten till flykt och undanflykter eller till 
ställningstagande och ansvar. Med denna läsupplevelse som 
bakgrund är det lättare att leva sig in i det kulturklimat för 
tjugofem år sedan som återskapas i Göran Graningers och John 
Lovens intervjubok 40 år med utvecklingsstörda. Samtal med 
Karl Grunewald. (1994). Det är idag lätt att glömma hur sent 
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genombrottet för en offentlig diskussion om utvecklings
störning egentligen kom. Det var en starkt traumatisk upp
levelse för många att offentligt erkänna, att man var förälder 
till ett förståndshandkappat barn och redan detta faktum 
bromsade insyn och ref ormarbete. 

Har Karl Grunewalds livsverk som läkare, som "över
inspektör för sinnesslövården" och sedemera medicinalråd 
kretsat kring offentliggörande och reformarbete till de handi
kappades fromma, återstår idag att nå fram till den f amiljelika 
kulturtradition som dessa människor även avstängts ifrån. 1967 
års lag om omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda blev 
genombrottet för ett samhälleligt ansvarstagande för de ut
vecklingsstörda, en progressiv hållning ersatte den tidigare, 
restriktiva "bakgårds attityden" till problemen. 1968 igångsattes 
försöken med utgivning av lättläst litteratur på svenska. Djärv
heten i denna satsning framstår idag ännu klarare mot bak
grund av hur svårt det var så sent som vid mitten av 1960-talet 
att komma innanför vårdinstitutionernas väggar av tabun och 
fördomar. Att då hävda de utvecklingsstördas rätt till estetiska 
och intellektuella upplevelser måste ha tett sig utmanande 
visionärt i mångas ögon; idag är integreringen en självklarhet. 
Grunewald berättar att tv-reportage om utvecklingsstörda 
påskyndade en mentalitetsförändring, inte bara för de sakfrågor 
som diskuterades: 

" ... Den andra typen av reportage var nog mera betydesefull. Det 
var när man visade utvecklingsstörda i TV. Detta var ett genom
brott för en ny syn på utvecklingsstörda. Vi har idag svårt att 
förstå var det betydde. 

Dittills hade svårt utvecklingsstörda människor inte funnits ute 
i samhället eller synts på gator och i affärer. Ännu mindre visades 
fotografier av sådana människor. Det fanns ju till och ned en 
oskriven lag som sa att man inte fick fotografera svårt skadade 
människor på anstalter .... " (s.81) 

När Grunewald ser tillbaka på sin tid som överinspektör för 
omsorgsverksamheten i Sverige 1961-68 konstaterar han "Om 
jag skall vara fullständigt ärlig måste jag bekänna att vård
personalens utbildning är det enda område där vi miss
lyckades" (s. 119). Det har givetvis hänt mycket på detta om
råde, även om forskningsprojekt som det som härmed avslutas 
om lättlästbokens samhälleliga potential visar, att det fort-
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farande finns stängda eller i vart fall oöppnade dörrar i vårdens 
kommunikativa rum. 

Ett tydligt tecken på den långsamt pågående vidgningen av 
både vårdbegreppet och kulturbegreppet är dock höstens mot
tagande av författarinnan Ulla Isakssons bok om den nu av
lidne maken Erik Hjalmar Linder och hans sista år präglade av 
senil demens. I en intervju vid Bokmässan uttryckte Ulla 
Isaksson sin häpnad över den nya läsekrets som mött henne i 
och med Boken om E ( 1994 ). Hon noterade, att kultursides
läsarna och deras värdering av de litterära kvaliteterna inte 
längre dominerar. Nu hör andra typer av läsare av sig och av 
andra anledningar; däribland de som söker kunskap inom sina 
yrken som terapeuter, läkare och vårdare etc. och de som söker 
tröst och kunskap i sina privatliv som släktingar och anför
vanter. 
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Kampanj för kulturell frigörelse? 
Ett pedagogiskt perspektiv på 

lättläst litteratur 

Birgitta Qvarsell 

I den här artikeln förs en diskussion om den kultur som kan tänkas 
uppstå i läshandikappade människors möten med lättläst kvalitets
litteratur. Som underlag för diskussionen används inlägg i petita
skrivelser och utsagor från intervjuer med nyckelpersoner i utgiv
ningen av LL-böcker sedan slutet av 1960-talet samt intervjuer med 
andra aktiva företrädare för handikappade. Diskussionen handlar 
främst om vilken betydelse den goda och lättlästa litteraturen kan ha 
för de läshandikappade, bl a (och idag kanske främst) vuxna ut
vecklingsstörda, men i artikeln förs också ett mera generellt 
resonemang. Den frigörande pedagogiken i relation till den 
kompensatoriska problematiseras i diskussionen. Det pedagogiska 
dilemmat blir här, som i annan praktisk pedagogik (oavsett vad man 
kallar den) att söka främja människors egna val, samtidigt som de 
ansvariga och kulturkunniga så väl vet vad som är bäst för dem som 
anses sakna kulturinnehållet. Artikeln avslutas med några 
funderingar kring hur skönlitteraturen kan bli mera lättillgänglig när 
den införlivar i sig bilden, fotografiet eller teckningen av konst
närlig karaktär. Här diskuteras bl a det specifika meningssamman
hang som skapas kring den lättlästa boken. 

Inledning 

Inom pedagogik som praktisk verksamhet uppstår ofta dilemman. 
Samtidigt som vi av forskning och beprövad erfarenhet vet att 
människor måste träffa egna val, söka kunskap utan att matas etc, 
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säger oss vår professionella roll att vi måste erbjuda, styra, kom
pensera människor för deras antagna brister - t ex ska ju skolan 
självklart kompensera barn för det de inte kan skaffa sig hemma, på 
egen hand. Kulturpedagogiken är inget undantag. Samtidigt finns 
ofta en föreställning hos kulturarbetare att pedagogik är något som 
inte hör ihop med estetiken. Pedagogik handlar i den föreställnings
världen om att undervisa. Men pedagogik som vetenskap är något 
annat - den handlar om studiet av mänskliga utvecklingsprocesser 
under olika yttre villkor. Till dessa villkor hör böcker, undervis
ning, kultur. 

I artikeln diskuterar jag den förändringsprocess som kan tänkas 
uppstå i (handikappade) människors möten med den lättlästa 
litteraturen. I den betydelsen är perspektivet pedagogiskt. Det 
handlar alltså inte om hur litteraturen kan användas i skola och 
undervisning. Redan här vill jag betona att jag bedömer det mesta 
som producerats inomLL-utgivningen som bra, av hög kvalitet, i 
texter och bilder. Frågan är alltså här inte om LL-litteraturen är bra 
eller dålig i någon absolut mening. Frågan är i stället vad som 
etableras, skapas, i människors förhållanden till litteraturen ifråga. 
Jag tar den specifika problematiken kring den svenska LL
litteraturen som ämne för en diskussion av mera generell art - det 
pedagogiska dilemmat när man försöker göra något gott för någon 
som anses behöva detta. 

Litteratur för kulturellt eftersatta 

Kulturellt eftersatta grupper syns vara den samlande termen för den 
lättlästa litteraturens målgrupper. LL-böckema uppges (av nyckel
informanter) ha främst konstnärliga syften, men de pedagogiska 
ambitionerna är i allmänhet mycket tydliga: att nå kulturellt eftersatta 
grupper med god litteratur. 

Det handlar om texter som ska ha kvalitet. Texter som gör att 
man läser dem så att de berör en. Frågor som väcks är: Vad ska 
texterna bidra med? Vad gör att en text berör en? Kan enkla texter ha 
hög kvalitet? 
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Den här artikeln tar upp sådana frågor. Det handlar om 
pedagogik och kultur, specifikt när det gäller människor med läs
problem, som också ibland bedöms vara kulturellt handikappade. 

Det första steget i utforskandet av den skönlitterära textens 
betydelse för den läshandikappade läsaren måste vara att klargöra 
fenomenets karaktär och innebörden av vissa begrepp som är 
viktiga för att förstå sammanhanget, frågeområdet. 

I det här fallet har jag avgränsat fenomenet - från mitt perspektiv 
- som en ambition att förbättra de kulturella villkoren för 
handikappade människor via litteratur, lättläst skönlitteratur som 
kultur. Centrala begrepp i detta sammanhang blir då kultur, handi
kapp, läsning, men också kvalitet. 

Kultur kan i det här sammanhanget ses som såväl en livsform som 
ett intresseområde som bl a kan definieras genom skapandet eller 
utnyttjandet av en litterär eller annan estetisk produkt. 

Handikapp är här ett begrepp som binder samman målgruppen för 
de kultur- och litteraturförmedlande insatserna. Målgruppen är läs
handikappade människor, kulturellt, men också socialt och mentalt. 
Det rör sig om barndomsdöva, utvecklingsstörda, socialt och 
kulturellt handikappade, allmänt lässvaga eller läsovilliga. Denna 
handikappfokusering aktualiserar diskussioner om litterär adapta
tion. 

Läsning handlar i det här fallet om en läs akt som kan omfatta både 
texter och bilder, fotografier och teckningar. I enlighet med kravet 
på texterna att hålla god kvalitet har man funnit att förenklingen av 
texterna som sådana inte kan drivas så långt att dessa blir banala 
eller torftiga. För att bibehålla kvaliteten har man i stället valt att 
komplettera med bilder. Detta i sig erbjuder speciella och spännande 
teoretiska och empiriska problem som handlar om bildtolkning och 
textläsning. 

Kvalitet skulle här kunna vara antingen en egenskap hos texten 
som sådan eller något som utmärker läsarens relation till texten. 
Frågan om kvalitet är alltid relaterad till perspektiv, dvs från vilken 
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utsiktspunkt ett fenomen betraktas. Vad som är kvalitet för skaparen 
av litteratur behöver ju inte vara det för den som tar del av den. Det 
är ett väl känt problem, som upprepade gånger bekräftats i 
pedagogisk forskning. 
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Bild l. Flyga ur boet av Siv Widerberg är en fotonovell med aktörer från dag
centra och egetboende. Textens konkretion och bildernas ögonblicklighet bevarar 
den autencitet som de arrangerade situationerna kunde hota. Uppbrott från 
hemmaboendet var temat. 1979. 

Läsarens läsning av de lättlästa böckerna är ju den slutliga 
fokusering som ska göras. Vad skapar läsaren i mötet med texten 
och bilden. Kvalitet? Kultur? 

Kompensatorisk brukar man kalla den pedagogik som söker få 
mottagaren att ta till sig det han eller hon egentligen inte själv söker. 

26 



Emancipatorisk eller frigörande är den som främjar autonomi, 
självständighet och egna v~~· Kan vi då se läsning av god litteratur 
som medel till autonomi? Ar LL-satsningens uttalade målgrupps
relatering ett hinder för läsarens autonoma val och bearbetning? Hur 
får vi läshandikappade att lära sig läsa den goda litteraturen? 

Enligt Andersson (1989) som analyserat läsning som socialt 
fenomen i ett historiskt perspektiv krävs en organiserad undervis
ning/är alla, eller en kampanj av något slag, för att läsförmåga ska 
utvecklas av alla, som en medborgerlig kompetens. Jag återkommer 
till hennes analys senare i den här artikeln, men redan här vill jag 
väcka frågan: Kan vi se LL-satsningen som en kampanj för 
kulturellt eftersatta? Vad sker i kampanjen (som ju är målgrupps
anpassad) med estetiken och kvaliteten? 

Den kulturpedagogiska ambitionen 

I argumentationen för den lättlästa boken av god litterär kvalitet 
uttrycks en omsorg om andra, en strävan att "ta hand om" de 
grupper i samhället som annars skulle kunna råka ut för skadlig eller 
på annat sätt dålig påverkan. Om "socialt handikappade" talar man 
kanske inte rakt ut numera - det kan snudda vid en känslig fråga om 
mänskliga rättigheter - men de mentalt handikappade ses oftare som 
möjliga och legitima mottagare av åtgärder, tex undervisning eller 
kulturella aktiviteter. Här blir frågan om pedagogik viktig - hur får 
man folk att ta till sig det de inte själva söker eller kanske inte heller 
är förmögna att söka? 

Handlar satsningarna på lättläst litteratur om en strävan att främja 
människors autonomi och möjligheter till egna självständiga val? 
Rör det sig om "kulturella hierarkier" eller om en mera vanvördig 
inställning till den etablerade kulturen? (Jfr Talerud, 1993) 

En kompensatorisk pedagogik innebär alltså försök att få mot
tagaren att ta emot det han eller hon antas behöva, på basis av en 
diagnos av brister. 
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Bodil llit kan ~um g1'11 
\'<td ~on1 folkr lwnm: in 

Bild 2. Bodil - flickan som gör vad som faller henne in. Ett litet stjärnporträtt 
och en emancipatorisk definition av handikappet. Birgitta Stenberg skrev och 
Lars Johansson fotograferade. 1986. 

Den emancipatoriska (frigörande) pedagogiken skulle i stället främja 
autonomi och egna vaJ, självständiga överväganden. Distinktionen 
går tillbaka till Paulo Freire och Ji.irgen Habermas, och den 
diskuterades livligt under sjuttiotalets pedagogiska debatter om den 
praktiska pedagogikens mål och syften. Den är aktuell idag också, 
särskilt i diskussioner om handikappade och de åtgärder som vidtas 
för deras bästa, antingen det rör sig om barn eller vuxna, och oav
sett handikappets natur. 

Utifrån Habermas texter om kommunikativt handlande (1981 och 
1993) kan vi vidare ställa frågor om dilemmat att via pedagogik vilja 
främja autonomi och individernas självständ~ga val. Kan man tala 
om LL-litteratur som frigörande kultur? Ar det rimligt att se 
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försöken att nå läshandikappade med god litteratur som exempel på 
frigörande pedagogik? Eller handlar det snarare om kulturmöten i 
den meningen att boken som kulturellt kapital möter ett tolknings
samfund som (som kulturell kontext) inte a priori kan antas se 
boken som kvalitet i livet - som livskulturellt innehåll? 

Hansson ( 1992) beskriver hur det mycket sent i litteratur
vetenskapens historia blev utrymme för tankar om den verkliga 
läsaren, snarare än den tänkta och abstrakta. Också mediaforsk
ningen kom att intressera sig för mottagarens sätt att ta emot bud
skapen, texter och bilder. Han betonar att både författare och läsare 
skapar textens mening. Det handlar alltså om ett möte mellan inten
tion och mening. 

Hur kan sådana iakttagelser använda~. i analyser av läshandi
kappades meningsskapande av litteratur? Ar överhuvugtaget frågan 
om kultur för handikappade viktig på just detta sätt? Ar frågan om 
handikappades kultur kanske speciellt intressant i diskussioner om 
kampanjmål och pedagogiska syften i termer av frigörelse? 

Ambitioner och målgrupper ska här sättas i fokus för en diskus
sion om den lättlästa boken som kultur för handikappade. Först 
presenterar och tolkar jag en del uttryck för LL-satsningens ambi
tioner, uttryck som hämtas från dels Skolöverstyrelsens anslags
äskanden rörande litteraturutgivning för läshandikappaqe under en 
tjugoårig period, dels intervjuer med nyckelpersoner i SO-gruppens 
utgivning under åren 1968-1989. Som bakgrund till en diskussion 
om hur de tänkta läsarna kan nås av litteraturen, presenterar jag 
också rön från en intervjustudie med företrädare för de handi
kappade, utförd av Anne Nyberg, under ett par år medarbetare i LL
seminariet i Linköping. 

Vilka ska nås av lättläst litteratur? 

När Skolöverstyrelsen i slutet av 1960-talet, på Barbro Carlssons 
initiativ, bildade den s k LL-gruppen med syftet att arbeta för 
litteratur för handikappade, startade en intressant diskussion kring 
bl a målgruppsfrågan. Vem har behov av lättläst litteratur? Skol-
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barnen? Speciella grupper av handikappade? Alla vanliga människor 
som har långt till den goda kulturen? Alla (olika) grupper av handi
kappade, men i synnerhet de psykiskt utveckligsstörda och de döva 
står som målgrupper för satsningarna under de första perioderna av 
LL-utgivningen. 

Skolöverstyrelsens (SÖ:s) petitor genom åren 

LL-gruppens anslagsäskanden inom SÖ under ett par decennier ger 
viss information om vilka läsare, mera explicit, som man tänkte sig. 
I petitorna behandlas också skälen till att just dessa grupper b0r nås. 
På så sätt speglas i dessa texter ideologin och ambitionen bakom en 
mera än tjugoårig utgivning av LL-böcker, fram till slutet av 1980-
talet, då LL-stiftelsen övertog ansvaret för utgivningen. 

Inför 1966-1967 tar man under rubriken De handikappades bok
försörjning upp frågan så här: 

"För olika grupper av handikappade spelar tillgång till litteratur 
självklart en stor ro11 och någon närmare motivering härför syns 
icke erforderlig." 

Det sägs också att man vidtagit många åtgärder för att ge de 
handikappade tillgång till den i landet tillgängliga litteraturen, medan 
endast få initiativ tagits när det gällt att utforma litteraturen på ett 
sådant sätt att de handikappades behov tillgodoses. 

Särskilda åtgärder syns nödvändiga för de båda grupperna 
psykiskt utvecklingsstörda och bamdomsdöva - för dem krävs "ett 
speciellt urval av lättlästa böc.~er" . 

Och så här beskrivs i SO:s petita inför 1966/67 den psykiskt 
utvecklingsstörde: 
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" ... har, förutom sin reducerade minnesvidd, sitt knappa ordförråd och 
sin nedsatta förmåga till sammanläsning av längre ord, vissa 
koncentrationssvårigheter och saknar ofta uthållighet. Det är därför 
självfallet, att han undviker frivillig läsning, såvida han icke finner 
det behandlade ämnet mycket intressant, texten stor och tydlig och 



rikligt illustrerad och textpartierna ej för långa. Det är emellertid 
inte någon utopisk uppgift att söka stimulera många av de psykiskt 
utvecklingsstörda till frivillig läsning om man har en realistisk in
ställning till deras förmåga." 

Om de döva sägs bl a att dövhet är ett mycket svårare handikapp än 
man vanligen föreställer sig. Man hänvisar till betänkandet Det döva 
barnets språk- och talutveckling (SOU 1955:20) för att tydliggöra 
dövhetens problem. Man blir avstängd från språklig stimulans och 
får en mycket begränsad begreppsuppfattning. De flesta döva gör få 
framsteg i intellektuella ätnnen, vilket skulle bero på att de inte till
ägnat sig språket. Intelligensmässigt torde de ha samma förutsätt
ningar som alla andra, sägs det också. 

Böcker för dessa målgrupper, alltså de psykiskt utvecklingsstörda 
och de döva, ska: 
- ha enkelt språk med centralt ordförråd 
- ha tydlig och klar typografi 

Inför nästa budgetår, 1967-68, påtalas under rubriken Bidrag till ut
givningen av easy-readers, att biblioteken nu svarar för en hel del 
uppsökande verksamhet för att tillgodosede handikappades behov. 
Men det finns vissa handikappgrupper där särskilda åtgärder syns 
viktiga och nödvändiga. Dessa är de psykiskt utvecklingshämmade 
och de gravt höreselskadade och döva - här finns ett mycket stort 
behov av tillgång till lämpligt läsmaterial, påpekas det. 

Det är en grundläggande princip inom modern omsorg om 
psykiskt utvecklingshämmade att de ska behandlas som vuxna, 
säger man. Denna princip konstateras vara svår att tillämpa när det 
gäller litteratur. Barnböcker, seriemagasin och enklare veckotid
ningar blir ofta den enda tillgängliga litteraturen. 

Också döva och gravt hörselskadade kan behöva lättlästa böcker, 
även om de inte hämmas av intelligensstörning, påpekas det. 

Det ska vara speciellt tillrättalagda böcker med enkelt språk, 
baserat på det centrala ordförrådet, korta satser och en enkel och 
klar typografi. 
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De bearbetade böckerna skulle också kunna användas för andra 
grupper med bristande språkutveckling och för utlänningar som lär 
sig svenska. 

Vi ser här att samma huvudmålgrupper för utgivningen finns 
med - de psykiskt utvecklingsstörda och de döva eller gravt hörsel
skadade, men man påpekar också att böckerna ska kunna läsas av 
andra. 

I början av 1970-talet talas i anslagsäskandena om "lättläst 
litteratur för vuxna handikappade med reducerad förmåga att läsa". 
Primära målgrupper är alltjämt vuxna psykiskt utvecklingsstörda 
och gravt hörselskadade-döva. 

Vid 1970-talets mitt finns en del nytt material att ta fasta på i 
anslagsäskandena. Många av remissvaren på Litteraturutredningen 
Boken visar att det är angeläget att satsa på litteratur för olika 
handikappgrupper. I remissvaren har bl a LO och ABF uttalat sig. 

Det finns stora grupper av människor som har läshinder, sägs 
det vidare i petitan: språkliga hinder, tekniska hinder och hinder 
som berör läsovana. De sistnämnda kan ha en rent social bakgrund. 
Någon mera total kartläggning av behoven för dessa grupper har 
inte gjorts. Man utgår i sina förslag från grupper där läsproblemen 
hänger ihop med dövhet och grav hörselskada, utvecklingsstörning 
och synskador. 

Behoven är stora, bedömer man. LL-böckerna når även utanför 
de primära målgrupperna, t ex till afasisjuka, invandrare och elever 
på ungdomsvårdsskolor. Detta ställs som krav på en solidarisk 
kulturpolitik. Samma stöd som ges till litteratur för läshandikappade 
vuxna ska utgå till anpassad barn- och ungdomslitteratur. 

Arbetet med LL-böckerna har visat att ord- och bildkonstnärer så 
långt som möjligt bör arbeta tillsammans och i nära kontakt med 
läsarna. Forskning kring läshinder är också nödvändig för att en ut
givning av anpassad litteratur ska bli så differentierad som möjligt, 
betonar man i petitan. 

Man förordar nu en vidgning till barn och ungdomar. Bibliotek 
och handikapporganisationer föreslås få stöd till uppsökande verk
samhet. 

I petitan inför 1977 /78 utgår man från bl a betänkandet Kultur åt 
alla (SOU 1976:20) 
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.. Serier för vuxna kommer att ges ut under kommande period, och 
SO har för avsikt att lämna redogörelse för försöksverksamhet med 
utgivning av lättlästa böcker, och b a kommer erfarenheter från olika 
läsargrupper att presenteras. Vidgning av verksamheten kommer att 
föreslås, bl a i form av uppföljningsarbeten och expertmedverkan. 
Arbetet med att följa upp hur böckerna läses måste intensifieras. 

Vid decennieskiftet 1980/81 finns ett femtiotal titlar utgivna och 
lika många projekt är under arbete. Böckerna läses nu av också 
af!pra grupper, tex invandrare och ungdomar med läsproblem, och 
SO påpekar i sin petita: 

"För såväl de ursprungliga läsargrupperna som för de nya är det ett 
oavvisligt krav att LL-utgivningen skall spegla samma mångfald 
som annan litterär utgivning." 

Utvecklingen går under de här åren snabbt och inför 1982/83 på
pekas att ett hundratal böcker finns i utgivningen. Man har dess
utom igångsatt ett särskilt försök med utgivning för barn och unga, 
något som tidigare av olika skäl ansetts både onödigt och olämpligt. 
Denna särskilda utgivning omfattar ett femtontal böcker. Flera av 
Sveriges mera kända barn- och ungdomsförfattare medverkar i 
försöket. Man vill dock följa denna verksamhet noga och alltjämt 
prioritera de vuxna. 

"Behoven bland de vuxna läsarna varierar mycket starkt, från böcker 
med mycket liten och enkel text till korta romaner och bearbet
ningar. Gemensamt för de olika nivåerna i utgivningen är att 
böckerna är rikt illustrerade, har ett tydligt språk och en tillrättalagd 
typografi". 

Ord- och bildverkstaden som är knuten till LL-gruppen arbetar nu 
tillsammans med konstnärerna för att utveckla och pröva de olika 
LL-projekten. Handikappåret 1981 görs en utställning. 

Inför 1984/85 påpekas att antalet böcker som ges ut fortsätt
ningsvis kommer att bero på vilka läsargrupper böckerna utvecklas 
för, och om man väljer att satsa på böcker till läsare med mycket 
stora läsförståelseproblem. Skillnaden mellan projektbidrag (till för-

33 



fattare och bildkonstnärer) och produktionsstöd (till förlagen) tas 
upp. 

De kulturpolitiska ambitionerna blir ännu tydligare inför 1985/86 
då man skriver: 

"Utgivningen av LL-böcker, dvs lättlästa böcker, är en mycket 
viktig kulturell insats för människor med svag läsförståelse. Av
sikten med LL-böckerna är just att de på ett helt annat sätt än annan 
bokutgivning skall ta hänsyn till läsarnas förståelse av text och 
bild." 

Det påpekas att LL-boken nu utvecklats vad gälle{ djupare samspel 
mellan bild och text och textens innehållsstruktur. Aven svaga läsare 
kan nås med ganska komplicerade budskap i bildform, om bilden 
har en konstnärlig autenticitet. Den konstnärliga bilden har därför 
fått ett annat utrymme i böckerna än tidigare. Bilden kan förmedla 
ett känslomässigt komplicerat innehåll, även om läsarna saknar 
verbal förmåga att beskriva samma sak eller med ord visa att de 
förstått innehållet. Läsarnas livserfarenhet kan stämma med det 
känslomässiga innehållet i bilden. Men detta ställer stora krav på de 
konstnärer som arbetar med bilderna i LL-böckerna. Det går då inte 
att arbeta som bokillustratörer traditionellt gör, understryker man. 
Dessa engagerade och engagerande formuleringar vittnar om den 
intensifierade satsningen på bilden för att nå de tänkta läsarna. 

Barn- och ungdomssatsningen överges och utgivningen kommer 
åter att koncentreras på vuxna läsare med särskilt stora och otill
fredsställda behov av litterär stimulans, t ex människor som på 
grund av funktionshinder lever i isolerade institutionsmiljöer. 

Parallellt med bildförsöken sker ett utvecklingsarbete med texten. 
Detta arbete varierar starkt utifrån olika läsargruppers behov och 
författarnas möjligheter att bevara sin språkliga integritet och sam
tidigt kunna nå fram till olika läsare. 
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"F n arbetar LL-gruppen tillsammans med författare, bildkonstnärer 
och Bildförlaget Öppna ögon med en serie LL-böcker för mycket 
svaga läsare. Dessa läsares behov av anpassning av textlbild eller 
enbart bildspråk är en av de stora utmaningarna framöver." 



Utvecklingsdelen av LL-processen har hittills fått ett stort utrymme, 
vilket är naturligt. 

Avsikten med LL-böckema är alltså att de på ett helt annat sätt än 
annan bokutgivning ska ta hänsyn till läsarnas förståelse av text och 
bild. 

Inför 1986/87 upprepas i stort samma argument som tidigare: 
Utgivningen av lättläst litteratur är en viktig kulturell insats, och det 
gäller att ta hänsyn till läsarnas förståelse av text och bild. Försök att 
differentiera och rikta utgivningen till olika läsargrupper behöver 
utvecklas vidare liksom satsningar på information och distribution. 

Ett år senare talar man i petitan om LL-litteratur som en viktig 
kulturell insats för människor med svag läsförståelse. På så sätt har 
det skett en generalisering med avseende på målgrupp. 

00000 

Av SÖ:s petitor under en tjugoårsperiod av utveckling och för
ändring i samhällets kulturutbud framgår, att den kultur som blir 
aktuell här är litteratur, och att målet är att hjälpa svaga läsare eller 
läsare med svag läsförståelse. I starten riktades utgivningen mera 
explicit till utvecklingsstörda och döva, men senare vidgades 
gruppen till att också omfatta andra som bedömdes behöva lättläst 
skönlitteratur, tex barn och unga, en målgrupp som dock snart 
övergavs. Man kan ana att det fördes diskussioner i LL-gruppen om 
vilka man främst ville nå. Det kan också ha uppstått svårlösta frågor 
om hur den litteratur ska se ut som ska kunna rikta sig till alla, 
jämfört med den litteratur som tillgodoser olika gruppers "behov", 
bedömda utifrån svårigheter att ta till sig texter. En annan tänkbar 
diskussion, om vi ser till den senare LL-utgivningen, med dess 
satsning på även gravt utvecklingsstörda, är ju om man ska tänka på 
alla eller på de mest behövande. 
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Intervjuer med nyckelpersoner i utgivningen 

Under hösten 1989 genomförde Lena Johannesson och jag 
intervjuer !Ped några av LL-gruppens medlemmar under LL-utgiv
ningens SO-tid. Det var nu utgivningen av LL-böckema gick över 
till LL-stiftelsen och fick en tydligare satsning på de utvecklings
störda som målgrupp, även de gravt utvecklingsstörda. 

Här presenterar jag utsagor från en i LL-arbetet medverkande 
fotograf (F), en poet (P), en bildredaktör (B) och en författare som 
också arbetat med bearbetningar av litteratur till lättläst (Fö). 

F (fotografen) som arbetat länge i LL-gruppen och själv direkt 
skapat med och för utvecklingsstörda och döva, säger att en av hans 
grundläggande teser är att böcker aldrig kan göras efter mallar, inte 
heller LL-böcker. Det konstnärliga måste alltid framhävas och LL
boken borde, enligt F, just på grund av sina litterära och konst
närliga kvaliteter, kunna nå en mycket vidare grupp än de tänkta 
"målgrupperna", dvs läsas av alla. 

En annan pionjär i LL-utgivningen är poet (P). Han har arbetat 
med flera grupper, bl a utvecklingsstörda och döva. Han betonar det 
stora behovet av olika sorters texter. Arbetet med döva eller ut
vecklingsstörda har aldrig varit något isolerat, det handlar om att 
hitta vägar för att nå läsare och publik. P betonar också den vidare 
målgruppen: 

"Kan man få utvecklingsstörda att läsa en text, så ska inte vanliga 
läsare komma och säga ett det är för svårt för dem". 

Han betonar också det estetiska snarare än det pedagogiska värdet 
av litteraturen: 
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"Redan i det att en text kan upprepas exakt som den lästes förra 
gången ligger något estetiskt fantastiskt - något oföränderligt som 
man kan ta ställning till flera gånger, något man minns. Barn vill 
ha samma saga om och om igen - de kan den utantill. Det är 
viktigt att det är samma text, det ger den ett sorts estetisk 
spänning." 



P, liksom andra i den grupp vi intervjuade, betonar att det inte rörde 
sig om böcker för skolbruk, de skulle inte produceras för under
v1sn1ng. 

"Böcker skiftar, det är en betydligt mera svårgripbar verksamhet. 
Det får inte förvandlas till en pedagogisk verksamhet. På SÖ-tiden 
ägnade jag ganska mycketkraft åt att bekämpa det pedagogiska. De 
ska inte skrivas som läromedel, men visst vet jag att de används i 
pedagogiska sammanhang. Men de ska inte skrivas i pedagogiska 
syften." 

Böckerna har alltså använts också som skönlitteratur i skolorna, och 
P kommenterar: 

"Det kanske vittnar om fel i den övriga utgivningen. Det finns 
inget bra estetiskt material att använda i skolorna. Då får man ta till 
det här. Vi försöker ju se till att identifieringsmöjligheterna i LL
böckerna är vuxna. Även om de är utvecklingsstörda, ska de inte bli 
klappade på axeln och betraktas som flickor och pojkar när de är i 
femti-sextiårsåldem." 

In i LL-gruppen på SÖ kom i mitten av sjuttitalet B, som bild
redaktör. Hon var då främst intresserad av dövas bildspråk och 
hade bl a skrivit om döva i bildterapi. 

Hon berättar hur hon arbetade med bildkonstnärer, "de stora", 
för att skapa böcker av bra kvalitet. Hon fick i gruppen en del reak
tioner mot bilder som var "för vilda" . 

Grupper som särskilt intresserade B var afatiker och döva. Men 
afatiker är ju helt olika de utvecklingsstörda, afatikerna behöver 
mycket tät information, inte tunn och utspridd. De orkar inte läsa 
mycket och måste få in mycket med liten läsning, betonar hon. 

Hon intresserar sig också för serier och ser seriebilder som "ett 
tänkande i bokform". Hon vill se spännande abstrakta grafiska 
former i två- eller trefärgstryck. 

Ibland skulle B dock önska lite "läckrare design" på böckerna. 
Det är för mycket diskussion om kommersialism kopplad till dålig 
kvalitet. Kultur och kommersialism är inte självklart motsatta. Det 
handlar i hög grad om en filosofi om kultur för svaga grupper. 
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B tycker också att det i LL-boken saknas humoristiska aspekter, 
allt är så allvarligt. Det handlar om en speciell kultursyn. Det kan lätt 
uppstå spänning mellan anpassning och provokation. 

Ibland handlar nog LL också om tvånget att läsa, påpekar B. 
Hon känner inga LL-målgrupper som "läser med glädje". Det blir 
lätt ett slags myndighetsutövande. 

T ex de lässvaga på folkhögskolorna: "Man går direkt in i deras 
handikapp", säger B och menar att detta i sig kan utgöra ett stort 
hinder och skapa motstånd mot böckerna. 

"Vi har tyckt att upplevelsen är det viktiga, LL-utgivningen ska 
inte vara pedagogisk, den ska ge en konstnärlig upplevelse, det ska 
vara starkt. Upplevelsemässigt." 

Också B tar upp LL-gruppens ambitioner att se LL-litteraturen som 
kultur, och hon betonar att det skulle handla om fritt val, det fick 
inte vara skola. Samtidigt uttrycker hon tveksamhet till hur ambi
tionen i verkligheten nåddes och alltjämt nås: 

"Där kommer du in på den gamla diskussionen som fördes under 
SÖ-tiden. Detskulle ju inte handla om skola utan om kultur, detta 
är individens fria val. Det ska tillgodoses, men det finns ju inte en 
enda LL-läsare som självmant läser böcker. Alla har ju läshandi
kapp, det värsta de vet är att läsa böcker. Man tvingar dem till det, 
egentligen. Det går inte att blunda för det. Det kan vara behagligt 
därför att det är i en grupp, eller att det är enda sättet att komma 
hemifrån, men jag tror inte att det är många LL-läsare som själv
mant går och köper en bok därför att de gillar att sitta hemma och 
läsa." 

En av de tidiga medarbetarna i utgivningen är en författare som bl a 
utfört bearbetningar av skönlitteratur (Fö). Hon har · funderingar 
kring hur LL-litteratur i denna form kan mottas. Själv skriver hon 
nog främst för den grupp som skulle kunna kallas socialt och 
kulturellt handikappad, säger hon - de som inte fått med sig läsning 
och böcker hemifrån. De bearbetningar hon själv gjort har fått ett 
gott mottagande, men hon säger samtidigt att det alltid är svårt att 
skriva enkelt, antingen man bearbetar eller nyskriver texter: 
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"Man balanserar hela tiden på det banalas gräns" 

Om bearbetning av andra författares verk säger hon så här: 

"Det borde vara ett samarbete, om det går. Det kan vara stor skillnad 
j tolkning av en bok, men behoven av bearbetad litteratur är stora. 
Bearbetningar kan dock bli av så olika karaktär. Ibland kanske man 
hellre skulle tala om att återberätta, i de fall man förenklar -
nästan talspråkligt - en text." 

Men det är ändå knepigt att bearbeta. Man kan ju göra om en för
fattares verk till n~got helt nytt och frågan är då vem som ska ses 
som ''författaren". Andå är det inte många författare som själva vill 
bearbeta, även om de tillåter att andra gör det. Hon berättar om en 
författare som inte ens ville läsa sina böcker, sedan de (med hans 
tillåtelse) bearbetats av andra. 

De här nyckelpersonerna i skapandet av LL-böcker har alltså 
ambitioner att nå, och de har lite olika uppfattningar om vilka läsare 
man i första hand bör satsa på. Alla betonar dock att den goda 
litteraturen inte får vara alltför specialinriktad. En av aktörerna i LL
utgivningen säger rent ut att själva handikappinriktningen kan vara 
ett problem för människor som man vill nå, ett hinder för dem att ta 
till sig litteratur. Hon är också kritisk mot den tråkighet som ut
märker en del av utgivningen. Tvånget att läsa sådant som andra 
anser bra för en kan hindra engagerande läsning, frånsett det 
specifika läshandikappet. 

Andra företrädare för läshandikappade 

I Anne Nybergs (se också Nyberg, 1991) intervjuer med centrala 
personer i LL-arbetet och i handikapporganisationema finns några 
samtal som jag vill anknyta till i det här sammanhanget. De båda 
intervjuade är knutna till både FUB och till LL-stiftelsen, ochde 
arbetar med utvecklingsstörda, fastän i olika funktioner. 

Jag kallar dem A respektive B i presentationen nedan. 

39 



A uppfattar kravet på lättläst som lite jobbigt ibland. Allt ska ju 
formuleras lättläst, t ex målprogram som ska skrivas så att alla 
förstår det. Sådant kan vålla "fruktansvärda diskussioner", och 
sedan ser "översättningen" till lättläst inte alltid så bra ut. 

Lättläst blir så brutalt, så rakt på, menar A. Hon påpekar också 
att man måste ha tät kontakt med de utvecklingsstörda, för man 
glömmer så lätt hur lite de förstår. Kontakten med författare kan 
vara som en frisk fläkt. Det är uppfriskande att de inte kommer från 
vårdvärlden, och att de tenderar att se de utvecklingsstörda som 
vilka som helst, säger A. Men de är inte beredda att anpassa sig så 
mycket som de måste. Hon är dock emot att man graderar böckerna 
efter svårighetsgrad, för det är ju så olika hur man läser när man 
högläser med dem. Det är ytterst få som läser själva, det beror alltså 
på hur de används. Hon anser också att man inte kan skriva böcker 
som passar för flera olika målgrupper. Man måste nästan diskutera 
det för varje bok. Hon tar bl a sig själv som läsare som jämförande 
exempel: 

"Det här året har vi bestämt att vi ska satsa på utvecklingsstörda, 
och dom böckerna kommer inte andra att gilla. Jag skulle aldrig läsa 
dem, de är för lätta, folk känner sig förnedrade. Tex de döva, de 
ville ju inte bli betraktade som de utvecklingsstörda. Eller afatiker 
som man också vände sig till förr. De blir ju förnärmade . ..... Men 
när det gäller de gravt utvecklingsstörda kan man knappast prata om 
böcker, det handlar mera om upplevelsematerial. 

Vad är då en litterär upplevelse för utvecklingsstörda? 
Ord och formuleringar, svarar A. De hör ju vanligen bara kom

mandoord, man har inte särskilt ofta någon dialog med utvecklings
störda. De pratar på ett speciellt sätt med varann också, menar A. 
Med roliga formuleringar som de upprepar och tycker är kul. Livs
frågor får det gärna handla om också, kärlek och sex och döden. 
Det vill de gärna veta mera om och prata om. 
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"Att läsa om andra länder blir ofta för svårt, för abstrakt. Eller 
landskapsböckerna - de fungerar bra, för det ligger nära. Liksom 
sådant de ser på TV. De ser ju mycket på TV, så det man tar upp får 
gärna anknyta till det. Men de mest konstnärliga böckerna skulle 



jag aldrig läsa med dem, tex den om Eurydike, den går inte. Men 
deckare, kärleksböcker. De kan dock inte välja själva, utan man får 
börja läsa och se om de verkar gilla det. Det är kul att läsa med dem 
för det blir ett engagemang, något att ta fasta på. De skrattar åt ord 
och sånt som jag aldrig skulle skratta åt själv". 

Samtalet med A ger en del att tänka över, speciellt för diskussionen 
om vad en läshandikappad och utvecklingsstörd person kan tänkas 
förstå och ta till sig av kultur. A har lång erfarenhet av att arbeta 
med läsning av tidningar och litteratur i grupper av vuxna ut
vecklingsstörda, och hon kommer i diskussionen med Anne också 
in på betydelsen av egna val av kultur och underhållning. Hon 
menar att de utvecklingsstörda måste få hjälp att välja på ett annat 
sätt än "vi andra'' : 

"Utvecklingsstörda lyssnar ju på Vikingarna, men det är ingen som 
hjälper dem att vidga det, det kan ju vara kul ibland att veta att det 
finns något annat. För om vi gillar Vikingarna, så har vi ju valt 
det. De kanske skulle gilla balett. .. Men det är ju ingen som tar det 
ansvaret. Det ser man ju i gruppbostäderna, det är sällan någon 
personal sitter och läser böcker, utan det är ju TV och video som 
gäller. Det är säkert samma hemma hos föräldrarna också ...... Med 
små barn sitter man ju och läser och sjunger, man går på barnteater, 
men att göra sådant med en vuxen, det finns det ingen vana vid. Det 
är så mycket som måste ordnas, det blir så krångligt. Och på dag
center handlar det ju om att laga mat och så, och visst det är ju 
viktigt också. Jag tror att det har med våra värderingar att göra, om 
vad som är viktigt". 

A: s synpunkter handlar bl a om två viktiga teman: om en tänkt 
behovshierarki för (främst) de utvecklingsstörda, där kulturbehoven 
av många uppfattas komma sent, och tankar om de specifika behov 
av litteratur som olika målgrupper har. Hon bygger här mera på 
erfarenheter än föreställningar om det ideala förhållandet. 

Den andra informanten i Anne Nybergs intervjuer, B, är också aktiv 
i FUB och i LL-stiftelsen. Hon betonar att det primära måste vara 
den litterära upplevelsen. Samtidigt inser hon att böckerna kan vara 
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bra att använda pedagogiskt, t ex för att lästräna. Det får dock inte 
överdrivas, tillägger hon och motiverar: 

"Såna här stackars människor skall ju tränas hela livet, det är ju det 
som är deras livsinnehåll och det är grymt, tycker jag". 

Vuxenundervisning är en sak, den litterära upplevelsen en annan, 
men ibland kan man ju också använda LL-böcker i undervisningen 
- så säger hon ungefär. 

Vad är då en skönlitterär upplevelse? 

''Det är inte det här med att de ska vara djupa och svåra, det går inte 
med utvecklingsstörda. Men även enkla och konkreta handlingar kan 
innehålla kvalitet, men det är ett problem att det inte blir för 
barnsligt.Ja, det har med känslorna att göra, det ska vara äkta, man 
ska kunna känna igen sig. Det ska samtidigt vidga ens erfarenheter. 
Det gäller ju för all skönlitteratur och sedan blir det då olika, 
beroende på hur man har det i livet och vad man har varit med om". 

Molly Johnsons bearbetning av Moa Martinson är ett bra exempel, 
enligt B. Annars prioriterar handikapporganisationerna främst den 
direkta omsorgen, men B menar att kulturfrågor också är viktiga, att 
man inte får tappa den delen. 

När det gäller de gravt utvecklingsstörda har B svårt att tro att 
boken är det rätta mediet. Alla ska ha rätt till kultur men det blir lätt 
lite ytligt att säga så. Det måste ju röra si gom olika slag av kultur, 
olika former. När det gäller de gravt handikappade kan man inte 
säga något generellt, det är så oerhört individuellt vad man kan 
tänkas behöva eller vilja uppleva. 

Dessa båda företrädare för de utvecklingsstörda visar i samtalen 
en önskan att, på djupet, nå de handikappade med kultur. De handi
kappade behöver hjälp att välja, och man får akta sig för att träna 
dem för mycket, de ska ju "tränas hela livet, det är ju det som är 
deras livsinnehåll'', som B uttrycker det. En likartad kultur för alla 
tror ingen av dem på. T ex måste de gravt utvecklingsstörda nås 
med annat än böcker, och A har svårt att tro att samma litteratur kan 
vara engagerande för olika målgrupper. 

42 



Hur kan tänkta läsare nås? 

Intervjuerna med centrala aktörer i utgivningen av lättlästa böcker 
visar ett stort engagemang i att nå ut till olika målgrupper med god 
kultur, med texter och bilder som berör och engagerar. Om detta 
sedan kan kallas pedagogik har man nog lite olika uppfattningar om, 
beroende på vad som läggs i uttrycket pedagogik. Alla menar dock 
att man måste lägga ned omsorg i arbetet att nå ut - det måste röra 
sig om kvalitet också här. 

LL-böckerna uppges (av nyckelinformanter) ha främst konst
närliga syften, men de pedagogiska ambitionerna är ändå i viss 
mening centrala: att nå kulturellt eftersatta grupper med god 
litteratur. 

Förenkla utan att förlora i kvalitet - så ser rekommendationen ut. 
Ibland har man bearbetat (eller återberättat) redan skriven litteratur, 
sökt förtydliga, genom att förenkla, och kvalitetshöja med bilder. I 
utgivningen finns också en hel del originaltexter, författade direkt 
för LL-läsare. Bildens bidrag till kvalitet i litteraturen markeras. 
Man kan nämligen inte, antas det, förenkla texterna för långt, utan 
att kvaliteten riskeras. En del böcker i utgivningen, bl a sådana som 
riktar sig till främst af aktiker har en mycket intressant kombination 
av bild och text. 

Vad skulle krävas av en emancipatorisk (frigörande) kultur
pedagogik? Kan den knytas till kvalitetskrav och estetik? Begreppet 
autonomi blir utifrån intervjuerna också mycket relevant att 
diskutera. Autonomi är enligt en del utsagor en förutsättning för 
människor att nås av litteraturen, så att den berör. Handikappin
riktningen, som en del mottagare kan känna av, kan bli ett hinder. 
Är autonomi och egna val en viktig ambition? Är den möjlig? 

Ambitionerna med litteraturen kan dock också uttryckas sålunda: 
Det är viktigt att läsarnaförstår texter och bilder på rätt sätt. Ibland 
betonas i stället upplevelsen av en bok, och då handlar det snarare 
om bokens konstnärliga kvaliteter. Hur gestaltar sig motsättningen 
konstnärlighet/estetik - pedagogik inom det här området? 
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Sammanfattningsvis menar jag att utsagor i SÖ:s petitor och från 
nyckelinformanter och andra företrädare för läshandikappade 
aktualiserar följande slag av frågor: 

Kultur - Vilket kulturellt kapital avses och för vem är det tänkt? 
Hur kan litteraturläsning som kulturell aktivitet inverka på 
mänskliga livsvillkor? 

Texter - Hur ser de texter ut som har kvalitet i den meningen att de 
berör en? Vad ska texterna bidra med? Vad gör en text litterär? 

Bilder används som komplement eller självständiga inslag i texter. 
Det handlar om konstnärliga bilder, om fotografier, och den intres
santa frågan är vad som kan förmedlas i olika kombinationer av 
media. 

Kvalitet finns med som begrepp också i en vidare mening. Hur 
kan kvalitet fastställas? Vem avgör? Och från vilket perspektiv? 

Läsaren av lättlästa böcker, den handikappade med sitt tolk
ningssamfund, sin kontext möter produkter och förmedlare från 
andra livsvärldar. Vad kan begrepp som tolkningssamfund och livs
värld bidra med för förståelsen av handikapp och kultur? 

Läsning och kultur - som kampanjmål 

Vi har sett att både ambitioner och argument för den här kulturella 
satsningen på lättlästa böcker ofta uttrycks så att man vill åstad
komma läsning och nå lässvaga. I en pedagogisk diskussion om 
kulturhandikapp och läsning blir det därför intressant att något kort i 
historiskt perspektiv begrunda läsproblem och läspedagogik. 

En allmän läsförmåga hos hela folket betraktas som en 
demokratisk rättighet men är inte självklart åtkomlig. Den förut
sätter, säger pedagogikforskaren Inger Andersson (1989), som jag 
tidigare refererat till, en organiserad undervisning i någon form, 
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eller en kampanj . I det här avsnittet bygger jag i stort på Anderssons 
text och på en annan historieanalys, avseende litteraturvetenskapens 
syn på texten och läsaren, författad av litteraturvetaren och kom
munikationsf orskaren Gunnar Hansson (1992). 

Redan 1686 års kyrkolag stadgade att alla, oavsett kön eller social 
ställning, skulle undervisas i läsning. Denna allmänna läskampanj 
(som Andersson kallar den) hade en ideologisk funktion och förut
satte dels massproducerade texter, dels hemmens medverkan och en 
social kontrollfunktion via husförhörssystemet. En utbredd (men 
måttligt ut~.ecklad) läskunnighet fanns hos det svenska folket långt 
före 1842. Overgången från hem- till skolundervisning innebar inte 
något egentligt nytt för läsundervisningens del. 1882 knöts läs
kunnigheten till skrivkunnigheten som krav på lärarnas undervis
ning. Mot slutet av 1800-talet kom nyttiga kunskaper och under
hållande fritidsläsning att dominera undervisningen, på bekostnad 
av den kyrkliga lästraditionens moral. Läsningen fick en på samma 
gång ideologisk och medborgarkvalificerande funktion - där både 
nytta och nöje betonades. 

I början av 1900-talet kom ett borgerligt ideal in i skolan - det 
handlade om att läsa god skönlitteratur. Texterna i skolböckerna 
blev också mera litterära (tex Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara 
resa). I 1919 års undervisningsplan betonades barnet och estetiken. 
Barns intressen och utveckling skulle vara styrande för skolans 
arbete. Vid mitten av 1950-talet sa den pedagogiska expertisen att 
läsförståelse och smakfostran skulle vara centrala inslag i skolans 
läsundervisning. Begreppet "Cultural Literacy" (från Hirsch, 1987) 
blir här relevant att tankemässigt pröva: "What Every Arnerican 
Needs To Know" är undertiteln till det arbetet. Denna kulturella läs
kunnighet står för en önskad massa av kulturellt relaterade 
kunskaper som "varje amerikan" bör få genom skolan. Har LL-sats
ningen samma ambition för "varje svensk", dvs att "kulturell läs
kunnighet" också ska gälla människor med olika slag av läs
handikapp? 

Hansson (1992) påpekar att "läsaren" numera av forskare ses 
som en del av litteraturens värld. Detta skede i litteraturvetenskapens 
historia har dock föregåtts av ett stadium där man hade tänkta läsare 
i fokus, t ex idealläsare eller särskilt informerade läsare. Den 
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verkliga läsarens insteg på scenen skedde dock under visst mot
stånd, det gick trögt. Först på 1970-talet blev det ett större intresse i 
USA för empiriska studier av läsaren och litteraturen, med forskare 
som Louise Rosenblatt, Stanley Fish och Janice Radway. Trenden 
kom senare i Europa, och Hansson menar att den kom parallellt med 
att forskarna öh t intresserade sig för "mottagarnas" plats i kultur
mottagandet. Det rörde sig förutom om litteraturen och läsaren 
också om TV och tittarna, musiken och musikkonsumenterna etc. 
Så analyserar alltså Hansson relationen mellan läsare och författare, 
med texten som länk, i ett forskningshistoriskt perspektiv. Han 
tillägger: Med insikt om att också läsarna är viktiga i den litterära 
världen borde språk och analyskategorier bli andra än i den tradi
tionella litteraturanalysen - som ju avser texterna som sådana, utan 
tanke på läsare. Exempelvis "strukturering", "generering" eller 
"organisation" skriver man om som om detta vore något som sker i 
texten oavsett läsaren. 

Både författarna och läsarna skapar texternas mening. Om det är 
man numera klar, men läsarens roll och ett språk för detta menings
skapande saknas ännu i forskningen och de litterära analyserna, 
påpekar Hansson. Lärare i litteratur använder en del begrepp för att 
lära eleverna litteraturanalys, t ex stil, komposition, personteckning, 
miljöbeskrivning. Men var finns alltså läsarnas egna begrepp, och 
var finns kunskapen om läsarens betydelse för läsningen av dikter, 
prosa och annan litteratur? Hansson pekar här på angelägna f orsk
ningsbehov, inte minst när det gäller den mål gruppsinriktade 
litteraturen, t ex LL-böckerna. I modern läsforskning kommer 
forskarna in på detta, i och med att man ser läsningen som en 
interaktiv process - något som sker mellan läsaren och texten. 

I LL-sarnmanhang är läsningen ibland interaktiv också på ett 
annat sätt - den sker i grupper av människor, där någon eller några 
läser högt för andra som inte kan läsa eller läser dåligt. Här kan LL
litteraturen ses som meningsskapad av både författare, bildkonstnär, 
läsare och förmedlare. 

' 
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Alternativa innehåll i "läsningen" 

Att all kommunikation, inklusive läsning, kräver ett innehåll är för
modligen ett påstående som ingen kan invända emot. Ändå handlar 
de flesta vetenskapliga diskussionerna om läsning som kommunika
tion främst om formen. Carey (1989) vidgar analyserna av kom
munikation till att också omfatta samhälleliga innehållsaspekter, med 
referens till bl a Berger & Luckmann. Denzin (1992) ger en 
historiskt inriktad genomgång av den symboliska interaktionismen 
och dess relation till kulturstudier och tolkande ansatser. Han be
tonar kommunikationsfenomenet inom interaktionismen och gör 
anknytningar till både pragmatism och estetiska traditioner. Eco 
(1976) behandlar semiotiken (teckenläran) utifrån filosofen Peirce, 
semiotikens fader. Han fokuserar perceptionen som tolkningen av 
sensoriskt orelaterade data, vilka organiseras genom en komplex 
process via en kognitiv hypotes baserad på tidigare erfarenhet. Kan 
vi bättre förstå den läshandikappade läsarens möte med text och bild 
med hjälp av semiotikens förgrundgestalter, dvs kan deras tolk
ningslära vara till hjälp i arbetet med lättläst som pedagogiskt och 
kulturellt fenomen. Ja, det tror jag, även om det inte är omedelbart 
självklart. Semiotiken i olika tolkningar och utvecklingar kan vara 
en inspiration till att förstå hur de lättlästa texterna och bilderna kan 
analyseras som innehåll, med eller utan läsaren på scenen. 

Till de författare som utreder och problematiserar relationerna 
mellan författare, läsare och verk hör Kirsch & Roen (1990). 
Verket, texten, tolkas av läsaren på ofta oförutsägbara sätt, dvs för
fattaren och verket ger inte nyckeln till läsningen som process. 
Sådana resonemang är av relevans för förståelsen och analyser av 
målgruppsrelaterat författarskap, både skönlitterärt (typ LL-böcker) 
och t ex läroböcker. Pearson & Uricchio (1991) presenterar en 
antologi med inlägg om bl a Batman och hans publik, tolkad i 
termer av kulturens dialektik. Det handlar om Batmans etnografi och 
om Batman som narrativ. Dessa diskussioner pekar mot alternativa 
innehåll för kulturpedagogiken och aktualiserar frågor om innehållet 
i texter som kan tänkas nå och engagera även läsare med läs-
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handikapp. Är den sk skräpkulturen skadlig, speciellt skadlig, för 
deläshandikappade? 

Radway (1987) hör - som ovan nämnts - till dem som ger ett 
läsarorienterat perspektiv på litteratur. Vilka läser romaner och hur 
värderar de dem? Vilka är läsarnas kriterier? Inför utgivningen i 
England av "Reading the romance", fann sig Radway föranlåten att 
ge en tämligen lång introducerande och tillrättaläggande inledning. 
Hon var då forskare och lärare i Pennsylvania, och boken kom 
första gången ut där 1984. Författaren invänder mot bl a feministisk 
kritik mot romangenrens förment beroendeskapande funktion i 
kvinnors relation till män. Radway menar att fokus måste skifta från 
texten som sådan till den komplexa sociala handling som läsandet 
består av. 

Ong (1991, 1982) diskuterar förhållandet mellan det talade och 
skrivna ordet, mellan det muntliga och det skriftliga. Ong menar att 
boktryckarkonsten gav människan en känsla av att hennes tillgångar 
finns inneslutna i ett neutralt inre rum - förpackade utanför henne 
själv. Han använder begreppet typografisk rumslighet och talar om 
hur skrivandet och skriftspråkets textualisering innebar förting
ligande av mänskliga tankar. Den talande och lyssnande världen 
omvandlades genom skriftspråket till en värld av visuella boksidor. 
Ongs historiska analys av skriftspråkets utveckling ger indirekt 
perspektiv på hur läsaren av den mycket selektivt utkommande 
lättläst-litteraturen kan förstås i sitt isolerade kulturella samman
hang. Läsning som komplex social handling, och läsarens relation 
till "en värld av visuella boksidor", för att tala med Radway och 
Ong, aktualiserar åter frågor om bildens plats och funktion i "läs
ningen" . 

Texten, bilden och läsaren 

När vi börjar beakta att läsaren (enskilt eller i grupp) är med om att 
skapa texten, blir det relevant att också ta in de innehåll som 
bilderna bidrar med och hur dessa kan tänkas förstås och tolkas. 
Barthes (1977) kan också bidra med stoff till den här diskussionen. I 
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Image-Music-Text behandlar han frågor om hur processen från 
arbete (work) till text gestaltar sig. Bl a karakteriserar han foto
grafiet som ett meddelande utan kod, som ett kontinuerligt med
delande. Han talar om den fotografiska paradoxen - om bilden som 
på samma gång denotation och konnotation, som kodburen och 
direkt. 

LL-utgivningen under senare år utgår ju från att bild och text i 
samspel kan främja läshandikappade människors läsning. De bilder 
som används i LL-böckerna är dels fotografier, dels teckningar. 
Böckerna varierar i textmassa och bildernas illustrerande eller själv
ständiga bidrag till texten varierar också. 

Ekarv och Johnson (1988) redogör för kraven på en LL-bok i 
form av "regler för lästillgänglighet" (s 15). Bilder förstärker och 
belyser texten och underbygger läsförståelsen, påpekar de. Som vi 
har sett av inf ormantintervjuerna är bildens karaktär ett kontro
versiellt ämne. Man kan ana att skälen till att föra in bilder är olika, 
beroende på om man vill hävda förenklingens eller konstnärlig
hetens betydelse via bilder. "Svåra" tecknade bilder, som inte utgör 
tydliga illustrationer av ett förlopp, kan ibland antas olämpliga. 
Beck (1987) hör till dem som betonar bildens konstnärliga 
betydelse. 

LL-bokens främsta syfte är enligt flera av nyckelpersonerna i 
utgivningen inte att informera utan att förmedla en kol}_stnärlig upp
levelse. Bilden tillför en ny dimension till läsningen. Ar fotografiet 
enklare än abstrakta symboliska bilder? Det beror på hur "enkelhet" 
definieras. Den abstrakta bilden är i en bestämd mening enkel, den 
renodlar och förmedlar känslor utan många detaljer. 

En föreställning omfotografiet som kan skönjas i en del motiv 
för LL-bokens illustrationer är att det skulle underlätta läsningen, 
göra texten mera tillgänglig. Det kan vara fotografiets verklighets
avbildande karaktär som leder till en sådan slutsats, men det kan 
också vara en "övertygande närvarokänsla hos de avbildade tingen" 
som explicit eller implicit antas påverka läsaren. (Sjölin, 1989, s 
170) Eller ligger fotografiets tänkta innebörd för läsaren i att det 
"bekräftar att det som jag ser verkligen har funnits" såsom Barthes 
formulerar fotografiets "effekt" på jaget - beskådaren? (Barthes, 
1986, s ll9). Flusser (1988) har en hypotes om den fotografiska 
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bildens karaktär för betraktaren: den har inga denotationer men 
konnotationer - den lämnar rum för tolkning om hur relationerna 
mellan elementen kan tillskrivas mening. 

SPÅR 

Jllll'' 1111111 -
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Bild 3. Sp/Jr kallas denna bok om människans rester i naturen. Rubrik såväl som 
innehåll spelar på ett semiotiskt ledtrådstema. Ett lagarbete av Sören Sommelius 
och John S. Webb, 1988. 

Att fotografiet som sådant, ensamt eller i ett collage av bilder, skulle 
underlätta förståelsen, jämfört med en text om motsvarande 
skeende, förefaller dock inte självkJart. Däremot kan fotografiet , 
som andra bilder, kräva en starkare tolkande insats från läsarens 
sida, där tidigare erfarenheter nyttjas för att tillskriva det skildrade 
mening. Detta under förutsättning att den fotografiska bildens 
mångtydbarhet snarare än dess möjliga entydighet och effektivitet i 
informationsöverförande syfte lyfts fram. (Jfr Ekenbom, 1989) 
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Inte heller kan utan vidare sägas att förenklade texter (korta 
rader, korta och vanliga ord etc) gör att texterna läses lättare. Här 
tyder en del erfarenheter på att starka förenklingar leder till torftiga 
texter och sämre läsförståelse. Bettelheim och Zelan (1984) hävdar 
att läsläror som förenklas kan komma att till sitt innehåll och dolda 
budskap snarast förödmjuka läsaren genom sin torftighet. Sådana 
texter saknar det innehåll som kan fascinera den som ska lära sig 
läsa med hjälp av dem. "Fascination" skulle enligt Bettelheims och 
Zelans analys av torftiga böcker vara den aspekt som relaterar 
läsaren till texten. 

Rommetveit (1988) kontrasterar "texten" (enligt viss stipulerad 
definition) mot "anti-texten" (som snarare är dialogisk och öppen) i 
en kritisk diskussion kring "the myth of literal meaning". Fry (1985) 
uttrycker den komplicerade relationen mellan läsaren och texten som 
"interpretative, where interpretation is not the meaning we extract 
from a text, but what we take it to mean as we bring it into being''. 
(s 106) 

Vad som är "enkelt" och samtidigt ger en "konstnärlig upp
levelse" i texter och olika slag av bilder kan mot bakgrunden av 
sådana erfarenheter inte konstateras enbart utifrån analyser av 
bilders och texters särdrag. Det är genom empiriska studier av män
niskors erfarenheter och tolkningar som vi får veta vad kvalitet och 
konstnärlig upplevelse kan vara - för dem. Som Johannesson 
(1978) konstaterar i sin analys av den massproducerade bilden: 
"Viktigast är nog att observera att sändarens medel kan vara mass
distribution medan konsumenten/svararen nästan alltid är en enskilt 
kännande eller reagerande människa". (s 239) 

Den komplicerade relationen mellan läsare och text påpekas 
också av Hedin (1989), som ju medverkar med diktsamlingar i LL
produktionen. Han beskriver svårigheterna att skriva enkla texter 
som inte blir torftiga. Det måste, säger han, också i den enklaste text 
finnas något som utmanar den som läser eller lyssnar. Att bilder av 
olika slag kan fungera som alternativa språk för t ex döva visar både 
Beck (1976) och Ekenborn (1989), som båda medverkat i LL
arbetet och genom sina exempel visar vägar till språklig gestaltning 
och upplevelse för människor som av olika skäl inte har nära till de 
verbala uttrycken. Också alternativa sätt att gestalta, i relation till 
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olika slag av bilder och texter kräver studier av de enskilt kännande 
människornas bruk. 

Ett dubbelt fokus 

Vi kan antingen utgå från att det är läsaren som skapar texten och 
studera hur detta sker i olika lässituationer, av olika läsare, med 
skilda handikapp. Eller vi kan pröva tanken att läsaren möter en text 
som i sig genom sina specifika egenskaper erbjuder ("affords", jfr 
Gibson, 1979) mening. Skillnaden mellan de båda ansatserna är att 
"affordance"-tanken leder till ett dubbelt fokus - på både texten och 
läsaren. 

I Qvarsell (1988) använder jag exemplen masskultur och 
informationsteknologi i en diskussion om hur meningstillskrivandet 
har detta dubbla fokus - i termer av situationens och masskulturens 
meningserbjudanden och barnens (av dem själva konstruerade) ut
vecklingsuppgifter. 

Försök att anpassa texter till tänkta målgruppers brister i läs
avseende ser mot den här bakgrunden ut att vara ett missriktat 
grepp. Svensson (1989) visar med exempel hur sådana adapterande 
ansatser är såväl estetiskt som psykologiskt omotiverade. Om vi 
följer hans resonemang, uppstår frågan hur en målgruppsrelaterad 
men inte målgruppsanpassad bokutgivning ska kunna utecklas, utan 
att en moraliserande handikappinriktning ska befästas och kanske 
förstärkas. 

Ett sätt att undvika den litterära adaptationsfällan, ett sätt som 
också skulle innebära ett innehållsligt och konstnärligt bruk av 
bilder, vore förmodligen att inte rikta in sina satsningar på de tänkta 
målgruppernas handikapp och "nivå". I stället kan det slag av 
litteraturarbete som Linner och Malmgren (1983) bedriver med 
vuxna läshandikappade vara en väg för flera grupper och medge 
varierat bruk av av texter och bilder. Sammanhang och innehåll i 
relation till förståelse skulle då beaktas tydligare. 
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Läsning som komplex akt 

Läsning, med eller utan bilder, är en komplex akt. Med det menas 
inte självklart att den är komplicerad som förståelseakt. Vad som i 
stället tydliggörs i modem läsf orskning är det interaktiva i läsandet. 
Läsning bestäms inte utifrån antingen texten eller läsaren. Läsning 
blir en funktion av både läsare och text. Häri ligger det komplexa. 

För att läsning ska fungera innebördsskapande, måste det därför 
finnas något att skapa innebörder av. Detta något måste finnas i 
texten, som inte kan vara enkel och entydig om den ska möjliggöra 
läsning. 

För att återgå till tankar från semiotiken, teckenläran: Eco (1979) 
hävdar med stöd i C S Peirces arbeten en skillnad mellan öppna och 
slutna texter. De öppna skulle inbjuda till tolkning medan de slutna 
skulle avkodas utan tolkande process. Men helt så enkelt är det inte 
heller, menar Eco. Tex populärlitteratur som skulle kunna kallas 
sluten blir kanske öppen i sin relation till läsaren, öppen på så sätt 
att den erbjuder olika tolkningar. 

Ecos diskussion handlar alltså bl a om öppna och slutna texter, 
och om hur texter kan läsas på skilda sätt beroende på hur man ser 
djup och yta i dem. Eco hävdar i en senare diskussion (1992) att 
texten kan ha olika "intentioner". Mellan läsarens intention och för
fattarens intention har vi en textens intention säger han. 

Är då avsett lättlästa böcker också öppna texter? Är texterna 
intentionella i mötet med läsarens intention? 

V ad lättläst kan vara 

Utifrån det tidigare resonemanget kan texter inte apriori vara lätta att 
läsa för läsaren. De kan förstås vara lättlästa i annan mening: enkelt 
strukturerade, komponerade utifrån författarens uppfattning om hur 
en enkel text ser ut. Den kan vara tydlig genom sin sammansättning 
av text och bild. Men lättläst? Det är en empirisk fråga. Här skulle vi 
kanske snarast hävda att texter som erbjuder meningsskapande, 
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också för läsaren innebär vissa provocerande svårigheter, så att 
något nytt kan skapas. 

Det sägs ofta att bilder i avsett lättlästa böcker ska vara tydliga 
och inte motsäga textens budskap. Bilder ska förmedla samma bud
skap som texten. Sådana teser skulle kunna ifrågasättas utifrån 
resonemanget om att texter måste erbjuda meningsskapande. En bild 
som - snarare än att entydigt illustrera något - provocerar till tankar 
och reflektioner i anslutning till en text, skulle vara rimligare som 
inbjudan till läsning. 

Frågan om huruvida bilder är bra komplement till texter för 
svaga läsare eller barn som ska lära sig läsa har också diskuterats. I 
en del metoder för läsundervisning utesluts bilderna. De antas 
distrahera läsaren som i stället bör fokusera på fonetiskt enkla 
språkliga enheter som successivt bibringas en mening. 

Läsare av lättläst 

Vi kan givetvis operationellt definiera lättläst som det som 
produceras som LL, som avses nå vissa eftersatta grupper. Läsaren 
av LL-böcker skulle då kunna vara utvecklingsstörd, af aktiker, 
barndomsdöv, allmänt läsovan. 

Läser dessa tänkta läsare lättläst? Dvs använder de de lättlästa 
texterna för något personligt syfte? Kan de skapa innebörder med de 
lättlästa böckernas hjälp? Brukar de böckerna enbart för avkodning? 
Ska då bilden vara ett entydigt stöd i sådan avkodning? 

Den adapterade texten är under diskussion. Svensson (1989) 
redovisar studier av barns läsintresse som tyder på att barn föredrar 
originalberättelser framför adaptationer. De pedagogiska bearbet
ningarna lockar inte. Barnen förstår dem inte heller bättre. Unga 
människor kan rentav känna sig förödmjukade av ett överdrivet 
enkelt språk och tappa intresset för läsning, något som också 
Bettelheim & Zelan (1984) uppmärksammat i sin studie av barns 
första läsning av läsläror. Detta gäller inte bara läsläror. Också 
skönlitterära texter väljs av lässvaga barn och ungdomar av andra 
skäl än att de är lättlästa (Qvarsell, 1989). 
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De lättlästa skönlitterära verk som kulturens förespråkare (tex 
lärare och bibliotekarier) väljer för lässvaga vuxna och barn mot
svarar inte självklart de läspreferenser som de tänkta läsarna själva 
har. Här ligger en stor del i problematiken att skapa lättläst litteratur 
av hög kvalitet, med eller utan bilder. 

Vid en nordisk konferens på Hanaholmen om lättläst litteratur, i 
september 1990, framträdde en läsare av lättläst, en kvinna på drygt 
40 år som sades vara utvecklingsstörd. Hon hade gått i tränings
skola och berättade (simultantolkad från finska till svenska) så här 
om sin läslust. 

För att läsa måste det börja med en gnista. 
Det som är mest intressant just nu är historiska böcker, om hur 

människor hade det förr. 
Jag föredrar att läsa böcker utan bilder. Ibland kan det vara svårt 

att förstå allt, men man kan tycka om böckerna ändå. 
Texterna får inte heller bli för korta, då förstår man inte riktigt 

vad det handlar om. Man kan tappa tråden, om det är för kort och 
alltför förenklat. 

Det är lätt att man känner sig utpekad, t ex när brevbäraren 
kommer med LL-bladet. Han kanske tänker att jag inte har något 
mellan öronen. Man kan lätt bli stämplad. 

Det här är alltså enligt uppgift en utvecklingsstörd kvinna, och hon 
läser böcker. 

Just de utvecklingsstörda är .. den markerade målgruppen för de 
svenska LL-böckerna numera. Ar den gruppen vuxna speciell? Har 
de en speciell kultur som gör att de relaterar sig till världen på 
särskilda sätt? Frågan väcktes i diskussionerna vid konferensen på 
Hanaholmen, där den utvecklingsstörda kvinnan (ovan) framträdde. 
Samma fråga kan ställs om andra tänkta målgrupper för LL-utgiv
ningen, t ex de barndomsdöva eller de läsovilliga. Att inte vilja läsa 
böcker (något som kan vara svårt för en utomstående att skilja från 
"att inte kunna") behöver inte utgöra ett handikapp i den egna 
kulturen. Det finns ju andra media som kan brukas, t ex bilder, 
rörliga bilder, om vi kan utgå från att det existerar behov av 
kulturella innehåll och värden. 
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Behov av kulturella värden? 

Begreppet "behov" är omdiskuterat inom såväl filosofin som 
psykologin och pedagogiken. Själv har jag i en del sammanhang 
helt enkelt velat ersätta det med andra begrepp som har en närmare 
relation till en faktiskt levd verklighet, till människors livsvärld. Ett 
sådant alternativ är "utvecklingsuppgift", som enligt min uppfatt
ning tydligare än "behov" pekar på människors relationer till om
givande kulturella och sociala villkor. (Se t ex Qvarsell, 1988) 
"Behov" får lätt en statisk och abstrakt karaktär, det ger ett intryck 
av att människan "till sin natur" är utrustad med även "förvärvade" 
behov, ungefär som behov av mat, vätska och sömn. När det gäller 
- som i den här diskussionen - kulturella behov, eller behov av 
kulturella värden, kan det också uppstå diskussion om vem som 
fastställer behoven. Det handlar om estetiska, konstnärliga värden, 
som man kan anta att alla människor "behöver". De som inte själva 
kan tillgodose sådana behov behöver "särskilt stöd". En i samman
hanget relevant diskussion om behovsbegreppet, och dess relation 
till "begär", för von Wright i Filosofisk Tidskrift (1982). En tolk
ning som han presenterar är att "behov" är sådant som en människa 
kan fara illa av att inte få tillfredsställt. Hur är det då med "behoven" 
av kulturella värden, t ex litteratur? 

Det handlar också om demokratiska värden och om fostran av 
sinne och smak. Här rör det sig i vårt fall om ett ställföreträdande 
behov, de som definierar behoven är ju inte målgrupperna själva. 
Det kan vara näraliggande att tala om kulturmoralism och sätta 
denna i relation till andra företeelser på kulturområdet, t ex den s k 
moral panic som Cohen (1972) uppmärksammade. Knutsson (1989) 
använder uttrycket moralpanik, när han visar hur den tidigare 
kampen mot populärlitteratur och serier (som dåliga och rentav 
farliga för ungdomen) i dagens samhälle motsvaras av en kamp 
(från de ansvarigas sida) mot video och dataspel. Man kan kanske 
dra en parallell till den "kulturkampanj" som förs till förmån för 
svaga gruppers rätt till god och lättläst kvalitetslitteratur. De grupper 
eller individer som bedöms behöva god litteratur men av olika skäl 
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inte själva söker sig till den är ju också föremål för kulturella 
ambitioner. Det finns dock en skillnad. Moralpaniken avser för
modat destruktiva inslag i människors kultur, medan kultur
kampanjen förs mera offensivt, med inrikting på att skapa de goda 
alternativen. 

Svensson (1989), som (se ovan) kritiserar litteraturanpassning 
till tänkta läsargrupper, påpekar också att olika kulturer och sub
kulturer tillmäter läsning olika värde. Det ligger inget gott i sig i att 
vara litterat, även om vissa samhällen utvecklats i en riktning som 
favoriserar en sådan förmåga. Man kan inte heller utgå från förment 
objektiva innebörder i de litterära texterna som sådana. Inne
börderna skapas ju av läsarna. Vi måste, säger Svensson, räkna 
med olika tolkningssamfund inom vilka människor delar normer 
och strategier, också för tolkning av texter. 

En kommentar till den diskussionen skulle kunna vara följande. 
Samhällets kulturpolitiska mål, särskilt de som handlar om att nå 
"kulturellt eftersatta grupper", delas inte självklart av alla tolknings
samfund. Det finns andra kulturella mål som man möjligen kunde 
nå större enighet omkring, t ex yttranderätten och den kulturella 
förnyelsen, den som ligger i människors egna skapande potentialer. 

Kompensatorisk eller emancipatorisk kultur
pedagogik? 

I det här fallet handlar det om att skapa lättläst god litteratur för 
lässvaga grupper och personer. Det är emellertid möjligt att också se 
LL-litteraturen som pedagogiskt anpassat stoff. Skolan ger flera 
exempel på hur tveksamt sådant kan vara. Skolböckerna svarar 
sällan mot elevernas verkliga intressen, de läses inte engagerat och 
intresserat. Men de anses svara mot elevernas behov av kunskap. 
Om de därutöver har någon fascinerande "affordance" (menings
erbjudande) är oftast irrelevant. Också specialdesignat stoff via 
andra media än boken, t ex televisionen och radion, kan givetvis 
granskas på samma sätt. Vilka tittare och lyssnar attraheras av de 
specialdesignade programmen? 
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Skolan är en socialiserande institution, där undervisning och 
specialproducerat material antas svara mot målgruppens, elevernas, 
(särskilda) behov. Vi vet att barn lär sig både läsa och skriva och en 
hel del annat också utan den speciellt designade undervisningen. Att 
det är eleven och elevens inlärning som är det viktiga, inte skolan 
och dess undervisning (via lärare och läromedel) är också klart av 
flera studier. Ändå kan skolans administratörer leva i föreställningen 
att undervisning och läroböcker är en förutsättning för barnens in
lärning. Ju större problem att lära som barnen har, desto mera 
undervisning rekommenderas ofta. Resultatet kan bli ett effektivt 
inlärningshinder, både tidsmässigt och vad gäller elevernas intresse 
och engagemang. 

På samma sätt måste vi förstås vara medvetna om att litteratur 
som skapas för särskilda läsare kan missa sitt syfte, just genom att 
tvånget att läsa (lättläst) förhindrar det aktiva och engagerade 
närmandet till litteratur och bilder, motverkar en aktiv lässtrategi. 

När det gäller just anpassningen som pedagogisk strategi kan 
poesin och bilden förefalla inta en särställning. Det tycks inte vara 
lika lätt att anpassa dikter och bilder till tänkta läsares förmåga som 
det är att åstadkomma en språklig anpassning av andra skönlitterära 
texter. Kanske kan just därför bilden bli den viktiga länken till skön
litterär fascination - den kan tillåtas bli tolkad utifrån olika läsares 
preferenser och intentioner. 

Här skulle kunna finnas kärnan till en emancipatorisk pedagogik 
i det här sammanhanget. 

Hur upprättas då den növändiga relationen 
mellan läsaren och texten? 

En för diskussionen om kulturpedagogik och frigörelse relevant för
fattare är Young (1989). Han skriver om vad som ibland kallas den 
moderna utbildningskrisen ( educational crisis) och vilken öppning 
för demokratisk utveckling som finns i Habermas skrifter, där ju 
"det kommunikativa handlandet" är centralt fenomen . Utbildning 
har en kritisk potentialitet, enligt Habermas, men den kan bara verk-
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ställas om nivån på den institutionaliserade undervisningen höjs, 
och om diskursiva snarare än instruktionella processer uppmuntras. 
Det handlar alltså om emancipation. Habermas kritiserar alltså den 
traditionella undervisningssituationen, och Y oung menar att det 
finns ett pedagogiskt dilemma i den: om utbildningens mål är att 
skapa kapacitet för mogen självrepresentation, kan motsägelser 
mellan mål och medel uppstå. Hur går lärarens "manipulation" som 
ju förusätter en mindre mogen individ ihop med målet att individen 
ska bli autonom? Traditionell pedagogik, i betydelsen undervisning, 
bygger på en traditionell kunskapsteori. Frågan är vad som kunde 
vara alternativet när det gäller pedagogisk frigörelse. 

Habermas (1993) behandlar bl a moral- och rättviseaspekterna i 
människans relation till samhället. Av speciellt intresse för min 
diskussion i det här kapitlet är ett kapitel i vilket Torben Hviid 
Nielsen intervjuar Habermas: "Morality, Society, and Ethics" . 
Utifrån den diskussion som förs mellan dem kan följande frågor 
diskuteras: Finns det numera skäl att föra diskussionen mera på 
filosofiska än sociologiska grunder, när det handlar om kom
munikation och demokrati? Har etik med det goda att göra och 
moral med det rättvisa? Kan LL-satsningen förstås som en kampanj 
för kulturell frigörelse av mänskliga resurser och samtidigt som ett 
inlägg i en demokratidiskussion? Eller handlar det snarare om en 
strävan att göra gott, i omsorgen om eftersatta, (kultur)handi
kappade människor? I grunden torde det handla om hur vi får 
läsaren av lättläst att träda "in på scenen", för att återknyta till 
Hansson (1992, op cit). Om texten till form eller innehåll motverkar 
det autonoma valet och det aktiva förhållningssättet, kan då andra 
åtgärder (som kunde kallas pedagogiska ingripanden) bidra till det 
aktiva läsandet? I LL-arbetet har främst bilder men också poetiska 
texter kommit att få central betydelse. 

När människor med olika slag av läsproblem (som har skilda 
orsaker) ska stimuleras att närma sig texter och bilder, vilka krav 
kan då ställas på text och bild? På läsaren själv? Eller kanske på 
förmedlaren? Den lättlästa litteraturen och nyhetsförmedlingen 
behandlas ofta i grupper, eftersom de medverkande inte kan läsa 
texter. Hur skulle i sådana situationer ett kommunikativt handlande 
kunna etableras, för att tala med Habermas? 
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Här kommer vi in på situationens, inramningens och kontextens, 
betydelse för vad som kan uppstå av frigörande läsning, av kom
munikation och handling. Det blir då inte möjligt att tala om i sig 
goda texter eller bilder, att bedöma i generella termer. I stället kan 
det vara så att potentiellt god litteratur möter läsare med olika bak
grund, intentioner och intressen, läsare som, ev tillsammans med 
förmedlare, kan se "affordances" (meningserbjudanden) i den situa
tion som läsaren själv måste vara med om att skapa. 

Problemen är inte enkla, oavsett vilka målgrupper för peda
gogiska insatser eller för god litteratur vi tänker oss. Det går alltså 
inte att ge generella omdömen eller råd om kultur eller litteratur. Den 
aktiva läsaren kan emellertid skapa personliga innebörder i situa
tioner som tillåter det och som inbjuder till det. Och sådana situa
tioner kan mycket väl vara objektet för också det slag av kultur
kampanj eller läskampanj som introducerar den lättlästa och goda 
litteraturen. 
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Lättläst-boken och en vision 
om kultur åt alla 

Karin Wennström 

LL-utgivningen 

Den svenska satsningen på en litteratur för lässvaga vuxna har 
nu en 25-årig historia. Allt ifrån starten 1968 fram till dags 
dato har LL-arbetet och utgivningen präglats av den svenska 
välfärdspolitiken likaväl som LL-utgivningens våndor inför att 
handskas med handikapp som begrepp och som verklighet. 

När jag i detta avsnitt ger mig i kast med att berätta något 
av historien om ett unikt kulturexperiment, gör sig en mängd 
aspekter direkt gällande. Hit hör till exempel tankar om restrik
tioner som följd av ett arbete genomfört av få , men för många. 
Hit hör också en vision om kultur åt alla och för alla, som i 
jämlikhetens namn förespråkar expansion och experimentlusta. 
Min avsikt är således att sätta LL-verksamheten i relation till 
den samtida handikappdiskussionen och delar av den kulturella 
debatten. På detta sätt vill jag i viss mån belysa det till synes så 
enkla och okomplicerade i att skapa en lättläst skönlitteratur 
och samtidigt det oerhört komplicerade i arbetet med att finna 
regler, så kallade "LL-kriterier", i strävandena efter att åstad
komma en litteratur "å andras vägnar" med siktet inställt på att 
förverkliga visionen om kultur åt alla. 

Handikappdiskussionen 

Handikappdiskussionen handlar i detta sammanhang om flera 
olika saker. Vem är eller förutsätts LL-läsaren vara? För det 
första är målgruppsdiskussionen ett mycket levande , inslag i 
LL-verksamheten under årens lopp. Vad skall LL-verksam
heten syssla med? Och hur? För det andra leder handikapp-
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organisationernas intressen och offentliga diskussioner även 
till debatt och ställningstaganden inom LL-verksamhetens 
egna domäner. Hur nås läsaren? För det tredje aktualiseras åt
skilliga funderingar kring barn, ungdom respektive vuxen
perspektiv på läsare, läsning och LL-bok. Vad nås läsaren av? 

LL-verksamhetens hemvist under åren 1968-1988 är Skol
överstyrelsens Folkbildningsavdelning. Hit hörde utvecklings
arbeten, utvärderingar och arbetsgrupper inom handikapp
området både för döva och dövblinda samt för psykiskt ut
vecklingsstörda. Arbetet rörde folkbildning, talböcker, för
värvsarbete, fritidsverksamhet och anslagsposten "Bidrag till 
de handikappades kulturella verksamhet". Denna sista rubrik 
innehåller allt från konsulentverksamhet, kurs- och studie
verksamhet, tolkutbildning och bidragsanslag till ungdoms
organisationer till LL-boken. LL-gruppen består av en mängd 
företrädare från olika professioner och med skilda synsätt. Det 
förekommer naturligtvis både sämja och skiljaktigheter. 
Mycket av initiativet till den ursprungliga LL-utgivningen går 
att finna hos personer inom handikapporganisationerna, men 
trots detta kan tillsättandet av en LL-gruppmedlem med FUB L 
anknytning som grund ha sina sidor, så sent som 1978 visar det 
sig. Fram till dess anlitades personer som i och för sig var 
handikapporganisationsanknutna, men de var inte engagerade i 
LL-verksamheten primärt på grund av detta. 

Handikapp och handikappolitik diskuteras och definieras i 
den allmänna politiska debatten, via offentliga utredningar och 
genom andra förslag från organisationer och grupper. Be
greppet handikapp har till exempel genomgått en markant 
förändring från 1960-talets referens till människans fysiska och 
psykiska utrustning2 till en definition som tar fasta på den 
sociala konstruktionen, det vill säga att handikapp består av 
brister i samhället, inte hos människan i första hand. 3 Statens 
handikappråd har i en skrift definierat några av de handikapp 

1 Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna. 
2sou 1964:43. 
31990 års handikapputredning. 
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som berör LL-utgivningens målgrupper. 4 Begreppet visar sig 
komma från det engelska uttrycket "hand in cup"5 och är från 
1800-talet. Det kom senare att betyda svårighet, belastning 
eller hinder. I inledningen till skriften framkommer det att 
handikapp be greppet inte användes " ... om människor som av 
fysiska eller psykiska skäl hade svårigheter i det dagliga livet" 
förrän på 1950-talet. 

Sedan slutet av 1970-talet betyder handikapp följande: 
"Handikapp är inte en egenskap hos en person med en skada 
eller en sjukdom. Handikapp är i stället ett förhållande mellan 
skadan eller sjukdomen och personens omgivning. Det är 
således fullt rimligt att tala om verksamhet som till följd av 
bristande anpassning och omtanke förorsakar svårigheter eller 
reser hinder för människor med skador och sjukdomar. Detta 
synsätt - som egentligen flyttar handikappet från de enskilda 
människorna till deras omgivning - är väsentligt, ty det lägger 
ett ansvar på alla huvudmän, samhälleliga som enskilda, att 
verksamhet som de bedriver skall vara tillgänglig. "6 WHO:s 7 
handikappdefinition är tredelad: "Skada (impairment) är en 
sjukdom eller annan störning i fysisk eller psykisk bemärkelse 
hos en person. Funktionshinder ( disability) är den begränsning 
av individens fysiska och psykiska funktionsförmåga som 
orsakas av skadan. Handikapp (handicap) är den nackdel eller 
begränsning som funktionshindret eller skadan innebär för 
individen. Handikappet är beroende av den miljö eller kultur 
som individen befinner sig i." 8 LL-verksamhetens "grand old 
lady" Barbro Carlsson skriver: "Handikappad är inget som man 
är - det blir man genom att skiljas ut. Det är då de allmänna 
rättigheterna upphör att gälla - rättigheter som är självklara för 
andra i samhället. Till exempel rätten till kultur, till utbildning, 
till en bostad, till ett arbete, till allmänna kommunikationer och 

4statens handikappråd: Handikapp - vad är det? Om olika skador, sjuk
domar ochfu.nktionshinder som leder till handikapp, Stockholm 1991. 
5Bokstavligen: hand i mössa; i överförd bemärkelse namn på ett hasardspel. 
6Proposition till socialtjänstlagen 1979/80: 1. 
7 V ärldshälsoorganisationen. 
8svensk översättning, Statens handikappråd, Stockholm 1991, s 6. 
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till mycket annat - allmänna rättigheter som för handikappade 
får en annan och mer inskränkt innebörd än för andra. "9 

Målgruppsdiskussionen 

Vem är eller förutsätts LL-läsaren vara? Målgruppsdiskus
sionen har redan från början handlat både om relevansen i att 
avgränsa särskilda läsargrupper och om det är möjligt att över 
huvudtaget beskriva läsare och läsning i sådana termer. LL
gruppens medvetenhet om de reduktionsrisker och den gro
grund för fördomar som kan följa med denna typ av resone
mang, har färgat och ibland hindrat i LL-arbetet. Författaren 
Benkt Erik Hedin säger till exempel: "Det är viktigt att inte 
underskatta LL-läsarna eller tro att de skiljer sig från oss andra 
genom mer än sitt handikapp."10 Utifrån detta grundantagande 
kan sedan LL-gruppen ge sig i kast med att avgränsa sina 
läsargrupper. LL-utgivningens målgrupper var ursprungligen 
vuxna med psykisk utvecklingsstörningl 1 och barndoms 

9carlsson, B. "Gör biblioteken tillgängliga för alla!" i Biblioteksbladet 
1981nr6, s 108. 
lOttedin, B.-E.: Det enkla och det svåra Om LL-boken: 6 SÖ, Stockholm 
1989, s 61. 
11 Utvecklingsstörning, även kallad förståndshandikapp och begåvnings
handikapp är ett funktionshinder. Definitionen säger att det är: " ... fråga om 
en medfödd eller förvärvad skada som stört den intellektuella ut
vecklingen."(Statens handikapprådl991, s 99) Människors begåvning ut
vecklas enligt denna definition i fyra stadier. Alla människor passerar dessa 
stadier, men i olika och individuell takt. Kortfattat kan människor som 
stannar på det första stadiet karaktäriseras som gravt utvecklingsstörda. Det 
andra stadiet utmärks av viss språk- och bildförståelse. På det tredje stadiet 
har utvecklingen nått förmåga att räkna och förståelse av bilder, talat och 
skrivet språk. Det fjärde och sista steget når den så kallat normalbegåvade. 
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döva 12. Dessa grupper hade, enligt en av LL-gruppens tidiga 
och mångåriga medarbetare Maja Witting, valts som primära 
LL-läsare för att de på olika sätt intar en särställning vid 
läsning och läsförståelse. 

.. 

Bild 4. Sobert stänkfärgat 
gråpappersomslag med 
typografin som enda 
dekorativa element knyter 
an till en klassisk svensk 
tradition för formgivning 
av diktsamlingar. Om
tryck 1983 av Benkt-Erik 
Hedins LL-klassiker från 
1972 . 

I det första fallet rör det sig om bra och fungerande så kallad 
symbolfunktion 13 i samband med bristande förståelse av 

I 2"Barndomsdöv är en person som blivit döv från födseln eller under 
grundskoleåldern. Döv definieras i detta sammanhang som en person som 
utvecklar och använder teckenspråk som första språk och svenska som sitt 
andra." {Statens handikappråd 1991, s 34) Hörselskadan har genom tecken
språkets status som första språk i hög grad misst sina funktionshindrande 
konsekvenser. Döva är därmed bara handikappade bland hörande. 
I 3Med detta avses avläsning. 
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texten. I det andra fallet en bra text- och innehållsförståelse, 
men brister i andra hänseenden som till exempel avsaknad av 
det skrivna ordets verklighetsanknytning då orden bara är en 
serie tecken i en visuell, kognitiv process. Men LL-boken har 
en betydligt vidare läsekrets än så. Hit hör till exempel 
afatiker14, invandrare, äldre, vuxna med läs- och skrivsvårighe
terl 5 samt socialt och kulturellt underprivilegierade grupper. 
1977 lät LL-gruppen detta uttalande sammanfatta diskus
sionen: Det " ... gäller att inte i första hand lägga tyngdpunkten 
på kategorisering av läsarna utan på att skapa en så bred och 
rikt varierad utgivning av lättlästa böcker att den svarar mot 
mångas behov och ger alla de förutsättningar som behövs" .16 

Vad skall LL-verksamheten syssla med? Och hur? LL
gruppens egen diskussion påverkas och färgas av den så 
kallade allmänna handikappdiskussionen. Både på ett direkt 
sätt genom reaktioner på bemötandet av LL-böcker och LL
verksamhet, men också genom LL-gruppens egna tolkningar 
och hänsynstaganden till närstående diskussioner, utanför den 
egna verksamheten. Ett exempel är när LL-gruppen funderar 
över om det skall vara ljud eller ej till videoband för döva. 
Debatten var egentligen ett resultat av en SDR 17 _undersökning, 

14Afasi beskrivs i Statens handikappsråds skrift som: " ... nedsatt förmåga 
att använda språket." (Statens handikappråd 1991, s 8) Expressiv afasi inne
bär oförändrad förståelse av ord, men svårigheter att tala. Impressiv afasi 
innebär förståelsesvårigheter. 
15Under rubriken "Läs- och skrivsvårigheter" återfinns många olika 
problem, som förväxling av bokstäver som låter lika, analysproblem vid 
ljud i ord, ordningsföljd av ljud och minnesfunktioner. Dyslexi definieras 
som: "När en person har en läs- och skrivförmåga som ligger avsevärt 
under den nivå som hans förståndsmässiga eller intellektuella nivå skulle 
medge ... " (Statens handikappråd 1991, s 59) Förbundet mot läs- och skriv
svårigheter (Stockholm) informerar om problemen. Organisationen driver 
även Skrivknuten. (se till exempel SÖ 1983 Läs- och skrivsvårigheter i 
ljuset av aktuell forskning) 
16Witting, M.: "SÖ:s arbetsgrupp för lättlästa böcker"; Witting, M. (red.): 
Lättlästa böcker för vuxna. Rapport från konferens i Kungälv under tiden 7-
11 mars 1977, anordnad av Skolöverstyrelsens arbetsgrupp för lättlästa 
böcker och Nordens folkliga akademi, 1977, s 5. 
l 7sveriges Dövas Riksförbund. 
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men LL-gruppens diskussion i frågan åkte på sätt och vis med 
på köpet. En annan påverkanspunkt är diskussionen om dövas 
språk. Så sent som 1979 önskar LL-gruppen samla mera 
erfarenheter om dövas språksituation och arbetet syftade fram
för allt till ökad förståelse av de problem barndomsdöva har. 
Men plötsligt får ambitionerna ett abrupt slut. De barndoms
döva läsarna har allt mer dragit sig ur LL-verksamheten, som 
aktiv part i arbetet då teckenspråket fått förstaspråksrang 18 och 
läsarna därmed inte kan anses vara handikappade i LL-verk
samhetens mening. 

Hur nås läsaren? I LL-gruppens handikappdiskussion blir 
tanken om läsaren som vuxen, eller som barn av avgörande 
betydelse. I en värld och verklighet där handikappade män
niskor i allt och alltid skall tränas och läras, blir LL-boken lätt 
att betrakta som ett pedagogiskt hjälpmedel. Ett verktyg väl 
anpassat efter stävandena efter att nå ett så kallat normalt liv 
för egen eller andras del. Men den skönlitterära LL-boken är 
inte något annat än just skönlitteratur, enligt LL-gruppen som 
därför ser sig tvingad att avgränsa verksamheten från 
pedagogiska modeller. De kritiserar ideligen författare för att 
erbjuda pedagogiska pekpinnar och för samtidigt en idog kamp 
för en mer allmän acceptans för att det rör sig om så kallad 
fritidsläsning och inlevelseläsning i stället för förmedling och 
undervisning. LL-medarbetaren Helena Sandblad säger: "Det 
viktiga är emellertid att inte förfalla till att göra läroböcker. 
Den bärande iden, den litterära gestaltningen måste vara hu
vudsaken." 19 LL-gruppen tar även konsekvensen av detta, sitt 
synsätt, genom att förhålla sig kritiskt och kreativt till 
begreppet lättlästhet. LL-gruppen samlar kunskaper och er
farenheter under årens lopp och låter en alltmer utvecklad 
definition, men också alltmer preciserade skrivvillkor och råd 
så sakteliga växa fram. 

18netta skedde 1981. 
19sandblad, H. : "Urvalsfrågor i LL-utgivningen. Föreläsning i Kungälv 
1977-03-09"; Witting, M. (red.) 1977, s 161. 
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Litteraturpolitik 

LL-boken är om man så vill en litteraturpolitisk produkt av sin 
tid. I SOV-betänkandet Boken20 talas det om att göra god 
litteratur tillgänglig för fler människor. Syftet med LL-verk
samheten kan således beskrivas som ett arbete att genom 
speciella åtgärder skapa kvalitativt god, lättläst litteratur för 
vuxna med olika former av läshandikapp. Det vill säga ett 
arbete för att fler skall få tillgång till vårt litterära kulturarv. I 
Barbro Carlssons tappning blir avsikten med LL-boken ett 
kulturpolitiskt " ... viktigt medel att stärka människors identitet 
och självkänsla, ett medel för att skapa ett samhälle som 
präglas av gemenskap och mänsklig värdighet••21. Att män
niskor inte har tillgång till litteratur är alltså inte främst ett 
socialt problem, utan snarare en kulturell orättvisa. LL
gruppen framhåller senare, särskilt genom sina ambitioner att 
medverka till att skapa nya böcker, skrivna som LL-böcker 
utan omvägen över bearbetningar, att det finns ett fortsatt stort 
behov av forskning på detta område. Litteraturutredningen 
från 1968 ger en arbetsgrupp i uppdrag att undersöka vilka 
åtgärder som är motiverade för att stimulera framställning och 
spridning av läsmaterial för läshämmade och läsovana. LL
gruppmedlemmen Eva Person utses att arbeta vidare med kart
läggningen av vilka behov och önskemål som finns, både vad 
det gäller ~~sf orskning och konkreta åtgärder för litteraturut
givning. Aven en annan av LL-gruppens medarbetare 
engageras i arbetet. Maja Witting uppmanas nämligen att 
skriva ett utkast till LL-gruppens yttrande över litteraturutred
ningen. Arbetsgruppen enas i september 1972 om ett yttrande, 
som bland annat innehåller uppgifter om LL-verksamhetens 
ekonomi, arbetsformer, författar- och förlagskontakter förutom 
en beskrivning av vad läshinder kan tänkas vara i förhållande 
till några olika handikapp. LL-gruppen talar i detta samman
hang om primära och sekundära läshinder, ett exempel ur 
raden av uttalanden på detta tema är hämtat ur en minnesan
teckning från samma år: "Arbetsgruppen har genom sitt arbete 

2osou 1974:5. 
21carlsson, B., 1981, s 110. 
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försökt undanröja sekundära läshinder, vid läsning av böcker, 
på basis av vad som framkommit genom läs- och biblioteks
undersökningar. "22 

Kulturpolitik 

LL-gruppen arbetar inte enbart inom kultur och kultur
förmedlingssektorn. Den tar även ställning till vilken kultur 
som avses och som skall befrämjas. Ett exempel från 1979 får 
belysa anspråken. "Brev från Tidens förlag och Norstedts. 
Gruppen beslöt att BC för gruppen skriver till Tidens förlags 
styrelse och påpekar att förlagets hållning i brevet inte går ihop 
med deras kulturpolitiska ansvar som folkrörelse närstående 
förlag. "23 LL-gruppen avgränsar och inringar dessutom vad de 
anser vara det kulturbegrepp som skall vidareföras "å andras 
vägnar". I oktober 1978 hade arbetsgruppen till exempel 
erhållit ett LL-boksförslag om kulturlivet i Robertsfors. För
utom en allmän kritik mot förslagets uppläggning och form 
meddelar minnesanteckningen följande: "Det är viktigare att ta 
upp och belysa olika kulturyttringar i flera olika LL-böcker än 
att försöka ge en övergripande bild av kulturbegreppet. "24 
Målet är trots allt, ända från starten 1968, att ge så många som 
möjligt tillgång till det som i LL-sammanhang kallas vår 
gemensamma "kulturskatt". 

Ett inslag i LL-debatten av stor betydelse för verksamheten 
och LL-boken som slutprodukt är förenklingstematiken. Det 
som för LL-verksamheten varit ett återkommande teoretiskt 
problem där diskussionen rör sådant som trogenhet till 
original, likheter och skillnader mellan begrepp som översätt
ning, tolkning, överföring och återberättelse, har i andra sam
manhang praktiskt hanterats utifrån en transf ormeringsideo
logi, där trogen direktöversättning varit rättesnöret.25 I och 

22Minnesanteckning 1972-09-27. 
23Minnesanteckning 1979-11-02. 
24Minnesanteckning 1978-01-19. 
25T.ex. utgivningen vid Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB. 
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med utredningen Kultur åt alla26 etableras normaliserings
temat inom kulturdebatten. Av jämlikhetsskäl skall kulturen 
integreras. Den kultur som genom de kulturpolitiska målen27 
hade att bidra till jämlikhet genom till exempel hänsyn till 
eftersatta gruppers erfarenheter och behov. Men normali
seringen kunde å andra sidan gå så långt att jämlikhetstanken 
om tillgänglighet resulterade i ett närmast monopoliserat distri
butionsförf arande av talböcker från TPB via länsbiblioteken. I 
en minnesanteckning från den 12 november 1979 slår LL
gruppen dock fast att: "Den 'Gyllene medelvägen' inte ger 
kultur åt alla." De anser således att: "Vi behöver få fram 
böcker för de läsare som har det allra svårast." Och i detta 
arbete bör integrati~!lsprincipen vara vägledande. Därutöver 
framkommer det i SO:s yttrande över 1976 års kulturpolitiska 
mål att utredningens förslag om en utgivning av 40 LL-böcker 
om året liksom en satsning på storstilsböcker och ett försök 
med en lättläst tidning får stöd. 

Ett exempel 

För att konkret belysa hur visionen om en litteratur åt alla eller 
kulturpolitik "å andras vägnar" drev fram unika samarbets
former inom LL-verksamheten, väljer jag att ta författaren 
Runa Olofsson och hennes arbete med LL-boken Hon, prästen 
som exempeI.28 En bakgrund skall först tecknas. Runa 
Olofssons första kontakt med LL-gruppen skedde 1977, enligt 
LL-gruppens minnesanteckningar. Hon får då avslag på en in
skickad projektbidragsansökan med motiveringen att den 
planerade boken Shara är att betrakta som en barnbok. LL
sammanträdet den 20 april har "noveller av Runa Olofsson" 
som andra punkt på dagordningen. I minnesanteckningen 
framgår det att LL-gruppen efter sin diskussion önskar se en 

26sou 1976:20. 
27Proposition 1974:28. 
28Valet är delvis slumpmässigt. Olofssons manus är bara ett i raden, men 
samtidigt ett av dem som är väl dokumenterat, vilket fick fälla det slut
giltiga avgörandet. 
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vidareutveckling av novellen Granatäpple . De vill dessutom 
att huvudpersonens ålder ändras. Till nästa sammanträde1• den 
4 maj, har Runa Olofsson skickat in manuset Sibak. Aven 
denna gång vill LL-gruppen att huvudpersonen tilldelas en 
annan ålder, enligt minnesanteckningen. Annars är LL
gruppen nöjd och anser att novellen kan ingå i en planerad 
novellfolderserie. Därefter vidtar arbetet med den LL-bok jag 
har för avsikt att närmare beskriva i syfte att belysa en kultur
politisk praktik på skaparplanet, genom samarbete och slit
ningar mellan författare, LL-grupp och i viss mån illustratör. 

Men innan dess vill jag föra de hittills beskrivna 
novellernas historia i hamn. Punkt 5 under dagordning till LL
sammanträdet den 23 april 1979 lyder: "Diskussion av tre 
novellförslag av Runa Olofsson. A ven förslag på lämplig 
illustratör behövs". Handskrivna kommentarer i marginalen på 
den arkiverade dagordningen meddelar att det rör sig om 
novellerna Granatäpplet, Nästa gång och Mari Stenquist. LL
gruppen beslutar att två noveller skall ges ut i Opals novell
serie, att den föreslagna illustratören skall kontaktas och att 
novellen Dajbabe kan komma i fråga om ytterligare material 
så småningom blir aktuellt för serien. 

LL-boken Hon, prästen utgavs 1979. I oktober 1978 över
lämnade Runa Olofsson ett 140 sidor långt manus till LL
gruppen. Minnesanteckningen från den 30 oktober meddelar 
att medlemmarna i LL-gruppen skall läsa manus och att för
fattaren själv önskar prova sitt manus genom att en döv flicka 
läser texten. LL-gruppen önskar därutöver att en större ut
värdering genomförs, både vid Härnösands folkhögskola och 
genom att en kvinnlig dövpräst i Härnösand läser Runa 
Olofssons manus. Författarens och LL-gruppens gemensamma 
arbete med denna LL-bok kommer nu att utvecklas till en LL
följetong som uppvisar både likheter och skillnader i för
hållande till andra LL-böcker och deras tillkomsthistoria. 
Redan vid nästa LL-möte den 13 november upptar detta manus 
en mycket stor del av mötesdiskussionen, enligt minnes
anteckningen. Här meddelas det att Runa Olofsson besökt 
Härnösands folkhögskolas skrivkurs med sitt manus. Efter 
egen högläsning ur texten har kursens deltagare summerat sina 
åsikter i ett brev till LL-gruppen. "Boken är lätt att förstå, utan 
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svåra ord och verklighetsnära", enligt minnesanteckningens 
formulering. I ett senare fört samtal mellan Runa Olofsson och 
Barbro Carlsson framkommer det att författaren själv förkortat 
sitt manus under uppläsningen i Härnösand, vilket en annan 
författare och LL-gruppmedlem, Benkt Erik Hedin, särskilt 
välkomnar. Han framför nämligen önskemål om ett manus på 
100 sidor under LL-gruppens sammanträde den 13 november. I 
övrigt anser han att: " ... språket är lättläst" . Denna kommentar 
kan dock tolkas på flera sätt, vilket pekar på begreppet lätt
lästhets fördelar, men också faror och risker. LL-gruppens 
övriga synpunkter som satts på pränt säger bland annat: 
"Språket är förenklat till torftighet. Påminner om uselt film
synopsis." LL-gruppen önskar att manus behandlar färre 
problem och händelser. Det bör i stället inriktas på vardags
rutiner och episoden om Lars och spriten bör strykas. Och 
detta trots att LL-gruppen några rader tidigare i minnesanteck
ningen särskilt påpekat att just detta avsnitt är bland: "De enda 
situationer som är utförligt beskrivna ... ", det vill säga en mot
vikt till resten av texten, som av LL-gruppen kallas "torftig". 

LL-gruppen beslutar emellertid att Runa Olofssons manus 
skall bli en LL-bok, under förutsättning att texten kortas till 
100 manussidor och att Gunilla Kvarnström ombeds illustrera 
boken, i stället för den icke namngivna illustratör som för
fattaren föreslagit. Minnesanteckningen för sammanträdet den 
27 november innehåller bland annat en genomgång av aktuella 
manus. Här finns Runa Olof ssons bok med bland de 19 manus 
som LL-gruppen och den därtill tillsatta ord- och bildverk
staden diskuterar. 
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Några vänder sina huvuden mot läktaren 
Men de ser ingen. 
Rösten var stark, den fyllde hela kyrkan 
Det var som om det varit lesus själv som talat 

Lena känner hettan i ansiktet. 
Hon känner sig rädd ... 
Vad är det som händer? 

Då brusar en psalm frän orgeln. 
Kantorn spelar högre och högre. 
Så småningom sjunger församlingen med 
Lena går från predikstolen och till altaret. 
Hon ser att kvrkvärdarna går med bössan 
och samlar in pengar 

Bild 5. Helsidesuppslag ur Runa Olofssons roman Hon, prästen, med 
illustration av Ulla Zimmerman. 1979. 

Boken planeras till våren 1979 men, "Frågan om illustratör är 
inte löst" 1 enligt minnesanteckningen. Och LL-gruppmed
lemmen lngamaj Beck har vid det här laget redan kontaktat 
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konstnären Ulla Zimmerman för en eller två provbilder till 
boken. LL-gruppen beslutar att Raben & Sjögrens förlag skall 
kontaktas om utgivning. Den 18 december trappas menings
skiljaktigheterna upp ytterligare mellan författare och LL
grupp.29 Under rubriken "Illustrationer till Runa Olofssons 
bok" återfinns en skarp villkorsskrivning som jag inte funnit 
dess like till någon annanstans i det studerade materialet, vare 
sig före eller efter detta datum. Författarens föreslagna illustra
tör, här namngiven, hade skickat nya bildprov till LL-gruppen. 
Denna säger kallsinnigt i minnesanteckningen att bilderna bara 
ytterligare förstärker tidigare åsikt om att någon annan bör 
göra illustrationerna. LL-gruppen kräver nu att Ulla 
Zimmerman får illustrera boken. I minnesanteckningen 
motiverar man sitt beslut på följande sätt. Ulla Zimmermans 
bilder "... ger stöd åt texten. "30 Den sista meningen under 
denna rubrik visar, både med ordalydelse och genom sitt 
innehåll, vad LL-gruppen i detta läge anser och följande citat 
saknar även det motstycke i det tillgängliga empiriska 
materialet i övrigt. "Gruppen beslöt att arvode inte skulle utgå 
till Inger Johansson som läst manus, då läsningen är att 
betrakta som vänläsning och inte lett till utlåtande av recen
sionskaraktär." Den 10 september 1979 är Runa Olofsson åter 
aktuell i LL-gruppens diskussioner. Denna gång handlar det 
om en uppgörelse om royalty och författarkompensation.31 
Runa Olofsson, och fyra andra författare vars böcker utgetts på 
Raben & Sjögrens förlag, kompenseras för royaltybortfall som 
uppkommit till följd av skillnader mellan det subventionerade 
och det osubventionerade priset på deras böcker. LL-gruppen 
påpekar dock i minnesanteckningen att denna åtgärd endast är 
en engångsföreteelse. LL-projektet Hon, prästen är så slutligen 
i hamn. 

Varje bokprojekt kan således ses som en komplicerad 
kollektiv mognadsprocess, ibland svår ibland lättare. Molly 

29nenna min bedömning är en tolkning som framför al1t den ena sidan, LL
gruppen haft möjlighet att påverka genom sina arkiverade kommentarer. 
Det ger naturligtvis en i viss mening skev bild av händelseförloppet. 
30Vad författaren anser är däremot det arkiverade materialet tyst om. 
31 Hon, prästen gavs ut i en upplaga på 4 000 exemplar. 
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Johnson, en annan författare som skrivit LL-böcker klär sin 
LL-erfarenhet i ord under en konferens. "För det första: 
projektanslag - en ide är godtagen, ett arbete är beställt och 
man har fått pengar i förväg till utförandet. För det andra: att få 
samarbeta med en expertgrupp som vet det mesta om den läse
krets som boken riktas till. För det tredje: vetskapen om att den 
här sortens bok är behövd, nyttig. Och så är det ju det här: Det 
är värdefullt, livsväsentligt att träna sig i enkelhet. "32 

Avslutande kommentar 

LL-gruppen samlades mot slutet av denna tidsperiod kring en 
gemensam skriftserie kallad Om LL-boken. I förordet till 
seriens sex delar sammanfattas många av LL-verksamhetens 
teman kortfattat. En mycket central passus är denna. "Utgångs
punkterna för LL-utgivningen är motsägelsefyllda genom att 
de pendlar mellan kravet på litterär och konstnärlig gestaltning 
och kravet på ett för läsaren tydligt och begripligt uttrycks
sätt. "33 Det är således en utmaning att vara enkel och klar i 
språk och bild på samma gång som skapandets villkor skall 
tillvaratas och författarens respektive illustratörens integritet 
skall säkras. LL-utgivningens strävan att få det svåra och 
komplicerade att anta formen av det enkla och lätta kan kanske 
slutligen sammanfattas genom dikten ''Vem äger språket?" av 
Sandro Key-Åberg som LL-medarbetarna Åsa Hammar och 
Maja Witting valt som ingress i en artikel om LL-verksam
heten34. 

32Johnson, M.: "Monnorsboken"; Witting, M. (red.) 1977, s 124. 
33Förord, Om LL-boken del 1-6 SÖ Stockholm 1987-1989. 
34Witting, M., Hammar, Å.: "Lästillgänglighet - ett förhållande mellan 
läsaren och texten" i Nordisk tidskrift för dövundervisning 1978 nr 6, s 21. 
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Ensam äger ingen språket. 
Alla har vi rätt 
till vår del av språkets jord. 
Också de som står och trampar 
långt borta vid språkranden, 
också de som lever på den magra heden, 
den ordfattiga utmarken. 
Också de hör hemma här inne, 
på de fruktbara fälten 
där verkligheten växer, 
gräsrik och grönskande. 
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"Minivärlden." 

Uppväxtmiljöns sociala, emotionella och 
kognitiva betydelse för inställningen till 
läsning och böcker. Olika perspektiv på 

annorlunda liv. 

Kerstin Färm 

Bakgrund 

Flertalet personer som berörs av det projekt som beskrivs i 
kapitlet "Att ta boken till sitt hjärta ... ", har varken vuxit upp i 
hemmiljö eller gått i skola. De har haft ytterst begränsade 
möjligheter att komma i kontakt med och använda böcker på ett 
sätt som skapat läslust eller längtan efter böcker. Vissa förutsätt
ningar måste vara för handen för att det ska finnas en reell 
möjligt för en person att ta till sig och använda böcker. Den 
första förutsättningen är av fysisk art och handlar om tillgänglig
het. Det måste finnas böcker för att man ska kunna bruka dem. 
Den andra förutsättningen är av psykologisk art och handlar om 
hur, av vem, var och av vilket syfte böcker presenteras för 
människan. Många av de här aktuella personerna har först i 
vuxen ålder kommit i närkontakt med böcker och då framför allt 
i vuxenundervisning eller i dagcenterverksamhet. Böckerna har 
då kanske uppfattats som ett material för undervisning och 
sysselsättning av både den utvecklingsstörde personen och 
personalen och inte som en naturlig del av ett hems utrustning. 
Följaktligen har läsning ofta förknippats med en sysselsättning 
av arbetskaraktär. Få av dessa personer har haft positiva läsande 
förebilder i sin uppväxt- eller hemmiljö, liten eller ingen tillgång 
till böcker som de fått hantera själv eller tillsammans med för 
dem viktiga personer. Det nedan redovisade projektet erbjuder åt 
några personer deras första personliga kontakt med böcker. För 
några personer innebär det också att de för första gången blir 
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ägare till en bok och att de i sina hem kan få läsande förebilder 
genom för dem viktiga personer, personalen. För flera personer 
är den lägenhet i den nya gruppbostaden, dit de nyligen flyttat, 
deras första möte med en egen "minivärld". En "minivärld" ut
formad för ett litet antal personer som rymmer möjlighet till 
flexibilitet och personlig utformning, möjlighet till gemenskap 
eller avskildhet, en värld som utgör en liten värld i den om
givande världen. En "minivärld" som kan inlemmas i det om
givande samhället eller isoleras från det. 

Läsandets och lärandets lust och olust 

Vid tema Kommunikation, Linköpings universitet har forskare 
som Gunnar Hansson i Inte en dag utan en bok ( 1988) och 
Litteratur mellan människor och (1985) Cai Svensson i arbeten 
som Att ge mening åt skönlitteratur - om barns och ungdomars 
utveckling till läsare (1988) samt Barns och ungdomars läsning 
(1989) undersökt vuxnas respektive barns läsutveckling, läs
vanor och attityder till den litteratur de läser samt vad den be
tyder för deras välbefinnande. Vid Lunds universitet har Lisbeth 
Larsson, i sin avhandling En annan historia -om kvinnors läs
ning och svensk veckopress (1989), undersökt kvinnors läsning 
av veckotidningar. De har alla visat på läsningens betydelse för 
'vanliga', inte särskilt litterärt bevandrade, människor, barn och 
vuxna, män och kvinnor, i deras vardag. Larsson har visat på 
vilken viktig funktion veckotidningen har i kvinnors läsning. 
Hansson har undersökt både mäns och kvinnors läsning av 
populärfiktionböcker ur bokserier som Succeromanen, 
Harlekinböcker, Manhattandeckare och Västernböcker. Ovan 
nämnda forskare har visat vilken oerhört viktig roll läsningen 
har för läsarnas psykiska välbefinnande. Människ~flla berättar 
om sin läslust, läs glädje eller rent av läsfeber. A ven sådan 
'litteratur' som veckotidningar och kiosklitteratur, som i 
kulturella kretsar inte skattas särskilt högt, skattas högt av sina 
läsare. Framför allt Hansson visar hur avgörande det är att det 
finns tillgång till böcker och tidningar i barnets närmiljö för att 
en potentiell läslust ska kunna kanaliseras och utvecklas. 

Det har bedrivits omfattande forskning om barns kognitiva 
utveckling, hur deras tänkande och omvärldsuppf attning ut-
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vecklas. En av de mest välkända inom detta f orskningsområde, 
är Jean Piaget. Hans verk, The child's conception of the world 
(1929) och Judgement and reasoning in the child (1976) är ofta 
citerade. Piaget har applicerat sina teorier om barns tänkande på 
deras sociala, moraliska, religiösa och estetiska verklighet. Man 
kan dock inte direkt applicera vad man vet om barns normala 
kognitiva utveckling, utifrån t.ex. Piagets teorier, på den vuxne 
utvecklingsstörde med institutionsbakgrund. Människor som 
vuxit upp på institution har haft helt andra och mer begränsande 
erfarenheter än de som vuxit upp i det egna föräldrahemmet. Det 
är förmodligen svårt att i efterhand kompensera dessa personer 
för deras försenade eller uteblivna läsutveckling genom att er
bjuda böcker som överensstämmer med respektive persons be
gåvningsutveckling. Det är ingen enkel bristsjukdom som kan 
botas genom att medicin, i form av böcker, tillförs, men 
effekterna kanske kan lindras. 

Gunnar Kylen, vid FUB: s forskningsstiftelse ALA I, 
Uppsala, har utfört ett omfattande forskningsarbete om begåv
ningshandikappade2 personers kognitiva utveckling, deras be
gåvnings- och personlighetsutveckling. I Begåvning och begåv
ningshandikapp (1986) visar Kylen hur den känslomässiga 
informationen tillsammans med den kunskapsmässiga inf orma
tionen påverkar vilka beslut vi fattar och hur vi sedan agerar. 
Han har i Institutionsboendets psykologiska effekter på ut
vecklingsstörda (1981) visat att institutionsboendet blir ett extra 
handikappande element som menligt påverkar begåvnings
handikappade människors möjlighet att utvecklas positivt och få 
en realistisk självbild och omvärldsuppfattning. Begåvnings
handikappet innebär att personen har en hämmad begåvning. 
Institutionsboendet innebär att hon dessutom har fått känslo
mässiga störningar och begränsade erfarenheter och därigenom 

1 ALA står för Anpassning Liv och Arbete. 
2olika termer såsom utvecklingsstörd, begåvningshandikappad, förstånds
handikappad används i litteratur, lagstiftning och forskning. Termerna 
används ibland synonymt och ibland avser man delvis olika saker. Kylen 
använder termen begåvningshandikappad. Lagstiftarna och FUB (Föreningen 
Utvecklingsstörda Barn, ungdomar och vuxna) använder termen utvecklings
störd. Jag använder i huvudsak termen utvecklingsstörd om inte samman
hanget gör att en annan term känns naturligare, t ex när jag refererar till 
Kylens forskning. 
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en begränsad kunskap om omvärlden. Både självkänsla och om
världsuppfattning är störda. (Se figur 1 nästa sida!) 

Dyslexiforskaren Ingvar Lundberg, Umeå universitet, visar 
tillsammans med sina f orskarkolleger3 hur avgörande det är att 
barn redan från tidiga år får umgås med böcker i sin hemmiljö, 
för att de ska få en positiv attityd till böcker och för att läsning 
senare i livet ska uppfattas som lustfyllt. Långt innan barnet 
klarar att läsa, förstår det genom att observera den vuxne som 
sitter till synes förstenad, stirrande på en boksida, att det är en 
roande och viktig sysselsättning, att boken förmedlar något till 
läsaren som denne finner lustfyllt, viktigt eller spännande. När 
barnet så småningom erövrat vissa begrepp och erhållit viss 
språklig förmåga, kan den vuxne börja berätta korta händelse
sekvenser. Ju äldre barnet blir desto längre textsekvenser klarar 
det av att lyssna till. Texten blir snart lika viktig som bilden. 
Barnet klarar så småningom att själv skapa sina egna bilder och 
fantisera utifrån texten. Barnet klarar också, så småningom, att 
memorera texten. Man kan se ganska små barn sitta och bläddra 
i sin favoritsagobok och återge texten felfritt ur minnet. Boken 
blir en möjlighet för barnet att uppleva nya, annorlunda, spän
nande saker som ligger utanför den egna upplevelsesfären, men 
den erbjuder också trygghet och igenkännande genom att be
skriva välbekanta händelser. Det är viktigt med upprepning och 
ger en känsla av trygghet när texten är välkänd och slutar på 
samma sätt varje gång. De flesta barn uppskattar inte när den 
vuxne försöker variera texten på egen hand. Boken erbjuder en 
möjlighet för barnet att leva sig in i situationer det ännu inte 
upplevt men kanske fruktar eller längtar efter. Den ger också 
möjlighet till förberedelse inför sådant man vet att man så 
småningom kommer i kontakt med eller att återuppleva det man 
varit med om eller är bekant med. 

Av det ovan sagda kan vi dra slutsatsen att barns läslust 
skapas i en miljö där det finns böcker och där barnet lotsas in i 
bokens värld av en engagerad vuxen som läser för och till
sammans med barnet. Vuxna utvecklingsstörda personer med 

3Lundberg, I. och H~ien,T. (1990) Patterns of Information Skills and Word 
Recognition Strategies in Developemental Dyslexia. Lundberg,!. och Frost, 
J. och Petersen, 0-P. (1988) Effects of an Extensive Program for 
Stimulating Phonological A wareness in Preschool Children. Lundberg, I. 
(1992) Lack of Phonological Awareness-A Critical Factor in Dyslexia. 
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institutionsbakgrund har i stor utsträckning saknat båda dessa 
förutsättningar i sina liv. För att i någon mån kompensera dessa 
brister i efterhand behövs tillgång till böcker i närmiljön och 
engagerade vuxna som läser för och tillsammans med den ut
vecklingsstörde personen. 

Titta, lyssna, läsa - perspektiv på bokens 
olika funktioner 

Litteratur, böcker, läsförmåga, läsupplevelse, och deras in
bördes sammanhang, behandlas på delvis olika sätt när det 
gäller barn och vuxna. Läsinlärning och läsförmåga förknippas 
med kognitiva förmågor och färdigheter. Läsinlärningen är en 
process som förhoppningsvis ska leda till att en person kan läsa 
en bok, tidning eller något annat på egen hand och få utbyte av 
det. Högläsning kan ses som ett förstadium till läsinlärning, 
men kan också ses som en egen aktivitet med sina egna 
kvaliteter. Utbytet kan vara av nytto- eller nöjeskaraktär, in
formation eller förströelse. I vår kultursfär, introduceras boken 
ofta av den vuxne för barnet på ett mycket tidigt stadium. När 
barnet får den första pekboken, kanske redan i sexmånaders
åldern, har det en mycket begränsad verbal och begreppslig för
måga. Boken används för att göra barnet bekant med begrepp 
och företeelser via bilder men det främsta syftet är kanske att ge 
tillfälle till kontakt och samvaro mellan barnet och den vuxne, en 
stund av kroppslig och mental närhet. 

Boken härbärgerar en historia, ger information om något som 
kan vara av intresse för läsaren/lyssnaren. Det kommer an på 
bokanvändaren att lära känna berättelsen, att tolka den och att 
skapa sin egen kognitiva och emotionella relation till text och 
bild. Vi lägger ibland så stor vikt vid läsförmågan, när det gäller 
att få tillgång till böckernas värld för vuxna personer, att vi 
glömmer att det också finns andra sätt att nalkas den. Läs
förmågan blir inträdesbiljetten som krävs för att få nyckeln till 
böckernas värld. Men alla behöver ju inte läsa själva, vi kan 
guidas in i bokvärlden genom att lyssna när någon läser högt, 
för en person eller för en grupp, i rummet där vi befinner oss 
eller via radio eller talbok. 
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Vi kan också få tillgång till bokens innehåll genom 
dramatiseringar i form av TV-serier, teater eller film. Många 
böcker har blivit klassiker på film och teater. Shakespears, 
Ibsens och Strindbergs verk har de flesta av oss inte bli vit 
bekanta med genom att vi läst dem utan genom att vi sett eller 
hört dem. Under de senaste decennierna har också en hel del 
litteratur återberättats som serier eller bildberättelser i TV eller 
seriealbum. Serieformen har blivit en ny berättande genre med 
ivriga förespråkare och animatörer. Serierna förflyttar tyngd
punkten från text till bild, bilden är huvudsaken och texten 
stöder bilden. 

Sätten att nalkas litteraturen och dess innehåll, budskapet, 
berättelsen, har varierat genom århundradena. Tyngdpunktsför
skjutningar av hur litteratur konsumeras i hemmet har skett för 
många vuxna människor både vad gäller relationen text - bild 
och vad gäller tystläsning - högläsning - återberä

0
ttande dvs läs

ningen som enskild eller gemensam aktivitet. Aterberättande 
förekommer inom andra, icke litterära, domäner som ett be
rättande om vardagssituationer, episoder man upplevt i skolan, 
på arbetet, på bussen, i affären, som berättas med större eller 
mindre realism och dramatik. Högläsning förekommer ofta av 
tidningsnotiser, TV-program och andra vardagsrelaterade texter. 
Om vi går längre tillbaka i tiden när varken läsvanan eller bok
tillgången var så stor i de breda folklagren, spelade högläs
ningen stor roll för att få del av såväl den religiösa som profana 
litteraturen. Det fanns ända in i vårt sekel en berättartradition 
som var fristående från boken. I vår litterata värld håller 
berättartraditionerna inom familjen på att dö ut, eller snarare 
förändras till att gälla självupplevda episoder, vilket jag nämnt 
ovan. Denna typ av berättande kanske snarare ska kallas 
refererande. Man refererar vad man sett på TV, vad som hänt på 
arbetet eller i skolan, vad som hände i affären, i bussen osv. 
Berättandet bygger på faktiska, självupplevda händelser medan 
tidigare berättartraditioner ofta var sagor, sägner, religiösa 
berättelser som berättades vidare från generation till generation4. 

Det muntliga berättandet uteslöt ingen. Oavsett ålder, färdig
heter, kunskaper och begåvning fick man del av berättandet som 

4net finns en berättartradition bland barn av t ex roliga historier typ 
Bellman-historier och skrönor bland vuxna om framförallt invandrare, 
beskrivna av tex Bengt af Klintberg i Råttan i pizzan, 1986. 
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förmedlade sagor och sägner, folktro och folkvetande, seder 
och traditioner från generation till generation. Nu blir ofta 
läsandet en privat aktivitet där det inte ens är säkert att läsupp
levelsen diskuteras med andra. Det gör att delar av befolk
ningen, bl a vuxna människor med begåvningshandikapp, men 
också dyslektiker, inte får del av den skattkista som utgörs av 
böcker, tidningar och tidskrifter. Har de då inte heller, som 
fallet är för en del av personerna i "Att ta boken till sitt hjärta"
undersökningen, tillgång till TV och tidningar, innebär det att de 
inte heller får del av det begrepps- och kategoriseringssystem 
som samhällets övriga vuxna befolkning har tillgång till. Har de 
sedan dessutom inte fått någon skolgång, hänvisas de till att 
tolka och försöka förstå vad andra menar och syftar på genom 
de lösryckta, fragmentariska yttranden de uppfattar i de sam
manhang de befinner sig i. 

Sylvia M Bercovici redogör i artikeln "Educating" Retarded 
Adults: An Attempt at "Normalization"?5 för sina forsknings
resultat rörande vuxenundervisning som ett led i normaliserings
processen för vuxna utvecklingsstörda med institutionsbak
grund. Under rubrikerna Forma[ Skills as Passport to the 
Dominant Culture och Normalization and Normal Appearances 
redogör hon för hur fokuseringen ligger på läsinlärning oavsett 
om personerna har någon rimlig möjlighet att använda sin läs
förmåga på ett för dem meningsfullt sätt. Hon menar t o m att 
"an application of a dominant culture mode I can prevent 
mentally retarded persons from being normalized" (Sid 126) 
l.iisupplevelsen, eller lyssnarupplevelsen, att ta till sig texten så 
att man kan glädjas åt och få nytta av textens innehåll för 
stunden och för livet, glöms bort i träningsniten (min kom
mentar) 

5Jerry Jacobs (1980) (red),Mental retardation - A phenomenological 
approach . 
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Ordbruksverktyg, några reflektioner om 
begrepp och kategorier 

Alla språk behöver verktyg för att underlätta ordbruket. Begrepp 
och kategorier är viktiga verktyg som, om de är gemensamma, 
underlättar ordbruket. Om man utgår från att de är gemen
samma, universella och de inte är det, kan kaos och förvirring 
uppstå i stället för klarhet och förtydligande. I vårt väster
ländska, industrialiserade, litterata samhälle tas mycket för givet 
eftersom samtalen, de privata, de offentliga och de veten
skapliga, ofta förs mellan representanter från samma kultursfär, 
ibland t o m samma kultursektor, t ex europeiska, urbana, 
medelålders, välutbildade män från medelklassen. Medvetet eller 
omedvetet, av slentrian eller övertygelse, uppfattas viktiga 
begrepp och kategorier som universella och självklara. Vi tar 
dessutom för givet att begreppen inte bara är entydiga utan även 
att begreppsförståelsen utvecklas i takt med ökande mognad och 
ålder. Alexander R Luria, rysk psykolog, visar i Cognitive 
Deve lopement - its Cultural and Social F oundations, att kate
goriserandet som system påverkas i grunden av skolutbildning 
och det systematiserande tänkande som förmedlas via det 
etablerade utbildningssystemet. Kategoriserande enligt en viss 
specifik modell (tex den industrialiserade västvärldsmodellen) 
är en social konstruktion, ett inlärt sätt att tänka och att hantera 
språket och inte ett led i en given utvecklingsprocess. George 
Lakoff, amerikansk språkforskare, har i sin bok Women, Fire 
and Dangerous Things - What Categories Reveal about the 
Mind. (1985) beskrivit hur det australiska aboriginalspråket 
Dyirbal, bara omfattar fyra olika kategorier. 1. Män och 
maskulina former av djur. 2. Kvinnor, feminina former av djur, 
vatten, strider, eld och andra farliga ting. 3. Vegetarisk mat. 4. 
Allt som inte faller inom de övriga tre kategorierna. Lakoff 
framhåller att det utöver honom själv är fler och fler forskare, 
företrädesvis antropologer och språkforskare t ex Ludvig 
Wittgenstein och Eleanor Rosch som ifrågasätter det sätt att se 
på kategorier som funnits i vårt västerländska samhälle i år
hundraden. Detta har gått ut på att man tror att alla människor 
som nått en viss utveckling och mognad, som har en viss 
begåvning, kategoriserar på ungefär samma sätt oavsett om de 

90 



bor i Sverige eller i Sovjetunionen, oavsett om de är välut
bildade eller saknar utbildning. 

Luria genomförde sin forskning i början av 1930-talet, då 
Sovjetunionen genomgick sin mest radikala sociala om
strukturering, då läskunnighet för hela folket skulle införas. 
Luria kommer fram till att t o m en sådan, för de flesta av oss, 
självklar kategori som fårg inte är självklar för alla. Några av de 
personer som omfattades av Lurias forskning saknade benäm
ningar för olika färger och nyanser. När de ändå ombads kate
gorisera och benämna färger, genom att sortera ett stort antal 
tygbitar med en mängd olika färgnyanser från ljusaste pastell till 
de mest mättade nyanser, visade det sig att de gjorde det efter en 
mängd olika principer. Vilka färger som hörde ihop, var inte alls 
självklart t ex att olika nyanser av samma färg fördes samman. 
En kategoriseringsprincip var att föra ihop pastellfärger för sig 
och mörka nyanser för sig, så att mörkblått, mörkgrönt och 
mörkrött ansågs höra ihop men inte olika nyanser av rött. Luria 
hävdar att kategorier är lokala och inlärda och därigenom också 
olika och beroende av det sammanhang och den sociokulturella 
miljö där de används och inte universella självklarheter. Läs
kunnighet är en faktor som styr, och i grunden förändrar, vårt 
tänkande och påverkar efter vilka kriterier vi kategoriserar. 

Vi är många som har skrattat åt Brasse i barnprogrammet 
"Fem myror är fler än fyra elefanter" när han ställer upp sina 
fyra föremål och ber Magnus och Eva plocka ihop de tre som 
hör ihop. Brasse själv kategoriserar alltid sakerna efter andra 
kriterier än de övriga två. Exempel på annorlunda kate
goriserande eller "Brasse-kategoriseringar" i Lurias forskning, 
var när personer skulle föra samman de tre föremål de ansåg 
höra ihop av fyra förevisade, t ex såg, yxa, hammare och 
timmerstock. De flesta hävdade att sågen, yxan och stocken 
hörde ihop. Utan såg och yxa kunde man nämligen inte fälla 
eller såga itu stocken och utan stocken hade man ingen an
vändning av yxan och sågen. Hammaren föll utanför kate
gorien. Man hade ingen särskild kategori för verktyg. Luria 
konstaterar att ju mer läskunnig och påverkad av utbildnings
systemets sätt att tänka en person är desto mer benägen är 
han/hon att kategorisera efter den traditionella, västerländska 
kognitiva modellen. Bönder och arbetare, oavsett kön, på den 
kaukasiska landsbygden på 1930-talet som inte fått någon 
skolgång, som inte kunde läsa och som inte hade påverkats av 
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det moderna informationssamhällets eller skolans sätt att tänka 
och kategorisera, hade ett annat sätt att kategorisera tingen i sin 
tillvaro, som byggde på deras egna vardagserfarenheter. Detta 
påverkade även deras logiska resonemang och slutlednings
förmåga vilket Lurias målande exempel visar. 

Varför ta upp detta i föreliggande sammanhang? Jo, de 
grupper som Luria undersökte bestod av människor som levde i 
en annan sociokulturell miljö än den som fanns i de mer 
'utvecklade', urbaniserade delarna av landet. De kunde inte läsa 
och de hade inte tillgång till information om omvärlden på något 
annat sätt. (På 30-talet fanns endast undantagsvis radio och 
tidningar i dessa avlägsna delar av Sovjetunionen). Skolgång 
var inte allmän. Människorna fick sin omvärldskunskap genom 
personliga erfarenheter i första eller andra hand, av varandra, av 
tidigare generationer genom muntlig tradition och genom vad de 
själva erfor. Luria visar tydligt att dessa människor inte alls eller 
mycket ovilligt accepterade teoretiska, hypotetiska resonemang 
som inte hade sin grund i personliga erfarenheter. De teoretiska 
resonemangen kändes främmande och meningslösa för dessa 
människor. Man ställdes sällan inför de hypotetiska frågor som 
skolvärlden är full av. Man relaterade till verkliga, välkända 
föremål och hur dessa förhöll sig till andra verkliga föremål som 
man kom i daglig kontakt med och verkliga händelser som man 
har en personlig erfarenhet av, något annat sätt att hantera spörs
mål verkade omotiverat och konstruerat. 

Representanter för vår västerländska kultur har tagit det som 
bevis på en lägre utvecklingsnivå när personer från andra 
kulturer eller som är utvecklingsstörda inte omfattar det i sam
hället gängse sättet att tänka och resonera. Andra kulturer har 
bedömts efter ett slags mogenhetsskala. De sk "naturfolks
kulturerna" anses då inte ha nått vårt samhälles mognad. Luria 
menar, liksom andra forskare med honom tex Walter J Ong, i 
Muntlig och skriftlig kultur (1982) att tänkandet utvecklas helt 
olika för litterata och icke litterata människor. Det finns en 
muntlig och en skriftlig språkinlärningsmetod som skiljer sig åt. 

Många vuxna utvecklingsstörda människor med vårdhems
bakgrund är illitterata och vi kan förmoda att deras tänkande har 
formats utifrån den förutsättningen. Den bristande begåvningen 
är bara en del av förklaringen till deras bristande kunskaper. En 
annan viktig omständighet är bristen på sådana erfarenheter som 
vi andra tar för givna, t ex att växa upp tillsammans med 
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föräldrar och syskon. Att inte ha vuxit upp i familj innebär att 
man inte heller fått del av den 'sekundärinformation' som gest 
ex vid matbordet när familjemedlemmarna berättar om sin dag 
eller på kvällen framför TV:n när föräldrarna kommenterar TV
programmen. De som växer upp på institution får lära sig att 
man kategoriserar människorna där som "personal" respektive 
"utvecklingsstörda", medan de som växer upp i sitt föräldrahem 
får lära sig att man kategoriserar människorna där som 
"föräldrar" och "barn". Utvecklings störningen medför också att 
dessa personer inte så lätt kan kompensera sitt sociala och 
kognitiva handikapp. Man kanske inte heller, som barn, fått 
vara med om sagostunder vid sängkanten då man kunde 
småprata med den vuxne och ställa frågor om berättelsen samt 
reda ut problem och funderingar den väckt. Utöver sitt begåv
ningshandikapp, det sociala handikapp det innebär att växa upp i 
en institutionsmiljö, och det känslomässiga handikapp som 
följer av att ha separerats från sin familj i tidig ålder, har den 
vuxne utvecklingsstörde människan med vårdhemsbakgrund 
också ett kulturellt handikapp. Bristen på vardagskulturella 
erfarenheter kan vara det som gör att man inte kan använda de 
intellektuella resurser man har, på ett optimalt sätt. Vuxna 
personer med institutionsbakgrund har troligen stått utanför 
även den "kultur" och det "kulturutbyte" som förekommer bland 
barn redan från tidig ålder och som går ut på att byta, jämföra 
mäta, bedöma, recensera och tillsammans uppleva t ex serietid
ningar, idrotts- popidol- och filmstjärnebilder, frimärken, bok
märken, matinefilmer, barnböcker, barnvisor, pop och annan 
tonårsmusik, kläder och frisyrer. De har inte samma kulturella 
plattform som andra medborgare och kan inte referera till 
gemensamma generationserfarenheter. De har inte haft tillgång 
till samma kulturella kategorier som vi andra och kan inte själv
klart relatera till omgivningens kategorier. Det innebär även att 
de går miste om erfarenheten att tillsammans med andra bedöma 
vad som är bra och eftertraktansvärt, eller vad som är dåligt och 
som man kan avstå från. Detta måste vara handikappande när 
det gäller att utveckla en självkännedom och identifiera sina 
preferenser. Preferenserna utvecklas i ett vakuum, i en "mini
värld'' , befolkad av barn men styrd av de omgivande profes
sionella vuxnas värderingar, sanktioner och belöningar. Vissa 
val blir mer lönande att göra än andra och det kanske får 
dominera över de egna preferenserna. 
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Institutionaliseringens konsekvenser 

Med viss analogi kanske man kan tänka sig att vuxna ut
vecklingsstörda människor som vuxit upp på institution i 
Sverige, tillhör en illiterat, muntlig, kultur som ger en speciell 
kognitiv och kulturell bakgrund. Denna bakgrund delar de inte 
med övriga samhällsmedlemmar, de tillhör en "minivärld" med 
sin egen kultur. Så som de illiterata kaukasiska bönderna 
Sovjetunionen på 30-talet och de australiska aboriginerna på 
1980-talet och tillhör en "minivärld" i den stora omgivande 
litterata världen där mycket utgår från utbildning och skol
kompetens. Detta, att inte ha fått ta del av samma sätt att tänka, 
resonera, och kategorisera som de som gått i skola, påverkar 
sannolikt deras relation till och förståelse av det omgivande 
samhället. Vad innebär det för dessa människor att nu, som 
vuxna, få del av böcker? Kan det bidra till att de integreras 
funktionellt i vår 'kultursfär' eller gör det bara deras handikapp 
ännu tydligare, blir utanförskapet ytterligare poängterat? 

Erving Goffman, amerikansk sociolog, har i Stigma -Notes 
on the Management of Spoiled Identity och Asylum beskrivit de 
effekter som drabbar handikappade (men även icke handi
kappade människor) som tillbringat en längre tid på totala insti
tutioner. Vårdhem för utvecklingsstörda är ett exempel på en 
total institution. Det som kännetecknar en total institution, enligt 
Goffman, är bl a att den är avskärmad från det vanliga samhället 
såväl konkret som symboliskt. Institutionerna är byggda för att 
skydda de intagna från samhället och samhället från de intagna 
oavsett om de intagna är brottslingar, epidemiskt sjuka, mental
sjuka eller utvecklingsstörda. Ett av de mest förödande 
resultaten av institutionalisering är att de intagna förhindras att 
utveckla en realistisk självbild. Ett annat resultat är att det mesta 
som sker inom institutionen är strikt indelat efter scheman och 
regler som styr vad som ska göras och när. Det mesta som 
sker, sker i grupp, individens behov blir underordnat gruppens 
och institutionens behov. Insynen i och kontrollen över de olika 
delarna av den intagnes liv är stor. Det mesta som sker i 
personens liv är 'allmän egendom'. Där finns få (om ens några) 
skyddade, hemliga, privata sfärer. Det som sker i boendet kan 
rapporteras till dagcenter och vice versa. Få andra vuxna med
borgare skulle acceptera ett rapporteringsförf arande mellan 
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hemmet och arbetsplatsen6. Hierarkin är strikt, liksom maktför
delningen mellan olika personalgrupper. Personalen har, till 
skillnad från de intagna, kontakt både med det yttre, omgivande 
samhällets normer och regler och institutionens regelsystem. De 
navigerar skickligt mellan dessa olika system: det ena används 
under arbetstid och det andra under deras privata tid. För de 
institutionsboende gäller det att leva efter ett system men försöka 
visa att man kan anpassa sig till och leva efter ett annat system, 
som man inte getts möjlighet att prova. Man ska visa att man är 
vuxen men inte hur vuxen som helst. Man ska helst inte uttrycka 
sexuella behov eller behov av att bestämma över sig själv eller 
kontrollera sitt liv. När en person bedöms som utvecklingsstörd 
innebär redan det en stigmatisering, en stämpling som påverkar 
personens utveckling och självbild. På institutionen tillkommer 
även institutionsskador som ytterligare försvårar för personen 
att lära känna sig själv, sina resurser och begränsningar. Ofta 
bedöms vad personen gör eller inte gör, vad hon kan eller inte 
kan som effekter av handikappet, när det lika troligt kan vara 
effekter av institutionslivet eller effekter av att tillhöra en annan 
kultursfär. 7 Ett exempel på detta är aggressivt eller stereotypt 
beteende som kan vara en sund reaktion på frustrerande situa
tioner men som kan tolkas som en beteendestörning hos 
personen. Tomas Olsson, fotograf har i Den oändliga 
vandringen. Handikapphistorisk årsbok 1990, dokumenterat 
omsorgernas historia, visar i en bildsvit en kvinna som genom 
sitt eviga, tröstlösa vandrande i cirkel utan mål eller mening, har 
nött ut gräset så att ett cirkelrunt spår bildats. Det är en tydlig 
och deprimerande illustration av hur institutionslivet kunde te 
sig för bara ett tiotal år sedan. 

Aven Kylen har, vilket jag nämnt ovan, i Institutions
boendets psykologiska effekter, visat hur destruktivt och till
bakahållande institutionsliv kan vara för en persons personlig
hetsutveckling och självuppfattning. Han menar att utvecklings
störda på institution är: 

- angelägnare att vara till lags än att visa sin vilja 
- tar mindre initiativ till social kontakt 

6Ett dylikt rapporteringsförfarande är vanligt mellan hem och skola/dagis 
när det gäller barn. 
7 Se Luria och Lakoff ovan. 
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- tror sig inte om att kunna det de skulle kunna 

Kylen påpekar att flera undersökningar visar att om den första 
emotionella grunden för en identitet finns, kan självkänslan åter 
förbättras. lnstitutionsliv under barndomen, med bristande kon
tinuitet och växlande (ofta även bristande) engagemang i rela
tionen mellan barnet och dess vårdare (ställföreträdande 
förälder) försvårar dock för barnet att få en stabil och trygg upp
fattning om sig själv, sina behov och preferenser. Barnet ställs 
(se ovan) utanför inte bara de vuxnas kultur utan även den egna 
generationens barn- och ungdomskultur. Man har alltså svårt att 
relatera både till egna och andra jämnårigas preferenser, tycke 
och smak. Saknar barnet sedan dessutom möjlighet att genom 
böcker få en inblick i hur andra barns liv kan vara och göra jäm
förelser med den egna situationen, blir barnet helt utlämnat till 
sina egna fantasier och tolkningar av livet och tillvaron. Barnet 
blir hänvisat till professionella vuxnas bedömningar av dess 
behov, utan möjlighet till egen påverkan. 

Den unga utvecklingsstörda personen med institutionsbak
grund träder in i vuxenlivet utan verktygen kulturkompetens och 
självkännedom. Hon får lita till sin egen lyhördhet för andra 
människors reaktioner för att avgöra om de val hon gör är 
riktiga, bra och accepterade eller lita till att andra gör valen åt 
henne. Detta kan leda till en "tillagsinställning" som gör det 
svårt att hävda sina egna preferenser, i de fall man känner sina 
preferenser. Det troligaste är kanske att man inte utvecklar några 
tydliga preferenser. Man vet inte vem man är och vet inte heller 
vad man vill ha eller inte vill ha. 

Att känna igen och att kunna uttrycka sina 
preferenser 

Antaganden och tolkningar 

1. Utifrån ovan nämnda resonemang antar jag att flertalet vuxna 
utvecklingsstörda personer med institutionsbakgrund, är ovana 
vid valsituationer, särskilt valsituationer som bygger på deras 
egna överväganden. De valsituationer de har kommit i kontakt 
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med har ofta varit av typen ett-valsaltemativ (Vill du eller vill du 
inte gå ut? Vill du ha kaffet eller inte?) eller två-valsalternativ 
(Vill du ha ost eller korv på smörgåsen?) Mer sällan har de 
ställts inför komplicerade flervalssituationer. "Gäst i verklig
heten" -projektet8 visar att personal ofta blev frustrerade i situa
tioner där utvecklingsstörda personer själva skulle välja. Detta 
ledde inte sällan till att personalen gjorde valen i deras ställe, 
även när det gällde så personliga saker som kläder och möbler. 

2. Jag antar också, som en konsekvens av ovanstående, att 
personerna ur denna grupp inte heller har fått uppleva vad 
konsekvenserna av deras val blir. De har inte fått uppleva 
glädjen att göra ett bra val som de själv kan ta åt sig äran av och 
de har inte fått uppleva besvikelsen av ett felval. De har inte 
tränats att hantera självrelaterade känslor som tillfredsställelse 
och ånger, känslor som relaterar till egna val och handlingar. De 
har däremot ofta fått känna tacksamhet mot andra som gjort 
goda val åt dem, ilska över andra som gjort dåliga val åt dem, 
frustration eller uppgivenhet inför valsituationer som de inte 
getts möjlighet att påverka själv. Känslorna relateras då till 
andras val och agerande, vad andra gjort mot eller för mig. Om
givningen kommunicerar inkompetens. 

3. Det är likaså troligt, vilket bl a andra Goffman ( 1968) nämner 
i Asylum, att personer som vuxit upp eller bott lång tid på 
institution, inte fått någon vana att uttrycka sina preferenser, 
behov eller önskemål och att de strävar efter att vara till lags, att 
inte vara till besvär, ett beteende som kan löna sig. De har lärt 
sig att vara mer lyhörda för andra människors önskemål än för 
sina egna, något som vi stötte på vid ett flertal tillfällen. 

Om jag utgår från ovanstående antaganden, blir bokvals
situationen en mycket komplicerad situation, där de i under
sökningen ingående personerna ofta saknar möjlighet att utifrån 
egen erfarenhet och egen kompetens hitta 'rätt' aktionssätt, 'rätt' 
sätt att bete sig på. Situationen är både unik, komplicerad och 
saknar facit för deltagarna. 

8Färm-Jeppsson, (1989, 1991) Gäst i verkligheten, uppföljning av livsvill
koren för utvecklingsstörda som flyttar ut från vårdhem. 
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Väljandets process 

Att välja är en process som syftar till att ett beslut, som för med 
sig vissa positiva eller negativa konsekvenser, ska tas av en 
person. Ett val kan också innebära ett vägval. Att välja en bok 
innebär också att man i viss mån styr hur boken ska användas. 
Det är skillnad på och leder till olika konsekvenser om man 
väljer en barnbok om kattungar och hundvalpar, en faktabok om 
kärlek och erotik, en handbok om växtskötsel eller Moa 
Martinsons roman Mor gifter sig. Aktiviteten som följer på bok
valet blir olika och inbegriper olika människor, beroende på 
vilken bok som väljs. För personalen i en gruppbostad blir det 
stor skillnad om en person väljer en bok om erotik med illustra
tioner eller om han väljer en bok om krukväxter. Hur ser val
processen ut? Att välja är att bestämma sig för något, någon eller 
några ur en större mängd. Man kan välja ting, människor eller 
aktiviteter. Att välja kan också vara att bestämma om man vill 
eller inte vill ha en speciell produkt, göra en specificerad 
aktivitet. 

Nedan beskrivs några valsituationer som personer med vård
hemsbakgrund kan tänkas ha erfarenhet av. Om den givna förut
sättningen är att en bok, ur ett större antal böcker, ska väljas 
kan valsituationerna se ut som nedan. 

*Val med ett alternativ. Det finns bara en produkt/aktivitet 
att välja på. Denna produkt kan man välja eller välja bort. Väljer 
man bort den ges inget annat alternativ. Ex, "Vill du ha den här 
boken eller inte?" 

* Val mellan två givna alternativ. Det erbjuds två alter
nativ och det gäller att bestämma sig för ett av dessa. Ex. "Jag 
har två böcker över, du får ta en av dem antingen Värmlands
boken eller Moa Martinson-boken." 

* V al mellan flera styrda och/eller rekommenderade 
alternativ. Den som tar fram valaltemativen känner eller tror 
sig känna personens intressen och preferenser. 

Alternativen väljs utifrån denna kännedom. Ex "Du kan välja 
vilken bok du vill av de här femton djur och naturböckerna som 
jag tror att du är intresserad av." 
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Alternativ tas fram utifrån vad den som erbjuder produkterna 
tycker är ett lämpligt eller bra val. Ex. "Jag tycker att du ska 
välja en av de här böckerna. Jag har läst dom och dom är jätte
bra." 

* Val mellan flera alternativ utan styrning. Ett antal 
slumpvis framtagna eller uppkomna valalternativ presenteras för 
den som ska välja utan att ett särskilt alternativ rekommenderas. 
Ex "Vilken av de här 15 böckerna som finns här vill du ha?" 

Valsituationen kan också fokuseras på resultat eller kon
sekvenser. 

* Negativa konsekvenser. "Om du väljer den där boken 
som är så ömtålig så går den kanske sönder och då har du ingen 
bok sen." 

* Positiva konsekvenser. "Om du väljer den här boken så 
kan vi läsa om Värmland, det blir väl trevligt nu när vi ska åka 
dit på semestern." 

* Hotfulla eller villkorliga konsekvenser. "Du får välja 
vilken bok du vill, av de här, men jag tänker inte läsa den där 
boken om zigenare för dig, dom är jag så trött på, det räcker att 
de bor här runtomkring." 

* Mutval. "Om du väljer den här boken, 'Det växer och gror' 
som handlar om blomsterskötsel i stället för 'Kyss mig', som 
bara handlar om sex, så kan jag hjälpa dig att plantera blommor 
och vi kan ta skott och du kan få så fint på din uteplats, som du 
tycker så mycket om.'' 

* Förnuftsval. "Jag tycker att du ska välja den där boken om 
krukväxter, nu när du har skaffat så många fina blommor. Den 
kan du ju ha nytta av både här inne nu i vinter och sedan i 
sommar på balkongen, när vi ska plantera balkonglådan och då 
får du ju nytta och nöje av ditt val!" 

Att tackla en valsituation 

Valsituationerna erbjuder många reella och potentiella kom
munikations- och problemlösningssituationer. Det speciella i 
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dessa situationer är, som nämnts ovan, att resultatet av valen på
verkar både personal och boende genom att det implicerar en 
fortsatt aktivitet och skapar förväntan eller farhågor om denna 
kommande aktivitet. Valet har alltså inte konsekvenser enbart i 
nuet utan även i framtiden. Konsekvenserna är av olika slag. 
Väljer en person t ex boken Kyss mig och personen inte kan 
läsa själv, så förväntar sig troligen personen att personalen ska 
läsa boken för honom. Denna bok (som kom att välj as före
trädesvis av män) tar upp, i text och bild, erotiska situationer. 
Det kräver en förtroendefull relation mellan den läsande och den 
lyssnande för att läsupplevelsen ska bli givande och positiv och 
inte bara provocerande och pinsam. Det kräver också att den 
som läser har tänkt igenom och bearbetat vad hon tycker om den 
här frågan, att hon är beredd att svara på lyssnarens allmänna 
och privata funderingar om ämnet. Frågor och kommentarer kan 
beröra saker man som personal inte alls tänkt sig. 9 En annan 
populär bok, som valdes företrädesvis (faktiskt enbart) av 
personal, var Det växer och gror, val av den boken förespeglar 
en gemensam framtida aktivitet vid blomkrukor och uteplatser. 

9Eva Ekengren, läsecirkelledare vid Studieförbundet Vuxenskolan i 
Stockholm, har berättat om hur flera personer vid läsning av boken Kyss 
mig reagerat på sekvensen där mannen kysser kvinnans fot. Det stämmer 
inte med de egna föreställningarna om var en kyss hör hemma, nämligen på 
munnen. 
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Bild 6. En av Boel Werners illustrationer till Johan Werkmästers novell 
Kyss mig sätter tollmingsförmågan på prov. Är benet avskuret eller bakåt
böjt eller har mannen månne två penisar? 1991. 

En helt annan konsekvens av valet är vilket budskap den 
väljande personen får om sin kompetens och förmåga att göra 
goda val. I valsituationen tydliggjordes en spänning mellan å 
ena sidan de utvecklingsstörda personernas önskan att vara och 
bli betraktade som vuxna personer med vuxna personers behov 
(av tex erotik) och å andra sidan deras barnlika beroende av 
personalen, de ville göra sådana val så att personalen (och vi) 
blev nöjda med dem. Merparten av personerna var i olika grad 
beroende av personalen både konkret med hjälp i valsituationen 
och genom att personalen psykologiskt sanktionerade valet. 

Valsituationerna tacklades på olika sätt i de skilda grupp
bostäderna av de personer som tog del i valen. Utifrån de situa
tioner som uppstod eller antyddes ska jag här nedan försöka ge 
en beskrivning av de olika strategier som användes . Några 
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strategier användes av de utvecklingsstörda personerna, några 
användes av personalen och några av personal och utvecklings
störda gemensamt. 

* Att vara tillagsstrategin. Den här strategin användes 
framför allt av de personer som hade lindriga kommunikations
störningar och institutionsbakgrund dvs personer som kunde 
läsa. De visade tydligt att de ville vara till lags. De kunde snabbt · 
ändra sitt bokval utifrån någon kommentar som vi eller 
personalen gjorde eller genom att fråga vad vi tyckte. De visade 
ingen konsistens i sina preferenser utan kunde snabbt förkasta 
en bok som de nyss valt, om de trodde att vi eller personalen 
föredrog en annan bok. (Den här metoden blev ännu tydligare 
vid utvärderingsbesöken, när personerna fick avge omdömen 
om böckerna. Se nedan!) Några personer vädjade om hjälp i 
valsituationen. Det var svårt att få en uppfattning om de faktiskt 
ville ha hjälp eller om det var ett invant beteende att alltid be om 
råd, be om lov, be om hjälp. 

* Autonomistrategin. Denna strategi tillämpades i första 
hand tillsammans med läskunniga personer. Personalen utgick 
då från att personerna hade kompetens att själva göra sina val. 
De fanns till hands i bakgrunden och hjälpte till när de blev 
ombedda, annars inte. När valen var avslutade kommenterade 
man valen på ett positivt sätt som "Det var fin bok du valde!" 
eller "Den där boken ser intressant ut." 

* Samarbetsstrategin. Denna strategi bygger på ett samspel 
mellan personal och boende som innebär att personalen aktivt 
försöker ta reda på vad den boende vill, vilken bok han/hon 
helst vill ha. Vårdaren var i dessa situationer ofta både upp
finningsrik och lyhörd. Hon/han använde sig av sina kunskaper 
om personens bakgrund, kompetens och intressen. Denna 
strategi tillgreps främst tillsammans med personer som hade 
svårt att mentalt klara av valsituationen, på grund av koncentra
tionssvårigheter. Det var personer som förstod vad det handlade 
om, men som inte kunde hantera den faktiska situationen. 
Någon ur personalen plockade då fram en bok i taget och visade 
den och berättade om den för personen. De undvek att vara 
alltför påträngande eller ihärdiga, men noterade noga personens 
reaktioner t ex förändringar i personens blick, kroppshållning 
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eller aktivitet. När de hittade en bok som personen visade 
positiv respons på, tolkade man det som personens val (En 
liknande situation kunde i andra fall leda till att personalen 
tillämpade en styrningsstrategi. Se nedan!) 

* Medlarstrategin. När de boende själva tog aktiv del i 
valen, uppstod ibland situationer som kunde ha utvecklats till en 
konkurrens- eller samarbetssituation mellan 'väljarna'. 
Personalen ingrep dock som medlare innan situationen ut
vecklats vidare. De föreslog lösningar som båda parter kunde 
acceptera, tex "Om du Kalle väljer Kyss mig och du Pelle väljer 
Johanssons dotter så kan ni läsa er egen bok först och sedan 
låna och läsa varandras". 

* Styrningsstrategin. För några personer väckte val
situationen oro. Det föreföll gälla framför allt personer med 
psykiska tilläggshandikapp, personer som blev oroade när 
rutiner bröts och nya, svårförklarade situationer uppstod. I 
dessa fall gick personalen in och tog över valet för att dämpa 
personens oro. "Nu tar vi den här boken åt dig" . Sedan tog man 
bok och person och gick bort från bokbordet och den oros
skapande situationen. Om boken inte utföll till belåtenhet 
försökte man ytterligare en gång, till dess man var nöjd. 

* Förmyndarstrategin. Den här metoden förekom vid några 
tillfällen. Den tog sig uttryck i att personalen inte reflekterade 
över om personen själv skulle vara med och välja eller ha åsikt 
om valet. När den här metoden tillämpades, pratade man om 
personen som om han/hon inte var närvarande, man uttalade sig 
om vad han/hon kunde eller inte kunde, ville eller inte ville. Man 
gjorde ett val som man bedömde var lämpligast för personen i 
fråga. 

Jag har försökt beskriva och tydliggöra bokvalssituationerna 
utifrån de aktionsmönster vi tyckte oss se i mötet mellan boende 
och personal i den här för båda parter ovana situation. Jag har 
tidigare, under mina deltagande observationer på vårdhemmet, 
tyckt mig se liknande mönster även i vardagliga situationer, t ex 
när den utvecklingsstörde personen ska välja mat eller portions-
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storlek lo. Naturligtvis påverkas den metod man väljer att agera 
efter inte bara av de personer som deltar utan också av de unika 
förutsättningar som är för handen vid det speciella tillfället. 
Valet av metod är såväl kontext-, person- som relationsbundet. 

lOJeppsson (1989) Gäst i Verkligheten, delrapport I. Färm (1991) Gäst i 
Verkligheten. Delrapport Il. 
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'Det växer och gror' - om LL
läsningens möjligheter att slå rot i 

grupp bostadskul turen. 
En undersökning av nio grupp
bostadsmil j öer och huruvida de 

stimulerar till läslust och läsning av LL
böcker 

Kerstin Färm 

Gruppbostaden en annorlunda svensk kultur
miljö? 

Bland alla de reformer inom handikappornrådet som genom
förts i Sverige under det senaste kvartsseklet, vill jag här sär
skilt nämna två emancipatoriska projekt som haft till syfte att 
möjliggöra för utvecklingsstörda människor att få livsvillkor 
jämförbara med de som gäller för övriga svenskar; grupp
bostäder har byggts och lättläst litteratur har producerats. 

- Utvecklingsstörda människor har idag, liksom icke ut
vecklingsstörda, rätt att ha en egen bostad, ett eget hem. De 
som inte kan nyttja det befintliga bostadsbeståndet, ska av 
samhället kompenseras-genom att anpassade bostäder, grupp
bostäder, byggs och erbjuds dem. 

- Utvecklingsstörda människor har idag, liksom icke ut
vecklingsstörda, rätt till litteratur. De som inte kan nyttja det 
befintliga litteraturutbudet, ska av samhället kompenseras 
genom att anpassad litteratur t ex LL-böcker ges ut och erbjuds 
dem. 

Samhället har satsat stora resurser på att lägga ned vårdhem 
och ersätta dem med gruppbostäder samt på att ge ut LL-
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böcker för att öka utvecklingsstörda människors jämlikhet och 
livskvalitet. 

Detta projekt handlar om 42 vuxna utvecklingsstörda 
människor, som alla fått del av den ena satsningen, grupp
bostäder. Ges de också möjlighet att, i sina hem, komma i 
kontakt med den andra satsningen, LL-böcker? De bor i nio 
olika gruppbostäder, och har där hjälp av ca 90 personer 
anställda för att hjälpa och stödja dem. 

Det handlar om människor som vuxit upp och levt en stor 
del av sina liv i en annorlunda kulturmiljö, i en kulturtradition 
som skiljer sig från det omgivande samhällets gängse kultur
miljö och traditioner; vårdinstitutionernas kulturmiljö. I Dessa 
människor har, när detta projekt tar sin början, nyligen flyttat 
till sina lägenheter i gruppbostaden. 

Kommer det att i gruppbostäderna utvecklas en egen vård
kultur skild från vårdhemskulturen? Finns det något utrymme 
för kultur, i gruppbostaden, kul~_ur som vård, som omsorg, som 
avkoppling och förströelse? Aven gruppbostaden utgör en 
annorlunda svensk kulturmiljö. Hur? Finns det en bra grund 
för ett kulturmöte mellan utvecklingsstörda människor och LL
böcker i gruppbostaden? Kan detta att bo i en lägenhet i en 
gruppbostad närmast jämföras med att bo i ett eget hem eller i 
en vårdinstitution, handlar det om hemmiljö eller vårdmiljö? 

Att lägga upp ett kulturprojekt 

Föreliggande undersökning har en explorativ ansats, den avser 
att utforska de aktuella gruppbostädernas beredskap för 
kulturella möten och kulturella aktiviteter inom grupp
bostadens domäner. Den utgår från och utgör samtidigt en upp
följning av Kerstin Pärms (1991) uppsats Uittläst! Uittlyssnat! 
Lättittat! - Lättåtkomligt? som baserades på en fältunder
sökning, och Ann-Charlotte Nybergs (1991) uppsats Lättläst 
(LL) litteratur- Rätten till en demokratisk rättighet. Undersök-

1 Jag syftar här inte på vårdkulturbegreppet, utan på vilken vardagskulturell 
miljö vårdhem resp gruppbostad utgör, dvs vilken tillgång det finns på 
böcker, tidningar, radio, TV etc. Se i föregående kapitel en kortfattad 
genomgång av några forskares perspektiv på hur människors kognitiva och 
emotionella utveckling påverkas i olika kulturmiljöer, hur detta och insti
tutionaliseringen får konsekvenser bl a för människors språkhantering. 
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ningen har ett experimentellt inslag2 med en 'före, under och 
efter introduktionen av böcker' - design, där föremomentet 
redovisats i Lättläst, Lätt lyssnat, ..... Det förekommer även viss 
intervention3 i början av undersökningen. Undersökningen kan 
ses som ett slags aktionsf orskning utifrån en kvalitativ f orsk
ningsmetod med rötter i främst i socialpsykologin men även i 
hermeneutiken och fenomenologin. Metoden är beskrivande, 
analyserande och tolkande. Ansvarig för projektet är Kerstin 
Färm och medbedömare Ann-Charlotte Nyberg. 

Kulturprojektets syfte var att skapa möten mellan LL-boken 
och LL-bokens presumtiva användare för att utröna om dessa 
kunde vara fruktbärande och lägga grund för fortsatta möten, 
en fortsatt relation. De 42 personerna skulle få var sin LL-bok, 
genom eget eller ställföreträdande val. Varje gruppbostad 
skulle dessutom få en bok till den gemensamma delen av 
gruppbostaden, en bok som skulle tillhöra alla. 

Utöver detta syfte, var även nedanstående frågor angelägna 
att finna svar på 

- kunde introducerandet av LL-böcker i dessa personers liv, i 
deras hemmiljö, tillgodose behov som dittills inte tillgodosetts, 

- kunde introducerandet av böcker i dessa personers liv på 
något sätt, i något avseende, höja deras livskvalitet, 

- påverkade tillgången till böcker på något sätt deras kom
munikation? 

För att kunna iaktta sådana effekter, var det viktigt att 
personerna själva gavs (åtminstone en teoretisk) möjlighet att 
påverka valen utifrån sina egna preferenser. Därför framstod 
det som angeläget att välja en tidpunkt för mötena då de 
boende hade möjlighet att vara hemma och ta aktiv del i bok
valen om de ville, kunde och gavs möjlighet av personalen. 

LL-böcker som ingick i projektet 

För att genomföra projektet krävdes böcker. Böcker fanns dels 
på LL-stiftelsen och dels på tema K. Respektive bokbestånd 

2utdelning av böcker. 
31nformation till personalen. 
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inventerades, examinerades och diskuterades tillsammans med 
deltagarna vid LL-seminariet vid tema K samt med personer 
vid LL-stiftelsen. Det kändes viktigt att ha ett tillräckligt stort 
urval böcker, för att inte begränsa valen alltför mycket. Det var 
samtidigt viktigt att bokmaterialet var överskådligt och 
praktiskt hanterbart. Samtliga boende, kunde ju inte titta 
igenom alla de cirka 300 böcker som fanns, innan de gjorde 
sina val. Vi strävade efter att få en god spridning i urvalet vad 
gällde ämnesval och svårighetsgrad ett, i grov mening, 
representativt urval av de böcker som fanns. 

En ide som, främst av praktiska och tidsmässiga skäl, inte 
genomfördes var att göra en videointroduktion av några olika 
böcker som personal och/ eller boende kunde titta på i lugn och 
ro. En annan ide var att alla gruppbostäder skulle få ett bestämt 
antal böcker varav tre skulle vara samma på alla ställen. Där
efter skulle personalen i respektive gruppbostad, utifrån sin 
kännedom om de boendes intressen och utvecklingsnivå, välja 
övriga böcker. Att dessa alternativ övergavs, berodde framför 
allt på att de inte erbjöd något utrymme för de boende själva 
att göra val utifrån egna preferenser och alltså inte svarade mot 
syftet med undersökningen. (Se föregående kapitel Mini
världen om val och preferenser!) 

LL-stiftelsens bokutbud bestod av faktaböcker, romaner 
både bearbetade och nyskrivna, poesi, noveller, konstböcker, 
detektivromaner mm. Det fanns böcker med enbart text, med 
relativt mycket text och få bilder, böcker med sparsam text och 
många bilder och böcker med enbart bilder. Illustrationerna var 
såväl svartvita som kolorerade, det förekom fotografier, mål
ningar och teckningar representerande olika konstnärliga 
tekniker och uttryckssätt. En del böcker beskrev dramatiska 
händelser ur verkligheten av reportagetyp, andra förmedlade 
fakta och information om ett speciellt område t ex ett visst land 
eller landskap medan åter andra innehöll fantasifull fiktion 
med romantik och spänning. Några böcker ingick i serier som 
Benny boxaren av Max Lundgren4 , landskapsböcker och Moa 
Martinsons Mor gifter sig-serie, men de flesta var fristående. 
En del författare var representerade med flera böcker som 
Johan Werkmäster med Kyss mig och En naken karl och 

4Jag nämner författarnamnet första gången jag nämner boken, därefter 
nämner jag bara titeln. En lista över de böcker som fanns med i projektet 
finns i bilaga 2. 
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Gunilla Lundgren med Björken och Zenia - en zigenerska , 
medan andra författare bara var representerade med en bok. 

Hur såg gruppbostadskulturema ut? 

Vilka var människorna som bodde i dessa gruppbostäder? 
Det är, som nämnts ovan, samma personer som ingick i Färms 
rapport Lättläst! Lättlyssnat! Lättittat! liittåtkomligt?. En del 
av dessa personer omfattas även av Färms forskningsprojekt 
Gäst i verkligheten - uppföljning av livsvillkoren för ut
vecklingsstörda som flyttar ut från vårdhem 5. De båda 
projekten "Lättläst., ... -" och "Att ta boken till sitt hjärta"
projektet kom naturligt att utgå från den grupp om 30 personer 
som ingått i "Gäst i verkligheten" - projektet. De personer som 
var aktuella för dessa projekt, var de 12 personer, som i det 
läget hade flyttat från vårdhemmet till gruppbostäder i sina 
hemkommuner. Dessutom kom deras grannar/medboende i 
respektive gruppbostad att ingå. Det innebär att gruppen, som 
nämnts ovan, kom att bestå av 42 personer. De personer som 
ingår i projektet utgör en heterogen grupp. Några personer har 
flera grava fysiska och/eller medicinska handikapp utöver en 
grav utvecklingsstörning, andra bar bedömts ha en måttlig eller 
lindrig utvecklingsstörning varav några även har psykiska 
till äggshandikapp som autism eller beteendestörningar. Andra 
personer har svåra kommunikationshandikapp, medan åter 
andra kan tala, läsa och skriva relativt obehindrat. 

Gruppen är heterogen även vad beträffar ålder. Den yngsta 
är bara drygt 20 år medan den äldsta är nästan 90 år. 
Majoriteten av de boende har ett vårdhemsförflutet bakom sig, 
men inte alla. De flesta har någon form av daglig verksamhet, 
oftast på dagcenter6, men några av de gravt flerhandikappade 
och en del ålderspensionärer, saknar helt eller delvis sysselsätt
ning under dagtid. # 

5 Detta projekt utförs i samarbete med Örebro Läns Landsting. Det har 
finansierats av ÖLL, Sävstaholmsföreningen och Socialvetenskapliga forsk
ningsrådet (SFR). 
6oagcenter förkortas fortsättningsvis DC. 

111 



Boendegruppernas sammansättning i enskilda grupp
bostäder uppvisar både inom sig och sinsemellan stor varia
tion. 

Hur ser gruppbostäderna ut? Två är äldre gruppbostäder, 
tidigare benämnda inackorderingshem. Där har de boende egna 
sovrum men delar kök och vardagsrum och, oftast, även bad
rum med övriga boende. En gruppbostad har nyligen byggts 
om enligt riktlinjer för nya gruppbostäder. Den soci.~la miljön 
består sedan tidigare men den fysiska miljön är ny. Ovriga sex 
gruppbostäder är nybyggda med anledning av nedläggningen 
av det centrala vårdhemmet. De som bor i dessa gruppbostäder 
har egna, fullvärdiga bostäder, oftast två rum och kök/pentry, 
med egna hyreskontrakt. De har dessutom tillgång till en, för 
de boende gemensam, lägenhet med kök och allrum. Grupp
bostäderna är, i åtta fall av nio, personalbemannade dygnet 
runt. Personalen disponerar, vanligtvis, ett rum i den gemen
samma lägenheten. Oftast består nya gruppbostäder av fyra 
enkel/singellägenheter. I två gruppbostäder finns det fem 
respektive sex lägenheter. Sex gruppbostäder är byggda som 
radhus eller villor och är belägna i småhusområden, medan tre 
gruppbostäder ligger i flerfamiljshus eller servicehus i fler
bostadsområden. 

Gruppbostäderna redovisas nedan gruppvis, utifrån hur 
boendegruppen ser ut, dvs om det rör sig om heterogena eller 
homogena grupper. (Det kan verka motsägelsefullt att tala om 
boendegrupper, eftersom lagen eftersträvat en individuell 
boendeform, inte ett nytt kollektiv. Spänningen mellan det 
privata/personliga och det publika/kollektiva är dock ofta en 
realitet.) 

Grupp 1. Gruppbostäder där personer med stora kommunika
tionssvårigheter bor7. Dessa personer har flera grava handi
kapp. De bedöms spontant av sin omgivning som gravt ut
vecklingsstörda. Ingen av de boende i dessa gruppbostäder kan 

7 Jag har valt att benämna personernas handikapp som kommunikations
handikapp eftersom jag inte vet något om deras utvecklingsnivå, art eller 
grad av utvecklingsstörning. Alla är dock bedömda som utvecklingsstörda 
eftersom de erhåller omsorger, gruppbostad, enligt 1985 omsorgslag. 
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läsa. De flesta kan troligen inte heller förstå uppläst text eller 
tolka bilder. Grupp 1 består av två gruppbostäder. 

Grupp 2. Gruppbostäder där de boende till största delen utgörs 
av lindrigt eller måttligt kommunikationsstörda personer som 
kan läsa eller förstå text som läses för dem. Flera av dessa 
personer är ålderspensionärer. En del har nedsatt syn, hörsel 
och/eller rörelseförmåga på grund av åldersförändringar. Det 
innebär att de kan ha svårigheter att optimalt använda sig av 
sina förmågor. Grupp 2 består av fyra gruppbostäder. 

Grupp 3. Övriga gruppbostäder utgörs av heterogena boende
grupper. En del boende har svåra kommunikationsstörningar, 
andra har mer måttlig eller i något fall lindrig kommunika
tionsstörning. Några kan läsa, medan andra troligen varken 
förstår text eller bild. Grupp 3 består av tre gruppbostäder. 

Vilka arbetar i gruppbostäderna? Både vid besöken och vid 
informationstillfället (se nedan), visade det sig att personalen 
utgör en heterogen grupp såväl vad gäller ålder, tidigare er
farenhet av arbete med utvecklingsstörda som tidigare er
farenhet av arbete i gruppbostad. Det är en klar dominans av 
kvinnor, även om det i fyra gruppbostäder arbetar män. I de 
nya gruppbostäderna känner oftast inte personal och boende 
varandra sen tidigare. De som tidigare har arbetat på vård
hemmet, har inte nödvändigtvis arbetat i en lägenhet där någon 
av 'deras' nuvarande boende bott. Några personer har tidigare 
arbetat i andra gruppbostäder, några kommer från andra vård
områden medan åter andra aldrig tidigare har arbetat med 
utvecklingsstörda personer eller med vårdarbete. I de äldre 
gruppbostäderna känner personalen varandra väl och har ofta 
arbetat länge tillsammans. Personalen där känner även de 
boende väl med undantag för den/de personer som nyligen 
flyttat dit från vårdhemmet. 

Det som redogjorts för här ovan, det som framkommit vid 
"Lättläst, Lättlyssnat" -projektet samt det som redovisas i före
gående kapitel, var vad vi visste när projektet skulle påbörjas. 
Nu skulle vi möta gruppbostäderna och dess invånare och de 
skulle möta oss och LL-böckerna. Vad som då hände beskrivs 
nedan. 
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Genomförandet av projektet 

Efter den inledande planeringsf asen kom undersökningen att 
genomföras i huvudsakligen fyra steg eller faser av vilka de tre 
första redovisas nedan nämligen, lnformationsfasen, Bok
introduktionsfasen, Uppföljnings/ utvärderingsfasen i tur och 
ordning nedan. Den sista fasen, Dokumentationsfasen, bestod 
av sammanställandet, bearbetandet och skrivandet av denna 
text. Projektet pågick under tiden oktober-91 - mars-92. 
Dokumentationen gjordes i omgångar under tiden mars-92 -
december-93. 

lnformationsdagar för personalen. Gruppbostadspersonalen 
erbjöds att delta vid ett informationstillfälle om en halv dag. 
Informationen genomfördes vid två tillfällen för att så många 
som möjligt skulle få möjlighet att delta. Dessa tillfällen skulle 
möjliggöra för personalen att bekanta sig med 

- böckerna, få tillfälle att titta i och bekanta sig med dem, 

- ideerna bakom LL-böckernas tillkomst, 

- böckernas användningsområde, 

- metoder för användande av böcker tillsammans med läs-
kunniga resp icke läskunniga personer. 

Personalen skulle också gemensamt ges möjlighet att ventilera 
attityder och reaktioner inför projektet, inför att arbeta med 
böckerna samt vad det kunde innebära för den egna arbets
situationen att få in böcker i gruppbostaden. Merparten av 
personalstyrkan, ca 80 personer, deltog vid inf ormationstill
fällena som planerades så att de tidsmässigt skulle komma i 
nära anslutning till besöken i gruppbostäderna. Ett annat, inte 
uttalat, syfte var att personalen fortfarande skulle komma ihåg 
och ha böckerna aktuella när besöken ägde rum. De skulle 
också få möjlighet att i smågrupper bekanta sig med böckerna 
samt resonera om vilka möjligheter man själv såg att använda 
dem i sitt arbete. Det fanns utrymme för frågor och synpunkter 
under informationstillfällena. Vi var medvetna om att det för 
personalen kunde vara en ny och något ovan, tanke att de 
boende skulle äga och använda böcker i gruppbostaden, för sitt 
eget nöjes skull och som ett medel till utökad och fördjupad 
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kommunikation mellan personerna i gruppbostaden och inte, i 
första hand, som ett pedagogiskt instrument avsett för läs
träning. Frågan tangerades i "Lättläst, Lättlyssnat, ... -projektet", 
men intresset fokuserades då inte specifikt på böcker, utan på 
den vardagskulturella miljön i stort. Flera ur personalgruppen 
uttryckte vid det tillfället att de aldrig, trots att de själva läste 
mycket, tänkt på att använda böcker i sitt arbete, att stimulera 
och hjälpa de boende att få tag på böcker eller att läsa för dem. 
De var lite chockade och förvånade över att tanken aldrig 
slagit dem, att de personer de arbetade för skulle kunna ha 
glädje av böcker. 

Utöver denna allmänt hållna information, visade vi LL
böcker och presenterade förslag till hur dessa kunde användas 
med hänsyn tagen till de boendes handikapp och förmåga att 
läsa eller förstå text respektive bild. Vi redogjorde för olika 
sätt att använda böcker, ensamläsning, högläsning för en eller 
flera personer, återberättande och aktivt bildtittande. Under in
formationsdagarna framkom önskemål från personalen om 
vissa boktyper som inte fanns representerade i vårt urval eller i 
LL-stiftelsens övriga utgivning t ex lättlästa kokböcker och 
visböcker med vanliga svenska allsånger av Evert Taube och 
Dan Andersson, där kanske bara några verser, de mest bekanta, 
fanns med. 

Personalen informerades också om de tidigare genomförda 
LL-projekten8 samt hur dessa inspirerat och lett fram till det nu 
aktuella projektet. 

Diskussionerna i grupperna blev delvis olika under de två 
dagarna. Olikheterna handlade främst om inställningen till LL
böckerna. Några personer ansåg att LL-boken kunde bli en 
resurs både för dem själva i arbetet och för de boende. De 
uttryckte nu, liksom i Lättläst-projektet, förundran inför att de 
själva inte kommit att tänka på att introducera böcker för de 
boende i de egna gruppbostäderna. Andra såg framför allt 
böckerna som tids-och arbetskrävande och ifrågasatte vilken 
nytta och/eller gläd je de boende kunde ha av dem. De flesta av 
deras boende kunde inte läsa själva och några förstod inte 
varken bilder eller uppläst text. Man tyckte att det fanns andra 
behov som var mer angelägna och som först borde lösas, som 
mer personal helger och kvällar, så att man kunde komma ut 

Spänn, K.: Lättläst! Lättlyssnat! Lättittat! - Lättåtkomligt? Nyberg, A.-C. : 
Rätten till en demokratisk rättighet. 

115 



mer i samhället i stället.9 Kanske befarade de att ytterligare 
krav och arbetsuppgifter skulle läggas till dem som redan fanns 
och som man hade svårt att hinna med. Kanske var det ett 
uttryck för de olika boendegruppernas sammansättning och de 
därav följande olikheterna vad gäller arbetsförhållanden i de 
skilda gruppbostäderna. Det kunde också vara ett uttryck för 
vad man ansåg ingå i personalens arbetsuppgifter. Personerna i 
de två grupperna kom från samma gruppbostäder båda 
dagarna. 

Några personer blev provocerade och uppfattade vår 
information om vårdhemmens och gruppbostädernas kultur
miljö som orättvis kritik. De menade att miljöerna inte var så 
torftiga och kulturellt fattiga som vi beskrivit dem. Diskus
sionen i den mer avvaktande gruppen fokuserades på hinder 
och svårigheter och dominerades av personer som hade en 
kritisk inställning till böcker och läsaktiviteter i grupp
bostäderna. De kommenterade böckerna huvudsakligen utifrån 
ett negativt perspektiv: Bilderna var för barnsliga, för svåra, 
för realistiska, för tråkiga, för fantasifulla, för otydliga, för 
grälla färger, för lite bilder, för tunna blad, för tjocka blad. De 
ämnen som avhandlades i böckerna var olämpliga eller svåra, 
zigenare och erotik, eller uppläggningen av boken var för svår, 
kapitelbok (hur skulle de boende kunna komma ihåg vad som 
hände från ett lästillfälle till nästa). Vi tolkade det som om de 
relaterade böckerna i första hand till sin egen arbetssituation 
och först i andra hand till de boendes fritidssituation. 

Den mer förväntansfulla gruppen var positiv även till själva 
utbildningen. De menade att de som arbetar i gruppbostäder, 
jämfört med dem som arbetar på dagcenter, sällan erbjuds 
kurser och utbildningsdagar. Det medför att de sällan ges 
möjlighet att träffa andra som arbetar i gruppbostäder och får 
då inte heller möjlighet samtala om och jämföra sin arbets
situation med den som gäller i andra gruppboenden. Denna 
grupp uppskattade dagen och såg den som en möjlighet att få 
nya impulser och ideer som både de själva och de boende för
hoppningsvis kunde få glädje av i framtiden. De menade att det 
var spännande med LL-böckerna eftersom de erbjöd alternativ 
till det fåtal sysselsättningar man har att tillgå i gruppbostaden, 
framför allt under kvällstid, då den vanligaste, och ofta enda, 

9Man såg kanske läsaktiviteten mer som konkurrerande än kompletterande 
till aktiviteter utanför grb. 
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sysselsättningen är TV-tittande. De såg en möjlighet både att 
läsa enskilt för en person eller läsa i grupp. De påpekade att 
man kunde uppmuntra personer som själva kunde läsa att läsa 
på egen hand. De såg att nya aktiviteter kunde knytas till bok
användandet. En sådan aktivitet var att gå till bibliotek eller 
besöka platser som man läst om i en bok. brandstationen eller 
polisstation. En annan ide var att läs3:. om en plats dit man 
kunde åka på semester, Värmland eller Oland, för att på så sätt 
bättre kunna förbereda resan. De såg inte boken som en kon
kurrent till de aktiviteter man redan utförde, utan som ett 
komplement, en idebank, för nya aktiviteter och samtalsämnen 
samt ett sätt att göra de aktiviteter man redan ägnade sig åt mer 
meningsfulla. De såg också möjligheter att med hjälp av en 
bok kunna ta upp svåra ämnen som kärlek och sexualitet eller 
ämnen som särskilt intresserar en person, djur och natur. 
Denna grupp visade intresse även för andra former av 
litteraturframställningar som tal- och kassettböcker. De 
efterlyste också en liknande utbildningsdag för team
medlemmarna, särskilt för de kultur- och fritidsansvariga i 
respektive distrikt, men även för det övriga teamet för att dessa 
sedan skulle kunna "peppa" personalen att fortsätta med 
bokaktiviteter. De önskade själva få mer information och 
utbildning om alternativa sysselsättningar och material samt 
om kommunikationshandikapp. Diskussionerna var kreativa 
och föreföll utgå från de boendes intressen och deras faktiska 
och latenta f årdigheter. 

Diskussion: Eftersom deltagarna kom från samma grupp
bostäder vid båda informationstillfällena, kunde vi inte dra 
slutsatsen att personalen vid vissa gruppbostäder var i huvud
sak positiv och vid andra i huvudsak negativ i sin inställning 
till LL-böcker och läsning. Det föreföll vara så att det i de 
flesta gruppbostäder fanns olika åsikter, om hur man skulle 
förhålla sig till bokanvändande och läsning inom personal
gruppen. Hur personalen i gruppbostaden förhåller sig till att 
föra in böcker och läsning till de boende i gruppbostaden leder 
till andra konsekvenser än hur man förhåller sig till att köpa 
grammofonskivor till var och en. Egna behagliga eller obe
hagliga minnen av läsning väcks. En del människor associerar 
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läsning till en trevlig fritidssysslalO medan andra associerar till 
misslyckanden och underlägsenhetskänslor i skolsituationen. 
En del av personalen, visade det sig i "Lättläst-projektet", hade 
avancerade läsvanor och skrev ibland själva dikter och artiklar 
medan andra, visade det sig, hade stora läs- och skrivsvårig
heter. Den senare gruppen hade förmodligen aldrig tänkt sig att 
läsning skulle ingå i deras arbetsuppgifter eller att de skulle 
ställas inför den situationen att de utvecklingsstörda personer 
de arbetade med kunde läsa bättre än de själva, vilket faktiskt 
var fallet på något ställe. Vi förde in ett nytt fenomen i grupp
bostaden som aktualiserade frågan om hur man såg på sina 
arbetsuppgifter, hur tidskrävande de var samt deras menings
fullhet. Att introducera böcker i gruppbostäder, stannar inte vid 
att de boende får var sin bok, det medför implicita krav på en 
förändring av synen på arbetet och vad det kan omfatta. Detta 
kunde i sin tur avslöja svårigheter eller skillnader i åsikter som 
man inte dittills behövt avslöja och som kunde skapa allianser 
eller konflikter mellan personer med gemensamma eller skilda 
intressen. Arbetet i gruppbostäder har av tradition mest varit 
inriktat på praktiskt konkret arbete som vård och service av 
och åt de personer som bor i gruppbostaden, deras hem och 
ägodelar. Det har mera sällan varit inriktat på det osynliga 
arbete som aktivering och stimulering av de boendes egna 
aktiviteter och färdigheter innebär. Kulturaktiviteter har av 
hävd framför allt ägt rum utanför gruppbostaden. 

Att utfallet av diskussionerna blev så olika de båda dagarna, 
kan bero på att många människor tycker att det är svårt att yttra 
sig i stor grupp. Det kan vara extra svårt att yttra sig om man 
har avvikande uppfattning jämfört med de åsikter som redan 
framförts. Det kan vara avgörande för hela diskussionen om 
det som yttras först är negativt eller positivt. Det framkom 
emellertid tydligt att frågan var laddad och att personalen har 
en viktig roll som 'gate-keepers'll. Det är de som till syvende 
og sidst avgör om böcker fortsättningsvis kommer eller inte 
kommer att ingå i gruppbostadskulturen och i de boendes 
vardag. 

I Ose Hansson, G. Inte en dag utan en bok och Larsson, L. En annan 
historia. 
l l•Gate-keeper' är en sociologisk term och avser en person som symboliskt 
öppnar eller stänger grindar/dörrar för människor eller företeelser som vill 
vinna tillträde till en viss miljö. 
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Boken måste passera personalen innan den kommer till de 
boende. Vill personalen inte ha böcker i gruppbostaden, 
kommer de troligen inte dit oavsett de boendes önskemål. 

LL-böckema gör entre i gruppbostäderna 

Bokintroduktions/ asen eller bokvals/ asen. Besöken i grupp
bostäderna genomfördes så snart som möjligt efter det in
ledande informationstillfället för att informationen och 
böckerna fortfarande skulle vara aktuella för personalen~. 
Personalens behov av information från oss, under själva 
besöken skulle då minimeras. Vi avsåg att vara så lite styrande 
som möjligt i bokvalsprocessen, däremot kunde vi besvara 
frågor om böckerna, plocka fram eller ta bort böcker efter de 
närvarandes önskemål. Vi strävade inte efter att hålla oss till en 
enhetlig metod utan lät situationen och människorna styra. Vi 
redogjorde för den enda uttalade förutsättningen: en bok till 
var och en av de boende och en bok som inte var någon enskild 
persons egendom utan skulle ses som en gemensam ägodel. Vi 
betonade att de böcker som valdes skulle vara respektive 
persons privata bok. Av det skälet kunde det vara lämpligt att 
skriva personens namn i boken, för att markera detta och 
undvika förväxling. 

Vårt agerande kom följaktligen att bli något olika i de olika 
gruppbostäderna. Vi rättade oss efter personalens och de 
boendes önskemål och anvisningar, om vi informerades om att 
någon blev orolig och frustrerad om det fanns för många 
böcker att välja på, begränsade vi antalet vi presenterade. 
Ibland föreslog någon av de boende att vi skulle komma in till 
honom/henne, vilket vi rättade oss efter. Vi försökte anpassa 
sättet att demonstrera/presentera böckerna efter de önskemål 
och behov som den aktuella gruppen människor, personal och 
boende, gav uttryck för. Syftet var inte att komma underfund 
med lämpligaste sätt att presentera ett material som skulle 
bilda utgångspunkt för ett val, utan snarare att se hur man i 
olika gruppbostäder samspelade i denna ovana situation. 
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Grupp 112. På båda dessa ställen visas vi in av personalen i 
det gemensamma allrummet/köket där de boende befinner sig. 
Några sitter på golvet, andra i rullstol eller på vanliga stolar 
åter andra går fram och tillbaka i rummet eller mellan all
rummet och någon av de närliggande lägenheterna. Vi tas emot 
av företrädesvis ung personal, två - fyra personer på båda 
ställena. I den ena gruppbostaden hade inte hela personalen 
varit med vid informationen om projektet, varför vi informerar 
kort om IL-boken som företeelse och dess tänkta använd
ningsområde samt om syftet med projektet. 

I dessa två gruppbostäder valde personalen böcker åt de 
boende. Den styrande principen var vilka böcker personalen 
trodde att de boende uppskattade. Den byggde bl. a. på om 
personen kunde förstå eller känna igen bilder, uppskatta färger 
eller lyssna till medföljande kassett. Valen gjordes både utifrån 
en kunskap om de boendes personlighet, intressen, erfarenheter 
och kompetens/bristande kompetens och utifrån de egna upp
fattningarna och attityderna visavi böckerna. Trots att alla 
boende hade svåra handikapp, förstod dock några av dem 
enkla ord och uppmaningar och kunde även tala enstaka ord. 
Alla hade vårdhemsbakgrund. Det var personer som i huvud
sak fungerade på A-nivå enligt Kylens definition. Det betyder 
(mycket grovt) att de upplever verkligheten konkret, här och 
nu, att de registrerar sinnesupplevelser som ljud, ljus, känsel, 
smak och doft. I båda dessa gruppbostäder, som hade hög 
personaltäthet, bodde fyra personer. Personalen bestod på det 
ena stället av personer i varierande åldrar, varav ett fåtal 
tidigare arbetat på vårdhem. På det andra stället arbetade före
trädesvis yngre personer som tidigare arbetat på vårdhem. 

De personer vi mötte vid dessa två besök var representanter 
för olika inställningar till 'LL-böcker i gruppbostad', men de 
hade också olika inställning till om och hur mycket de boende 
skulle vara delaktiga i valen. Den ena gruppen diskuterade inte 
med varandra hur eller efter vilka principer bokvalen skulle 
ske. Ingen föreslog att de boende skulle v~ra med och man 
visade inte böckerna för dem. Vartefter man tittade i böckerna 
kommenterade man dem inför varandra och oss. Bedömningen 
av böckerna skedde efter vad vi kom att kalla en negativ 
princip (kanske kan det ses som en kritisk granskning). Man 
tittade i böckerna och kommenterade sådant som man upp-

12 Se sid 5. 
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fattade vara fel eller inte bra med boken. Det var för svåra eller 
för barnsliga bilder. Det var för svåra texter. Böckerna var för 
ömtåliga. Man valde bort bok efter bok. Trots att en förut
sättning var att var och en av de boende skulle få en egen bok 
och en skulle väljas till den gemensamma delen fördes inte 
diskussionen utifrån de enskilda personernas behov, intressen 
eller önskemål. Diskussionerna (och valen) tycktes utgå från 
respektive boks (bristande) kvaliteter (eller var diskussionerna 
ett sätt att utröna vad arbetskamraterna tyckte, för att få lite 
ledning i vad man själv skulle uttrycka för åsikter?). 

Personalen pratar om en person, som man tror eventuellt 
kan ha glädje av någon av böckerna. Inget initiativ tas dock till 
att låta personen själv vara med och påverka valet av sin bok. 

Diskussionerna visade både de olikheter som fanns i in
ställningen till böckerna och den känsla av osäkerhet och 
förvirring detta kanske skapade hos personalen. När någon 
uttryckte en inställning som innebar ett tydligt mönsterbrott 
jämfört med de åsikter som dittills yttrats om böckerna, tex en 
positiv inställning, jämfört med vad som uttryckts av de andra 
närvarande, inträdde en lätt förvirring som ibland tog sig 
uttryck i en raljerande ton. Ett exempel på detta var när en 
person uttryckte sitt gillande av boken Vem älskade Eurydike? 
av Mogens Hoff. De övriga i gruppen skojade med personen 
och hans bokintresse och sade att "du kan ju läsa högt för dom 
i kväll då". Det var uppenbart en ovan situation, man visste 
inte vad ens kamrater ansåg i frågan, man hade inte diskuterat 
med varandra hur man skulle ställa sig till böckerna och bok
användandet. Det var kanske naturligt i denna situation att de 
utvecklingsstörda personernas behov och intressen kom i 
bakgrunden. Kanske var det en fråga om att inte tappa ansiktet 
inför varandra.13 

Personalen i den andra gruppbostaden hade bedömt att 
några av de boende skulle bli mer störda av avbrottet i den 
dagliga rutinen (att få stanna hemma från DC) än glada över att 
få delta i valet av böcker. De personer som fanns hemma var 
mycket gravt flerhandikappade och saknade verbal kom
munikationsförmåga. Trots detta försökte personalen göra dem 
delaktiga i valprocessen, genom att visa böckerna för dem och 
låta dem känna på dem. Personalen här tycktes se böcker som 
sammansatta produkter som erbjöd såväl auditiva, taktila som 

13aoffman, E., (1959) The Presentation of Self in Everyday Life. 
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visuella upplevelser samt en möjlighet till kommunikation och 
kontakt mellan boende och personal. Man pratade om att ta ut 
sidorna ur boken Djurens musik av Vanja Wäm och Åke 
Johansson och göra mobiler eller tavlor av bladen att titta på 
samtidigt som man lyssnade på ljudkassetten. Personalen här 
såg alternativa sätt att använda böcker på 

Här hade personalen diskuterat med varandra innan vi kom, 
vilken typ av böcker respektive person i gruppbostaden kunde 
y:ara intresserad av. De gjorde vad vi kallar ett positivt val. 
A ven här utgick man från boken, men såg den inte som en 
fristående produkt som skulle recenseras utan man relaterade 
den till den presumtiva användaren. Man undersökte böckerna 
noga och ansträngde sig att tänka sig in i vilka situationer de 
kunde användas, vilka bilder och vilket format/ kvalitet som 
kunde vara lämpligt till var och en av de boende. Man visste 
att en av de boende var intresserad av djur och att en annan 
inte klarade av för röriga bilder. Man utgick från den 
kunskapen när man valde böcker åt dessa personer. Man valde 
flera böcker till var och en och flera böcker till den gemen
samma delen, trots att ingen kunde läsa. Man beställde böcker 
som man sett på informationsdagen, men som tagit slut. 
Personalen här tog god tid på sig och resonerade sig gemen
samt fram till lämplig bok åt respektive person. 

Grupp 2. I dessa fyra gruppbostäder bor företrädesvis lindrigt 
och måttligt kommunikationsstörda personer, som antingen 
kan läsa själva eller förstår text som läses för dem. Några är 
ålderspensionärer resten är yngre personer. 

I dessa gruppbostäder bor mellan fyra och sex personer. 
Två gruppbostäder besöktes vid flera tillfällen. Av för oss 
praktiska skäl, försökte vi göra så många besök som möjligt 
under dagtid, utan att alltför mycket inkräkta på de boendes 
arbete genom att be dem ta ledigt. I de flesta gruppbostäder 
hade de boende möjlighet att ha en "hemmadag" med ADL14_ 
träning då vi kunde göra våra besök. Pensionärerna var hemma 
hela, eller viss del av, dagen. En del personer hade arbeten 
med längre arbetsdagar än vad de som arbetade på DC hade, 
anpassade efter "vanliga" arbetstider. Dessa personer 

14 ADL står för Aktiviteter i Dagligt Liv och består av bl asocial träning 
samt träning att sköta den egna kroppen, den egna lägenheten, de egna 
kläderna o s v. 
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prioriterade ofta att vara på sitt arbete framför att stanna 
hemma och träffa oss, vilket vi naturligtvis respekterade. V år 
uppfattning var att de senare också hade en betydligt mer aktiv 
fritid än resten av de boende. I dessa gruppbostäder varierade 
det ganska mycket hur många som kom från vårdhem. En 
gruppbostad var av ny typ, en nygammal och två äldre f.d. 
inackorderingshem. 

I en av gruppbostäderna var personalen noga med att 
påpeka för oss att de boende hade sina egna, privata lägen
heter. De tyckte att "gruppbostad" var en missvisande benäm
ning, de ansåg att det snarare var en bostadsgrupp. De menade 
att de boende inte fungerade som ett kollektiv utan mer som 
grannar. Personalen var anställd för att serva de boende med 
det de behövde och önskade. Personalen utgick från att de 
boende skulle ges omfattande möjligheter att själv bestämma 
och att de skulle och ville göra så mycket som möjligt själva. 
Man samlades sällan i den gemensamma delen av grupp
bostaden. Var och en åt sina måltider i sin egen lägenhet. Här 
gjordes valen följaktligen också av de boende själva inne i 
deras respektive lägenheter och bara i ett fall i det gemen
samma köket. En person blev stressad av bokvalet och var inte 
särskilt motiverad. Han ville klara av det hela så snabbt som 
möjligt för att sedan kunna göra något annat, roligare! Han var 
inte beredd att släppa in oss till sig. Efter mycket bläddrande 
frågade han om han var tvungen att välja nån bok. När han fick 
besked att han inte behövde det, avstod han. Ingen ur 
personalgruppen tog aktiv del i valen, men de visade intresse 
för vilka böcker de boende valt. En av de boende, hade stora 
svårigheter att välja. Han hade sorterat bort de böcker han inte 
ville ha tills fem återstod som han var intresserad av. Han blev 
generad när han förstod att han missuppfattat situationen och 
trott att han fick samtliga fem böcker. Det sista steget i 
valprocessen gjordes inte med någon stötte entusiasm. Till att 
börja med var han emellertid aktiv och intresserad av 
böckerna. Han tittade på bilderna och skrattade och visade upp 
dem för oss, men framför allt för en kvinna ur personalen. Hon 
fanns med hela tiden men höll sig i bakgrunden och kom bara 
fram till bordet när mannen ville visa henne något. Mannen 
kunde inte läsa men han visade ett klart intresse för böckerna, 
framför allt för bilderna. Han var emellertid lika intresserad av 
att visa oss några reklambroschyrer och bilderna i dessa. 
Kanske var detta hans sätt att kunna kommunicera med oss, 
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han hade så stora talsvårigheter att det nästan var omöjligt för 
oss att förstå honom. Med hjälp av bilderna kunde vi ändå föra 
ett enkelt samtal med honom. Vi talade och han nickade ja 
eller nej . Han valde till slut Marita av Bo Bjelvenstarn, vilket 
också var namnet på en ur personalgruppen, vilket roade 
mannen mycket. 

En annan man i denna gruppbostad läser bra, men har svårt 
att använda sina händer, vilket gör det svårt för honom au 
bläddra i böcker. Vi plockade upp böckerna på hans köksbord 
och berättade lite om dem samt bläddrade i dem. Vi förklarade 
också att det fanns ljudkassetter till en del böcker. Denna man 
är, trots att han kan läsa bra, hänvisad till att andra bläddrar åt 
honom eller att lyssna på ljudkassett som nån annan vänder åt 
honom. Han valde en av böckerna om Benny Boxaren med 
ljudkassett. 
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Bild 7. Tord Nygrens illustrationer till Max Lundgrens romaner om Benny 
Bomren tar alla fasta på ansiktet och den psykiska koncentrationen i olika 
upplevelser. 1985. 
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Ytterligare en man valde ingen bok här. Han hade mycket 
bestämda önskemål om vilken typ av böcker han ville ha, 
önskemål vi inte kunde uppfylla. För honom var det inte 
intressant att välja en bok vilken som helst, utan han ville 
(naturligtvis) ha en bok som intresserade honom. Han önskade 
läsa om Elvis Presley eller nån annan av sina musikidoler 
alternativt en bok om bilar. 

I en annan gruppbostad bor fyra män, ingen kan läsa, men 
alla förstår läst text även om ett par av de männen, på grund av 
psykiska störningar, har svårt att koncentrera sig på lyssnandet. 
Männen har inte hunnit hem när vi kommer, men väntas vilken 
minut som helst. Vi lägger upp böckerna på köksbordet och 
personalen bläddrar i, tittar på och diskuterar böckerna. De 
resonerar om och gissar vilka böcker var och en av männen 
kan tänkas vilja ha. De är överens om vilka böcker de tror att 
de ska välja. (Gissningar som sedan visade sig stämma!) 

När männen kommer hem följer de samma rutin som 
vanligt och samlas i det gemensamma köket (innan var och en 
går in till sig). Två av dem slår sig ner och tittar på böckerna. 
Den ene tittar och bläddrar och kommenterar böckerna livligt. 
Den andre verkar vara intresserad men är lite blyg och 
avvaktande. Han förefaller vara osäker på vad det går ut på. En 
ur personalen hjälper honom att bläddra i några böcker och 
berättar lite om dem. Hon förklarar sedan att han får välja den 
han vill ha och att den blir hans egen och att han får ha den i 
sin egen lägenhet. Mannen ler lite förläget när personalen 
diskuterar böckerna med honom och frågar vad han tycker, 
vilken han vill ha. 

De övriga två männen går rastlöst runt omkring bordet. Den 
ene slår sig ner en kort stund och tittar i några av de böcker 
som personalen räcker honom. Den andre mannen tittar i förbi
farten på böckerna när han går förbi. Han tar upp en bok, slår 
upp en sida, slår snabbt ihop den igen och lägger sedan ner 
boken. Han upprepar detta flera gånger. 

V alkriteriema är olika för var och en. Det förefaller som om 
det framför allt är bilderna som är viktiga. Den mest aktive 
mannen blir mycket uppspelt av vårt besök. Han har 
funderingar över varför de ska få böcker och godtar den för
klaring vi ger, att det är ett tack för att de ställde upp på 
intervjuer under sommaren om deras lägenheter och vad de 
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hade för saker där15. Han tycker att det är i sin ordning att de 
nu får en bok som ersättning för sin medverkan. Efter att han 
tittat länge på ett antal böcker bestämmer han sig för Kyss mig 
av Johan Werkmäster. Han berättar för oss att han gillar frun
timmer och bilar, men han gillar fruntimmer bättre än bilar. Vi 
kommenterar att det var tur eftersom vi inte hade några böcker 
om bilar med oss. Han har emellertid svårt att släppa intresset 
för de övriga böckerna som också handlar om "fruntimmer". 
Han startar en diskussion med personalen om att han ska 
hämta pengar och köpa de andra två böckerna han är intres
serad av. Detta utspelar sig strax före jul, och personalen 
påpekar att han inte har så gott om pengar. Vi föreslår att han 
kan vänta med att köpa fler böcker och att han i stället kan 
önska sig någon bok till jul, låna på biblioteket eller köpa 
senare under våren. Boken Kyss mig, som han valt, handlar om 
ett ungt pars bröllopsdag. Bilderna är humoristiskt erotiska och 
ganska vågade. Han är framför allt intresserad av de böcker 
som har erotiska bilder. På skämt säger han till personalen att 
han ska berätta för grannarna att de har öppnat porrklubb i 
gruppbostaden. Kvinnorna i personalen låtsas förskräckta men 
tar det med humor. De erbjuder sig att läsa för honom, men 
han tackar nej och säger att han ska ha boken inne hos sig och 
lyssna själv. Den mer stillsamma mannen väljer boken 
Johanssons dotter av Ulla Ekh, som är en humoristisk historia 
med mycket bilder, varav några är oskyldigt erotiska, med 
humor och värme. Han trycker boken intill sig och en av 
kvinnorna säger att då kan vi ju läsa när du tar ditt fotbad, så 
har vi nåt trevligt att göra då. Mannen ser nöjd och belåten ut. 
Den tredje mannen behöver viss hjälp för att kunna bestämma 
sig och väljer slutligen Rullstol och varm korv av Bosse 
Lindquist och Walter Hirsch. Det blev så att just de tre böcker 
som mannen som valde Kyss mig önskat, genom de andras val 
kom att finnas i gruppbostaden. Den äldre, rastlöse, mannen 
behövde också viss hjälp att välja och valde då en bearbetad 
version av Zacharias Topelius Havets gåva. En av kvinnorna 
visar honom bilder ur några böcker och tolkar sedan, med hjälp 
av sin kollega att han är mest intresserad av just den boken. 
Det är framför allt en bild av en röd stuga i havsbandet som 
han tycks gilla. Bilderna är tydliga och stora, vilket troligen är 
viktigt för att mannen som är mycket orolig och rastlös ska 

15 Jag syftar här på fältfasen av mitt LättLäst-projekt. 
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hinna fånga en glimt av bilden, tillräckligt för att han ska 
stanna upp en kort stund. 
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Bild 8. Den röda stugan i Havets gdva av z. Topelius var i ett fall den 
avgörande faktorn vid bokvalet. Den naivistiska stilen med sina 
disproportioner och sitt värdeperspektiv störde inte upplevelsen. 111. av 
Thelma Paananen, 1990. 

I en gruppbostad, av typ inackorderingshem, bor fem personer, 
alla utom en är ålderspensionärer. Här har de boende egna rum 
men inte egna lägenheter. Alla fem är hemma när vi kommer. 
Vi lägger upp böckerna på bordet i matrummet efter 
personalens anvisningar. Kvinnorna som bor i gruppbostaden 
kommer och sätter sig vid bordet, medan männen går runt 
bordet och tittar. De går tillväga på lite olika sätt i valsitua
tionerna. Ett par av de boende kan läsa. En kvinna ur 
personalen är med och assisterar dem som har svårt att klara 
valen själva. Hon försöker få en uppfattning både om vad 
böckerna handlar om och vad personen vill ha för typ av bok. 
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Hon bläddrar i och kommenterar de olika böckerna. Hon 
plockar fram olika alternativ och svarar på frågor som de 
boende ställer. Hon kommenterar och ställer frågor till oss om 
vad olika böcker handlar om och om det finns böcker av ett 
eller annat slag som hon inte ser på bordet, men som hon tror 
kan intressera nån av de boende. Hon gör det på ett diskret, 
icke-styrande sätt. 

En av de äldre kvinnorna, som bor i gruppbostaden, är 
mycket aktiv och tittar noga i bok efter bok. Hon studerar dem 
noga från pärm till pärm innan hon slutligen gör sitt val. Hon 
tar då den valda boken i famnen och håller den tätt intill sig. 
Hon forts ätter sedan att titta på fler böcker men behåller den 
hon valt, en konstbok Damen som drömmer av Lone 
Mogensen. Denna kvinna läser mycket och hör till dem som 
redan har ett flertal egna böcker. Hon hade gärna velat ha en 
bok om kungliga personer, men när vi inte hade det tyckte hon 
att Lone Mogensens bok Damen som drömmer fick duga. 
Plötsligt blir kvinnan tveksam och börjar åter bläddra bland 
böckerna. Hon lägger tillbaka Damen som drömmer och väljer 
I stället Rullstol och varm korv av Bosse Lindqvist och Walter 
Hirsch. Denna kvinna verkar njuta av böckerna, hon bläddrar, 
tittar, bläddrar och känner länge på dem. Hon berättar att på 
det vårdhem där hon bodde för flera år sedan, brukade 
personalen låsa in de böcker som fanns, tillsammans med 
medicinen, i medicinskåpet på kvällarna! 

En av männen väljer länge mellan två olika böcker Bilder 
från ett dagcenter av Mona Ljungblad och Soppa på en spik 
och andra folksagor av Tilda Maria Forselius. Han tittar, och 
tittar igen. När en kvinna ur personalen nämner att den ena 
heter Bilder från ett dagcenter, beslutar sig mannen för att ta 
den. Det avgörande för honom var uppenbarligen att ordet 
"dagcenter" nämndes så att boken förknippades med denna för 
honom positiva företeelse. Kvinnan berättar att mannen 
älskade sitt dagcenter. Han vill ofta och gärna prata om det och 
vad han gjorde där. Mannen är nu ålderspensionär och orkar 
inte gå till dagcenter längre. Han reser sig när han valt sin bok, 
håller den tätt intill sig och går genast in och lägger den i sitt 
rum. 

En av de kvinnor som kan läsa, har svårt att intressera sig 
för och koncentrera sig på valsitutionen. Hon är mycket trött 
när vi är där (det är sen eftermiddag), och slumrar till mellan 
varje gång någon tilltalar henne. Personalen försöker hjälpa till 
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genom all bläddra i och berätta om ett begränsat antal böcker 
som de tror kan intressera kvinnan. Hon accepterar personalens 
förslag utan att göra någon ansats till ett eget aktivt val, kanske 
för att få vara i fred. Hon får boken På väg genom Vännland 
av Bengt Berg. 

Bild 9. På väg genom Värmland - LL:s variant av turistbroschyr och 
kulturguide. Skriven av Bengt Berg och med fotografier av Staffan Jofjell. 
1989 

Personalen här är mån om att var och en ska få tid på sig att 
titta i böckerna ordentligt och göra sina val utifrån den 
uppfattning de bildar sig om böckerna. En kvinna är svårt 
flerhandikappad med stora kommunikationsstörningar. 
Personalen väljer boken Djurens musik av Wärn och 
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Johansson med ljudkassett 16till henne. De visar henne boken 
och tror sig märka att hon tycker om de starka, klara färgerna 
(Denna bok är gjord speciellt för gravt utvecklingsstörda 
personer. Boken har ingen text men naivistiska djurbilder, på 
stora tjocka, oömma blad av plastad kartong). De vet att hon 
tycker om ljud och musik och tror att denna bok blir bra för 
henne. Personalen berättar att de tycker att det är svårt att hitta 
meningsfulla aktiviteter för henne och man är intresserad av att 
se hur detta med böcker fungerar. Den andre av de båda äldre 
männen är mest intresserad av böcker med djurbilder. Utöver 
Djurens musik har vi inte några sådana och han visar då 
måttligt intresse för resten av böckerna. Han har själv ett antal 
barnböcker med bilder på kattungar, hundvalpar och liknande. 
Han vill ha böcker med klara tydliga bilder utan alltför många 
detaljer. Han syr mycket och använder böckernas bilder som 
förlaga til~. sina broderier. Han väljer slutligen boken Mitt 
arbete av Orjan Odelbo men verkar inte särskilt intresserad av 
boken. Det är svårt att uppfatta vad som gjorde att han valde 
den boken. Kanske den låg närmast eller kanske den påminde 
honom om hans dagcenter. 

I den sista gruppbostaden i denna grupp, bor sex personer. 
De flesta är ålderspensionärer, några är yngre. Alla kan läsa 
själv eller förstår text som läses för dem. Några personer, visar 
det sig, har tidigare läst relativt mycket. När vi kommer är de 
fyra äldre personerna hemma. Två män och två kvinnor. På 
personalens förslag samlas alla runt soffbordet i det gemen
samma allrummet. Den kvinna som är i tjänst håller sig i 
bakgrunden men finns tillgänglig om hon skulle behövas. Hon 
ingriper inte på annat sätt än att hon ser till att alla samlas. Vi 
plockar upp böckerna och försöker ordna så att de ryms på 
bordsytan. De boende sitter tysta och stilla och tittar på när vi 
plockar med böckerna. När vi är klara erbjuder vi dem att välja 
var sin bok. De båda kvinnorna tar omedelbart var sin bok som 
de trycker mot bröstet. Vi tolkar situationen som att de inte 
förstått att de får titta och bläddra och undersöka böckerna 
innan de gör sina val, utan att de bedömer att det är "bäst att 
skynda sig att ta om man ska få något!". Vi försäkrar dem att 
de kan ta god tid på sig innan de bestämmer sig. Båda 
kvinnorna tittar och bläddrar igenom ett antal böcker men 

16LL-stiftelsen ger ut kassetter till många av sina böcker. De flesta kan 
även fås som tal böcker på kassett. 
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håller dock fast vid sina första val. Det troliga är att de gjort 
sina val genom att noggrant titta på böckerna när vi lade ut 
dem. De bestämde sig för vilken bok de ville ha, när de såg en 
bok som de kände igen och som väckte deras intresse. Den ena 
kvinnan valde en Moa Martinson bok och den andra en bok om 
Värmland. Den första kvinnan berättade att hon hört talas om 
Moa Martinson och att hon hade sett Mor gifter sig på TV och 
ville ha den boken. När vi påpekade att det var flera olika 
böcker i samma serie av Moa Martinson, tittade hon i dessa 
innan hon bestämde sig för den hon valt först. Vi förklarade att 
hon kunde köpa fler delar sen, önska sig dem till julklapp eller 
låna dem på biblioteket. 

BRI Il DAH LSl RO M 

ELMA 

Bild 10. En bok av Selma 
Lagerlöf var vad en kvinna 
hade önskat sig som 
"värmlandsguide". Hon 
hade även velat veta mer 
om Carl Larsson. Britt 
Dahlströms LL-bok om 
Selma pryds av Carl 
Larssons porträtt av för
fattarinnan. 1988. 

Den andra kvinnan valde boken om ,:Värmland, ett landskap 
som hon kände väl till eftersom Orebro län gränsar till 
Värmland. Hon hade hellre velat ha en bok med religiöst inne
hålJI 7 eller en bok om Selma Lagerlöf. Den första kategorien 

17Flera av de äldre kvinnorna frågade efter böcker med religiöst innehåll. 
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fanns överhuvudtaget inte i LL-bokutgivningen 18 och den LL
bok som fanns om Selma Lagerlöf, hade vi inte tagit med oss. 
Kvinnan fortsatte att prata och frågade om Mårbacka och om 
andra värmlandsföreteelser och frågade också om vi inte hade 
någon bok om Carl Larsson eftersom hon var intresserad av 
svenska konstnärer. Det hade vi inte. 
Båda dessa kvinnor gjorde alltså medvetna val utifrån vad de 
var intresserade av. De visade sig ha ett intresse för böcker och 
läsande och uppvisade kunskaper som personalen inte var 
medveten om att de hade. Båda kvinnorna, berättade 
personalen, har vuxit upp och bott i sina föräldrahem till långt 
upp i vuxen ålder. 

Männen hade svårare att göra sina val. Den ene föreföll ha 
svårt att koncentrera sig på uppgiften, han vandrade iväg och 
kom tillbaka och tittade på olika böcker och bestämde sig till 
slut för en som han ville ha, Marita av Bo Bjelvenstam. Han 
gick in och lade den i sitt rum. Han kom tillbaka och sade att 
han även ville ha På väg genom Värmland. Personalen på
pekade då att han kunde låna den av kvinnan som valt den. 

Den andre mannen hade plockat ut ett par tre böcker som 
han ville ha och valde mellan. Han kunde inte läsa utan tittade 
på bilderna. Han, liksom flera av männen, var intresserad av 
böcker med bilder med en erotisk touche. Han hade svårt att 
välja bort någon. Han ville gärna ha åtminstone två av dem, 
men fastnade till slut för Till dig Anna av Bengt Carlsson och 
Suzanna Boman. 

De övriga boende, två män, en yngre och en medelålders, 
var inte hemma utan fick välja vid ett senare tillfälle. Dessa val 
gjordes utan att någon personal var med inne på deras 
respektive rum. Bägge dessa män kunde läsa bra och en av 
männen var storslukare av böcker. De var framför allt intres
serade av böcker med sensuella bilder med erotisk anknytning. 
Den ena valde Rullstol och varmkorv, en fotografisk berättelse 
om en sommarförälskelse. Han kommenterade att han också 
var intresserad av bilar och motorcyklar. Vi hade inga sådana 
böcker. Kanske fastnade han för just denna bok eftersom den 
dels handlade om kärlek med bilder på en söt ung flicka och 
dels handlade om en ung man som skadat sig i en motorcykel
olycka. Kanske var det bilderna på motorcykeln i boken och att 

18under våren 1993 gav LL-stiftelsen ut Marie-Louise Ramnefalks Julian 
såg Gud, som är en berättelse om ett helgon från 1300-talet. 
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den handlade om två unga människor ungefär i hans egen 
ålder, som gjorde att han fastnade för boken. Denne man har 
moped som han tycker om att köra runt med. Han var 
intresserad av böckerna och bläddrade länge i dem, men han 
verkade lite generad och osäker i valsituationen och verkade 
inte riktigt veta hur han skulle göra. Troligen tyckte han att det 
var genant att titta på erotiska bilder tillsammans med mig, en 
för honom okänd kvinna. 

En något äldre man hade också svårt att välja. Han frågade 
upprepade gånger om det var syndigt att välja sådana böcker. 
Han syftade då på böcker med erotiska bilder. När han fick 
höra att det inte var det, utan att alla böcker var "tillåtna", blev 
han nöjd. Han fastnade till slut för Kyss mig. Båda männen var 
tydligt generade för att titta i böcker med bilder av nakna 
människor. Mannen som valde Kyss mig var, enligt personalen, 
mycket intresserad av sex och köpte ofta porrtidningar. De 
berättade att han känner stor skuld inför detta. Kanske var det 
det som avspeglade sig i hans frågor till mig, om böckerna 
kunde anses syndiga. 

Personalen kommenterade att det kanske inte var så bra att 
just den mannen, som redan var så 'sexfixerad', valt en bok 
med 'sex bilder'. Efter att ha funderat lite och bläddrat i boken, 
ändrade de sig och tyckte att det var bra att det fanns böcker 
som skildrade sex på ett varmt och humoristiskt sätt. Det var 
viktigt att mannen kunde välja sådana böcker och känna att det 
var accepterat, så han inte behövde smussla med dem och 
gömma dem under madrassen, som han gjorde med porr
tidningar. Kvinnorna tyckte att det var svårt att förmedla en 
naturlig bild av sex, kärlek och nakenhet till de boende. De 
menade att de boende är helt hänvisade till vad de ser på TV, 
video och i herr- och porrtidningar. De har inte fått någon 
naturlig vardagsbild, av kärlek, familjeliv och samlevnad så 
som den som bott hemma som barn fått . Med hjälp av 
böckerna kunde man tänka sig att läsa tillsammans och prata 
om ämnen som kärlek och erotik. 

Kommentar: I dessa gruppbostäder utgick den personal som 
var med vid valen från , att de boende själva skulle välja efter 
förmåga, personalen skulle inte lägga sig i alls eller endast 
bistå med förtydliganden och förklaringar. Personerna själva 
visade olika grad av intresse för böcker och bokval och också 
olika grad av förtrogenhet med böcker. Flera personer visade 
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sig ha stor kompetens och kunskap inom olika ämnen, vilket 
personalen inte verkade känna till. Personalen visste inte med 
bestämdhet vilka av de boende som kunde läsa. Personerna 
visade sig även ha olika förhållningssätt och förtrogenhet vid 
att välja. Gruppen var heterogen vad gällde sysselsättning, 
några hade fullt upp med arbete och fritidsaktiviteter och hade 
svårt att hinna med bokvalen (eller bokläsande) i sina tids
scheman. Dessa personer blev ibland frustrerade av situa
tionen. Andra personer, främst ålderspensionärer, som till
bringade hela dagarna utan någon organiserad sysselsättning 
tycktes bli upplivade av den omväxling till vardagen som vi 
bjöd på och tog god tid på sig i valsituationen. Flera av de sist
nämnda kunde läsa bra, men hade ingen eller mycket be
gränsad tillgång till böcker. Dessa personer verkade tillbringa 
mycket av sin fritid utan att ha någon särskild sysselsättning. 
De uttryckte glädje över bokvalen och kunde berätta att de 
tidigare brukade läsa och även besöka biblioteket. Några av 
dessa personer hade flera egna böcker. 

Grupp 3, består av tre heterogena boendegrupper där några av 
de boende kan läsa, några kan förstå enkel text och enkla 
bilder medan åter andra troligen endast uppfattar mycket 
konkreta sinnesupplevelser "här och nu" och saknar verbal 
kommunikationsförmåga. Det bor mellan fyra och sex 
personer i gruppbostäderna som alla är nya. I en gruppbostad 
kommer nästan alla, såväl de boende som personalen, från 
vårdhem, medan det i de två andra är en blandning vad gäller 
de boendes bakgrund medan ingen av personalen kommer från 
vårdhemmet. 

I en gruppbostad, där de flesta boende hade vårdhems
bakgrund, hade också de flesta stora kommunikationssvårig
heter. Vi visades in i allrummet där vi placerade böckerna på 
soffbordet. En av de boende ville inte delta. Hon satte sig i en 
fåtölj ett stycke ifrån. Hon visade inget intresse för böckerna. 
När en ur personalen försökte få henne att aktivt titta på 
böckerna, blev hon irriterad och viftade bort henne. Denna 
kvinna förstår en hel del enligt personalen och ev känner hon 
igen några bokstäver och kanske också en del ord. Personalen 
tycker att det är svårt att veta vad och hur mycket hon kan. Till 
slut, när hon fått vara ifred en stund, gick en ur personalen och 
satte sig bredvid kvinnan. Hon läste högt och bläddrade i en 
bok, till synes bara för sig själv, men hon höll den så att 
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kvinnan kunde se om hon ville. Hon upprepade denna 
procedur med ett par olika böcker. Till slut frågade hon om 
kvinnan ville ha boken Mormor och Franz av Renate 
Filzwieser. Hon fick inget svar på frågan. Till oss och de 
övriga sa hon att hon tyckte att hon såg att kvinnan visade mer 
intresse för bilderna i den boken än för dem i de andra 
böckerna. Hon tyckte att kvinnan sneglade på den boken på ett 
annat sätt än på de andra. Kvinnan som är i pensionsåldern 
kanske uppskattade bilderna som föreställde gamla föremål. 
Framför allt trodde personalen att hon var intresserad av bilden 
på en tårta. Hon berättade senare att kvinnan tidigare visat sig 
intresserad av bilder föreställande bakverk, särskilt tårtor 

En yngre man, blev så intresserad av framför allt Nyberg, 
att han tittade mer på henne än på böckerna. När Nyberg 
visade honom en bok och frågade om han ville ha den, tittade 
han, inte på boken utan på Nyberg och nickade 'ja' medan 
ögonen lyste, om hon sen tog en annan bok och ställde samma 
fråga nickade han igen. Han bläddrade i flera böcker men 
tittade mer på Nyberg än i boken och släppte henne inte med 
blicken långa stunder. Då den andra yngre mannen skulle titta 
och bläddra i böcker, kommenterade en ur personalen att han 
ofta hade sönder saker och att han kanske skulle ha sönder den 
bok han fick. De ifrågasatte om det var meningsfullt att ge 
honom en bok. Vi förklarade att det inte gjorde något om 
boken gick sönd~r, det var hans bok och han fick använda den 
som han ville. A ven denna man var mycket intresserad av 
Nyberg. Han bläddrade i böckerna pekade på och visade 
Nyberg bilderna. Ingen av de båda männen kunde tala. De 
förstod emellertid när andra talade till dem. 

Kommentar: Vad betydde böckerna för personerna på denna 
gruppbostad? För kvinnan verkade det mest vara ett störande 
inslag när vi kom, ett inslag som störde rutinerna. Ett irrita
tionsmoment var säkert att vi blev bjudna på kaffe och kaffe
bröd, medan de boende blev utan, trots att de befann sig i 
samma rum som vi. Personalen förklarade att de skulle äta 
middag när vi hade gått och att det kunde förstöra aptiten om 
de drack kaffe tillsammans med oss. 

Två av männen blev tydligt uppiggade av vårt besök. Det är 
troligt att det var besöket mer än böckerna som väckte deras 
intresse. Kanske hände det inte så ofta att de fick besök i 
gruppbostaden? Den tredje mannen, en yngre man med såväl 
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fysiska som psykiska tilläggshandikapp, bedömdes av 
personalen inte klara att välja böcker. Man hoppades att hans 
anhöriga skulle komma under tiden vi var där, vilket var tänkt, 
och att de skulle kunna välja åt honom. De kom dock inte, så 
personalen beslutade sig för att göra valet åt honom, de valde 
Djurens musik. 

De olika personerna (ur personalen) agerade lite olika här. 
En person försökte aktivt att stödja bokvalen medan de övriga 
inte tog aktiv del i bokvalen. De höll sig i bakgrunden och 
överlät situationen åt oss. De visade inget intresse för böckerna 
och framförde synpunkter som tydde på att de inte trodde att 
de kunde vara av intresse för de boende heller. De funderade 
mest på om böckerna skulle gå sönder vid den omilda 
behandling de förutsåg att de skulle få. 

Den mest heterogena av de gruppbostäder vi besökte, bebos 
av fem kvinnor i åldern från 20 till drygt 80 år. Några har vuxit 
upp och bott hemma till vuxen ålder, någon hart .o. m. klarat 
eget boende under en längre period. Några personer kan läsa 
bra, medan andra troligen inte ens förstår att tolka bilder. En 
del har svåra fysiska och psykiska tilläggshandikapp och är 
ständigt beroende av hjälp från andra människor för att få sina 
grundläggande behov tillgodosedda, medan andra klarar sig 
själv bra. Ingen ur personalstyrkan har tidigare arbetat på vård
hem och en del kommer från helt andra arbetsområden än 
vårdarbete. 

När vi kom hade de flesta ännu inte hunnit vara med på 
utbildningsdagarna. Två av de boende var hemma när vi kom 
de andra kom hem under tiden. Vi lade upp böckerna på köks
bordet i det gemensamma köket. Situationen här blev ungefär 
som i en annan av de gruppbostäder som nämnts ovan, 
personalen måste själva först titta på och kommentera 
böckerna. Det var främst yngre personer som arbetade när vi 
var där. De pratade och resonerade med varandra om böckerna. 
De, av de boende, som var hemma när vi kom var de mest 
gravt handikappade och de var inte med vid bordet utan fanns i 
det gemensamma vardagsrummet eller i den egna lägenheten. 
En av kvinnorna ville inte komma ut till oss, hon ville inte 
heller att vi skulle gå in till henne, varför en ur personalen gick 
in med några böcker som han trodde att hon kunde vara 
intresserad av. Efter ett par misslyckade försök, kom någon på 
att hon tycker om natur och växter varför mannen visade henne 
boken Björken av Gunilla Lundgren. Han tolkade hennes 
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reaktioner som att hon ville ha den boken. Hon var inte lika 
vresig när hon fick se den som inför de andra. 

Personalen visade intresse för böckerna och funderade på 
vilka som kunde passa till vilka personer. När de övriga tre 
boende kom hem från sitt dagcenter, ville de inte ta av sig sina 
ytterkläder förrän de tittat på böckerna. Två kvinnor gick fram 
till bordet, varav den ena hade svåra kommunikationsstör
ningar. Hon ville helst plocka och skyffla runt 1ned böckerna. 
Personalen var osäker på om hon överhuvudtaget förstår bild 
och text. De valde dock I skog och mark av Bo Rosen till 
henne. Till kvinnan med den svåraste kommunikationsstör
ningen, enades personalen om att välja Djurens musik med 
kassettband. 

De två läskunniga kvinnorna valde och tittade länge bland 
böckerna. Den ena brukade ofta gå på biblioteket och låna 
böcker. Hon berättade att hon tyckte mest om böcker om 
kärlek och hon blev förtjust i några av diktböckerna, särskilt 
Kärleksdoft av E Hallbeck (red). Hon läste några dikter, som 
hon tyckte var vackra, högt för oss. Den andra kvinnan valde, 
efter visst resonerande med sig själv, oss och personalen, På 
bondgården, en av Moa Martinsons böcker. Hon frågade flera 
gånger om hon inte skulle betala för boken. Hon önskade en 
bok som handlade om djur eftersom hon tycker om hästar och 
hundar, anförtrodde hon oss. Hon tänkte förmodligen att boken 
hon valt handlade om djur. 

Kommentar: Personalen önskade att i lugn och ro få titta på 
böckerna tillsammans och resonera om hur man skulle kunna 
använda dem i sitt arbete. De bestämde därför att ta upp frågan 
vid ett personalmöte, vi blev ombedda att medverka. Som 
nämnts ovan, saknade flera personer här erfarenhet av vård
arbete men de föreföll vara intresserade av att utveckla sitt 
arbete och lära sig mer. Personalen här intresserade sig för 
innehållet i böckerna och hur man skulle kunna använda dem i 
sitt arbete. 

I den tredje gruppbostaden i denna grupp, bodde sex 
personer. De flesta av de boende plus tre/fyral9 ur personal
styrkan fanns med i det gemensamma vardagsrummet där vi 

191bland kom respektive gick personal under vårt besök, allt efter deras 
arbetspass tog slut eller började, därav de olika antalet personer under 
samma besök. 
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lagt upp böckerna på matbordet. Några personer strövade 
omkring och visade ett måttligt intresse för böckerna. En 
kvinna blev tydligt irriterad över det intresse som riktades mot 
böckerna, och försökte gång på gång rikta intresset mot sin 
egen person i stället, genom att slå i bordet och försöka peta 
undan böckerna. En man blev trött av att titta på så många 
böcker samtidigt. Han tittade flyktigt på bokbordet och gick 
sedan och satte sig i en fåtölj ett stycke där ifrån där han små
slumrade under återstoden av vårt besök. Vi försökte intressera 
honom för böckerna, men han tröttnad snabbt. Det var svårt att 
avgöra om hans bokval styrdes av en önskan att få just den bok 
han slutligen valde eller om han ville bli lämnad ifred. 

En yngre, svårt flerhandikappad man som saknade talför
måga, valde, med hjälp av personalen, ut två böcker. Han 
kunde inte läsa, så personalen förklarade för honom vad 
böckerna handlade om. Han studerade bilderna noga och 
verkade mycket intresserad av bilder med erotisk anknytning, 
men hade mycket svårt att bestämma sig för vilken av de två 
han skulle ta. Han bestämde sig än för den ena och än för den 
andra. Böckerna han valde mellan var Marie-Louise 
Ramnefalks Sorg och Werkmästers Kyss mig. Till slut 
bestämde han sig för Sorg. Han höll boken tätt intill sig och 
såg nöjd ut när han gjort sitt val. Personalen berättade för oss 
att denne man knappast haft någon kontakt alls med sina 
anhöriga under tiden han bodde på vårdhemmet. I samband 
med att han flyttade till den egna lägenheten i en gruppbostad 
på samma ort som fadern, togs kontakten upp igen och ut
vecklades mycket positivt. Man träffades hemma hos varandra 
och umgicks och drack kaffe tillsammans till ömsesidig glädje. 
Kort innan vårt besök, plötsligt och oväntat, hade fadern dött. 

En äldre kvinna, ville titta på böckerna i lugn och ro i sin 
egen lägenhet, personalen behövde inte vara med, tyckte hon. 
Vi tog med ca 10 böcker som personalen trodde kunde intres
sera henne. Vi visade dem för henne och berättade kort vad de 
handlade om. Redan efter första boken bestämde hon sig för att 
ta den, när vi trots detta fortsatte att berätta om och visa fler, 
ändrade hon sig och valde hela tiden den som vi senast visat. 
Till slut efter ett antal bokpresentationer blev hon stressad och 
trött och ville att vi skulle titta runt i hennes lägenhet i stället 
och se hur fint hon hade det. Hon valde till slut Vem älskade 
Eurydike av Hoff. Det var tveksamt om valet skedde efter 
hennes egna preferenser eller om hon ville få valet överstökat 
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så snabbt som möjligt och göra oss nöjda. Hon visade en stark 
önskan att vara till lags. 

En ung, svårt flerhandikappad kvinna klarade inte att själv 
välja bok. Personalen trodde ändå att hon kanske kunde upp
fatta något av bilderna och kanske känna igen föremål och 
miljöer som hon var bekant med. Man valde boken Vind i 
seglen av Kristina Robberts eftersom kvinnan kom från skär
gårdsmiljö. 

Två personer gick inte att intressera för böckerna. Den ena 
var den kvinna som nämnts ovan och som klart visade att hon 
blev irriterad av vårt besök. Till henne valde personalen 
Djurens musik eftersom den var tålig och gick att torka av. 
Man berättade att man hade vissa problem med att kvinnan 
ville stoppa saker i munnen och suga och bita på dem. Denna 
bok kunde hon få hålla på med utan att den förstördes av 
hennes omilda behandling. Den andre personen var en yngre 
man, med vissa avskärmnings tendenser, som inte heller visade 
något större intresse för böckerna. Han hade just fått en god 
man/kontaktperson och personalen tyckte att boken Kompisen 
av Karin Björkegren kunde vara lämplig att välja åt honom. 
Om inte mannen själv blev intresserad, kanske hans kontakt
person kunde ha glädje av boken. 

Personalens bokpreferenser. I samtliga gruppbostäder valde 
personalen den bok som skulle finnas i den gemensamma 
delen av gruppbostaden. De boende deltog inte i dessa val. 
Den bok som valdes mest frekvent var Det växer och gror av 
Ulf Schenkmanis och Lars-Erik Samuelsson. Andra böcker 
som valdes var På väg genom Värmland, Sex olika folksagor, 
Zenia - en zigenerska av Gunilla Lundgren och Björken, också 
den av Gunilla Lundgren. På något ställe hade personalen 
diskuterat böckerna innan vi kom, och redan bestämt sig för 
vilken/a böcker man vill ha, medan man på andra ställen 
diskuterade detta under tiden vi var där. Motivet20 man angav 
för varför man valde Det växer och gror, var att man kunde ha 
praktisk nytta av den tillsammans med de boende. De flesta 
boende hade både egna uteplatser och gott om blommor 
inomhus som skulle skötas och ansas. Detta var en bok som 

20vi begärde inte att personalen (eller de boende) skulle motivera sina 
bokval. De flesta tänkte emellertid högt och resonerade om varför de valde 
just den bok de bestämde sig för. 
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man direkt såg nyttan med. När det gällde Värmlandsboken 
och boken om björken, motiverade man dessa val med att man 
kunde ha användning för dem vid utflykter och resor. Många 
av de boende, framkom det, var intresserade av naturen. När 
det gällde sagorna ansåg man att det kunde vara en bok som 
var lämpad för högläsning i grupp och som hade lagom långa 
avsnitt för att hålla lyssnarnas intresse vid liv. Den enda bok, 
av de gemensamma, som förorsakade diskussion och om 
vilkens nytta man var oense, var Zenia - en zigenerska. Två 
gruppbostäder funderade på att välja denna bok. Båda grupp
bostäderna låg i bostadsområden där det bodde zigenare. På 
det ena stället var man överens om att det kunde vara bra att 
välja den boken eftersom man då kunde läsa och förklara för 
de boende om zigenarna och deras liv. I den andra grupp
bostaden tyckte några att boken kunde vara bra, av samma skäl 
som ovan, medan andra tyckte att det var fullt tillräckligt att ha 
zigenare som grannar, att dessutom behöva läsa om dem, hade 
man ingen lust till. På det förra stället resulterade det i att man 
valde boken om Zenia, på det senare att man inte valde den. 

Uppföljningsbesök och intervjuer. Uppföljningsbesöken 
gjordes 2,5 till 4 månader efter de första besöken. Vid dessa 
tillfällen intervjuades personalen i respektive gruppbostad av 
oss gemensamt. Vi hade i förväg uttryckt önskemål om att få 
intervjua minst en representant ur personalgruppen, men gärna 
flera tillsammans. Det vanligaste var att flera personer deltog 
samtidigt vid intervjuerna. Vi hade en intervjuguide21, som 
fungerade som checklista vid de öppna intervjuerna, som fick 
formen av samtal och gruppdiskussioner. På detta sätt försökte 
vi få fram de intervjuades uppfattningar och få med även 
sådana aspekter som vi själva inte tänkt på. Intervjuerna 
bandades med två undantag, där vi nödgades avstå från hand
inspelning, i det ena fallet beroende på önskemål från en av de 
intervjuade och i det andra fallet på grund av tekniska problem. 

Förutom intervjuerna med personalen, intervjuade Nyberg 
även några av de boende. Detta var inte planerat från början, 
men vi ville göra ett försök att få med några utvecklingsstörda 
personers uttalade uppfattningar om vad introducerandet av 
böckerna betytt för dem för att få en mer heltäckande bild av 
'försöket' . Vi hade fått en hel del spontana kommentarer vid 

21se Bilaga 1. 
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personernas första möte med böckerna i gruppbostaden. Vi 
insåg att det var förenat med vissa svårigheter. Många av de 
utvecklingsstörda i dessa gruppbostäder hade, vilket nämnts 
ovan, kommunikationshandikapp som medförde stora svårig
heter att uttrycka sig verbalt. Det visade sig att det fanns drygt 
tio personer, som både kunde läsa och uttrycka sig verbalt. 
Dessa personer fanns jämnt fördelade i de gruppbostäder som 
ingår i grupp 2 och 3 (se ovan!). Nyberg försökte inte~yjua 
minst en av de boende från vart och ett av dessa ställen. A ven 
dessa intervjuer bandades (utom två på grund av tekniskt miss
öde). 

Uppföljningsbesöken analyserades och dokumenterades 
enligt samma metod som introduktionsbesöken (se ovan!). 

V ad hade hänt när vi kom tillbaka? 

Under perioden mellan bokintroduktionsbesöken och ut
värderingsbesöken, besöktes gruppbostäderna vid ytterligare 
några tillfällen. Kompletteringsbesök gjordes, dels för att ge 
dem som inte kunnat delta vid det första besöket möjlighet att 
välja böcker, dels för att vi skulle få en uppfattning om vad 
som hänt med böckerna. En naturlig anknytning till grupp
bostäderna fanns redan genom mitt andra forskningsprojekt 
"Gäst i verkligheten" . Genom att inte betona intresset för 
böckerna vid dessa besök, kunde det överlåtas åt boende och 
personal att själva välja om de ville kommentera eller fråga 
något om böckerna. Vid några besök fälldes spontana kom
mentarer om böckerna och hur de använts, medan man vid 
andra tillfällen inte alls kommenterade detta. 

Här nedan redovisas uppföljningsbesöken gruppvis enligt 
samma indelning som ovan. Under uppföljningsbesöken 
fångade vi framförallt in personalens reaktioner och reflek
tioner samt deras bedömningar av vad böckerna fört med sig 
för dem själva och för de utvecklingsstörda personerna. 

Grupp 1. När vi återkom till en av de gruppbostäder där 
personalen hade varit som mest kritisk och visat mycket ringa 
intresse för böckerna både som produkter och som aktivitets
skapare, visade det sig att de som nu var i tjänst visade ett 
aktivt intresse för böckerna. Man var dock kritisk till flera av 
de bokval deras kollegor hade gjort. Man bad t. o. m. att få 
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byta två av böckerna, som man inte alls gillade, Vem älskade 
Eurydike och f!pp.finnaren av Börje Isaksson mot nya, vilket vi 
lät dem göra. Overlag tyckte man att böckerna var för svåra, 
med komplicerade bilder, som inte passade de personer som 
bodde i gruppbostaden. När vi visade dem Vind och vatten22 
av Ulla Zimmennan blev man intresserad och trodde att dessa 
böcker bättre kunde passa de boende. 

VIND OCH VATTEN 
Ulla Zimmerman 

Bild 11 . Gröna penselstråk formar vågor och vindpustar i Ulla 
Zimmermans Vind och vallen. Ringpärm i liggande format och med 
plastade hårdkartongark. 1991. 

Problemet med de böcker som valts tidigare var att dessa 
böcker var så ömtåliga, de kunde gå sönder så snart någon tog 
ovarsamt i dem. För dessa personer var texten inte viktig, 
menade personalen. Det viktiga var att man kunde sitta ner i 
soffan och ha en lugn och skön stund tillsammans, titta på och 
prata om bilderna man såg, kanske fantisera lite utifrån 
bilderna eller benämna föremål och färger. Man menade också 
att det var viktigt au bilderna inte var för små, för detaljerade 
eller kom för sällan med för mycket text emellan, då hann 
personen man läste med tappa intresset. Enligt personalen 
kunde ingen av de boende i denna gruppbostad läsa eller förstå 
text. För några av personerna var det ansträngande bara att 

22oenna bok hade inte kommit ut när vi gjorde de första besöken, utan var 
alldeles färsk vid uppföljningsbesöken. 
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försöka stanna upp ett kort ögonblick och sitta stilla och lyssna 
eller titta på något speciellt. Den mesta tiden hemma, som inte 
bestod av t ex en sådan strukturerad aktivitet som en måltid, 
tillbringade de med att vandra omkring. Personalen uttryckte 
att det var trevligt att kunna sitta ner i soff an tillsammans med 
en boende och titta i en bok. Det kändes mer tillåtet och 
meningsfullt än att bara sitta ner, utan material. Man kunde ha 
det ganska trivsamt när man satt tillsammans med en person 
och en bok. Man fick en fysisk och mental närhet och en 
kontakt som inte byggde på en ren omvårdnadssituation, utan 
på en gemensam upplevelse. Man gavs tillfälle att småprata 
med någon man annars ofta bara talade till eller om. De 
boende i denna gruppbostad saknade verbalt tal. Personalen 
här menade att det sällan blev av att man talade med dem som 
saknar tal, man talade snarare till dem om konkreta saker som 
rörde det dagliga livet, måltider, toalettbesök, att gå ut osv. En 
av de boende, en man i 40-årsåldern hade på senaste tiden visat 
att han förstod och uppskattade bilder på TV, särskilt 
sportprogram som handlade om skidor och fotboll. Ju mer 
personalen pratade med oss och med varandra, desto mer 
började de inse att personerna troligen hade slumrande resurser 
och intressen som kanske kunde aktiveras med hjälp av 
böcker. De kom på det ena exemplet efter det andra som 
beskrev hur de enskilda boende faktiskt förstod och även 
uppskattade bilder, men också samvaro på tu man hand med en 
personal. I denna gruppbostad hade man i huvudsak använt 
böckerna tillsammans med en person i taget och då främst på 
kvällar eller helger. Det gav möjlighet till en stund av ro och 
stillhet, att för ett ögonblick få en person att stanna upp i sitt 
rastlösa vandrade. Kanske kunde man förlänga den tid en 
person klarade av att vara lugn och stilla, att koncentrera sig 
och rikta sin uppmärksamhet på en person eller ett föremål 
undan för undan? Kanske kunde man få personen att bli mer 
social och mindre avskärmad med hjälp av en lämplig bok? 
Personalen i denna gruppbostad hade många tankar och 
funderingar omkring LL-böcker och läsaktiviteter som de 
framförde under intervjun. 

I den andra gruppbostaden hade man visat ett stort intresse 
för böckerna både under personalinformationen och vid bok
valstillfället. Man hade många ideer om hur man skulle kunna 
använda böckerna med de boende. Vi hade alltså stora för
väntningar inför besöket i denna gruppbostad, och var nyfikna 
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på vad böckerna hade gett. Den anställde vi nu träffade, var 
mycket måttligt intresserade, snarast negativa till böcker i 
gruppbostaden. De visste inte var böckerna fanns, vilka böcker 
som valts eller hur och om de använts. De var mycket ifråga
sättande när det gällde nyttan av böcker för deras boende. De 
kunde tänka sig att en av de fyra boende, en medelålders 
kvinna, kanske kunde ha viss glädje av att titta på bilder som 
föreställde djur. Vad gällde de övriga boende kunde de inte 
tänka sig att de skulle förstå eller uppskatta vare sig text eller 
bild i en bok. Den kreativitet och fantasi som deras arbets
kamrater visat inför bokvalen, visade sig inte hos dessa 
kvinnor. 

Kommentar, grupp 1. På båda dessa ställen fanns två inställ
ningar representerade i personalgruppen, en positiv, kreativ 
och en negativ, ifrågasättande. Den förra gruppen såg möjlig
heter, den andra hinder. Båda gruppbostäderna beboddes av 
mycket gravt skadade människor, utan verbalt tal, som saknade 
eller hade ytterst begränsade möjligheter att förstå text och 
bild. Den förra kategorin av personal, vår tolkning, var inriktad 
på att aktivera de boende medan den andra var mer inriktade 
på traditionellt omvårdnadsarbete. Den förra gruppen ville 
pröva om det var möjligt att höja medvetandegraden, närvaron, 
deltagandet och koncentrationen hos de boende med böckernas 
hjälp, medan den andra inte trodde att det nyttade något till 
utan kanske till och med störde och oroade de boende. 

Med dessa olika inställningar till om och hur man kan 
använda böcker, är det troligt att böcker och bokanvändande 
inte får en god jordmån i dessa gruppbostäder. De boende 
själva har ingen möjlighet att efterfråga böcker eller påtala 
behovet. Det är troligen också helt avhängigt av att personalen 
har en positiv inställning till böckerna och en tro på deras 
användbarhet, om ett liknande försök kan upprepas och få ett 
positivt resultat. Man kan inte förvänta sig omedelbara eller 
tydliga reaktioner från de boende, vilket innebär att personalen 
inte får någon omedelbar positiv feed-back. Personalen måste 
därför ha en egen tro på att det är bra med böcker och att de 
kan skapa närhet och kontakt mellan boende och personal, en 
möjlighet till kommunikation jämförbar med den man har med 
mycket små barn. Man måste också ha fantasi tillräckligt för 
att kunna frigöra sig från de föreställningar som av tradition är 
förknippade med böcker och deras användande. Det gäller att 
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koppla isär begreppet läsa med begreppet bok och se bokens 
övriga, kompletterande möjligheter. Personalgrupperna, oav
sett om de från början är positiva eller tveksamma, behöver 
stöttas och uppmuntras av någon utanför gruppbostaden för att 
man ska orka utforska om böcker fungerar som ett bra arbets
och förströelsematerial i just deras gruppbostad. För att man 
sedan ska orka fullfölja användandet av dem så att det blir en 
positiv erfarenhet med möjlighet att leva vidare i gruppbostads_ 
kulturen, behövs kontinuerligt stöd och påfyllnad. 

Grupp 2. Vid ett besök strax efter bokvalsbesöket, i den 
gruppbostad, där en av kvinnorna valt en Moa Martinsonbok, 
berättade personalen, att kvinnan varje kväll läste några sidor 
ur sin bok. Det hade blivit en del av hennes kvällsritual och det 
föreföll som om det var viktigt för henne. Vid uppföljnings
besöket, berättade kvinnan själv att hon hade slutat att läsa i 
sin bok, innan hon läst färdigt den. På frågan varför, berättade 
hon att hon tyckte det var för ansträngande eftersom hon hade 
så svårt att se annat än de största bokstäverna. Det visade sig 
att hon inte hade några läsglasögon. Detta problem stötte vi på 
i flera gruppbostäder, nämligen att personer över 45 år saknade 
läsglasögon och därför inte kunde läsa. Denna upptäckt ledde 
till att man vid flera gruppbostäder ordnade synkontroller för 
de boende. 

Vid uppföljningsbesöket erbjöds de boende som var 
hemma, att välja ytterligare någon bok av de som fanns kvar. 
Kvinnan som valt Mor gifter sig av Moa Martinson tittade 
igenom de böcker vi hade kvar. När hon fick se omslagsbilden 
till Johanssons dotter, skrattade hon hjärtligt. Hon berättade att 
bilden kom henne att tänka på en granne hon haft när hon var 
barn som hade duschat just så som bilden visade, en tunna på 
stugans tak och ett rör ner, som fungerade som dusch. Hon 
valde den boken. 

Den yngre man, i samma gruppbostad, som valt Rullstol 
och varm korv, berättade att han hade läst ut sin bok nu. Han 
frågade om det fanns några fler böcker kvar som han kunde få. 
Han ville gärna ha någon som handlade om kärlek eller som 
var spännande, med poliser och bovar. Han fick välja 
ytterligare några böcker. 

Kvinnan som valt På väg genom Värmland, var lite upprörd 
när vi kom. Hon hade blivit av med sin bok och misstänkte 
starkt en av männen i gruppbostaden för lånet, men han tillät 
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henne inte att komma in till honom och titta efter. Vi erbjöd 
henne att välja några nya böcker, av dem vi hade kvar. Hon 
tittade igenom några böcker och visade intresse för Glasriket 
av S-0 Lorentzen och K Andree. Hon berättade att hon varit i 
Småland och glasriket samt några episoder runt sina besök där. 
På frågan om hon ville ha boken, svarade hon "Nej, jag vet ju 
redan allt om glasriket". Hon valde i stället en Moa Martinson 
bok. 

I denna gruppbostad, berättade personalen att de boende 
haft sina böcker inne hos sig i sina rum. Personalen hade inte 
engagerat sig i böckerna eller läsningen. Personalen påpekade 
flera gånger att de boende var mycket intresserade av att titta 
på TV och att de hade sina favoritprogram som de ogärna 
missade, t ex kafe- och nyhetsprogram. Kvinnorna i denna grb 
läste också gärna veckotidningar som de prenumererade på. 
Den medelålders mannen, hade efter att han fått sin bok, gått 
till biblioteket några gånger och lånat böcker, men det hade 
runnit ut i sanden efter ett tag. Personalen påpekade att de 
varken hade tid att läsa för de boende eller uppmuntra dem att 
göra det själva. De trodde inte heller att de boende skulle ha ro 
att sitta och lyssna om någon läste för dem. Däremot, berättade 
de, hade de varit med på DC någon gång när man hade 
lässtund och där tycktes alla kunna sitta stilla, och lyssna. 
Personalen ifrågasatte dock om de verkligen lyssnade. De var 
fortfarande osäkra på vilka personer som kunde läsa. Det 
visade sig tex att de inte trodde att mannen som valt Rullstol 
och varm korv, kunde läsa, samme man som bett att få fler 
böcker, eftersom han läst ut den han fick först. Vartefter 
intervjun fortskred, visade det sig att de boende faktiskt använt 
sina böcker ganska mycket. En av de äldre männen, berättade 
personalen, hade lagt beslag på en av kvinnornas bok, 
värmlandsboken (vilket hon mycket riktigt misstänkte). Han 
låg ofta på sängen och tittade i den. 

Personalen här hade fått en förfrågan om de kunde tänka sig 
att ha en läsecirkel med hjälp av ett studieförbund i grupp
bostaden, eftersom de boende kunde tänkas vara intresserade 
av att läsa och tillbringade mycket av sin tid hemma. 
Personalen hade fått några böcker till påseende, men bestämt 
sig för att tacka nej till erbjudandet. De pratade mycket under 
intervjun om böcker och läsning och att gå på biblioteket och 
att det nog var bra, men det blev liksom inte av. När vi var på 
väg att gå, sade en av de anställda kvinnorna: "Det har varit lite 
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jobbigt det här, för det har påmint mig om min skolgång och 
hur jobbigt det var. Jag har aldrig lärt mig läsa ordentligt, och 
när jag ska skriva något måste jag alltid be någon kolla så att 
det är rätt. Förr tyckte dom ju att man var dum i huvudet om 
man inte kunde läsa, men det har blivit bättre med det nu". 

I nästa gruppbostad, berättade personalen att den . av 
männen som man tänkt skulle lyssna på sin bok när han tog sitt 
dagliga fotbad, var mycket nöjd med detta arrangemang. Den 
kvinna som var hans f adder23 funderade ett tag på om det 
skulle bli långsamt att höra samma bok varje gång. Det visade 
sig att det inte blev det. Liksom små barn älskade han att höra 
samma berättelse om och om igen. Detta kanske var hans 
första kontakt med högläsning, en kompensation för de 
sagostunder han missat i sin barndom. Fotbadet blev en trygg 
och trevlig ritual i stället för den långtråkiga rutin det varit 
förut. Man utvecklade läsandet till ett tema med variationer. 
Faddern läste, berättade och de gjorde ibland upp nya historier 
med bilderna som grund. Johanssons dotter visade sig inne
hålla mycket stoff för en kreativ kvinna som ville berätta och 
en fantasirik man som ville lyssna. Kvinnan berättade att fot
badet nu blivit den trevligaste stunden på dagen från att 
tidigare ha varit ett jobbigt måste. 

Utifrån de personer som bodde i gruppbostaden och deras 
behov, blev det vanligaste sättet att använda böckerna att man 
läste eller tittade på böckerna för en person i taget i deras egen 
lägenhet. Mannen som valt Kyss mig, ville inte att någon skulle 
läsa för honom eller komma in och sitta med honom i hans 
lägenhet. Han ville ha en privat relation till sin bok, vilket han 
aviserat redan vid bokvalssituationen. Personalen visste inte 
var han hade sin bok eller om han brukade titta i den någon 
gång. Mannen som fått hjälp att välja Havets gåva av Topelius, 
berättade personalen, tyckte inte alls om den boken längre. 

23Flera av gruppbostäderna tillämpar ett system där en ur personalen är 
fadder för en av de boende. Det innebär att man har ett extra ansvarför den 
personen. Detta kan gälla kontakt med anhöriga, ha hand om pengar och 
hjälpa till med skötsel av personens hem och person. 
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Bild 12. Var det fiskens form eller fiskens öga som störde mannen som 
tidigare tyckt mycket om boken Havets gåva ? Se ovan. 

Han blev arg varje gång man tog fram boken för att läsa och då 
särskilt när man kom till den bild som föreställer fiskar i ett 
nät. Mannen blev arg, förstod personalen, för au de envisades 
med att säga att bilden föreställde fisk. Personalen trodde att 
mannen, som var i 70-årsåldem och alltid bott på institution, 
faktiskt inte hade sett fisk annat än tillagad och upplagd på 
tallrik. Han hade inte sett fisk med stjärt, fenor, huvud och 
fjäll. När personalen envisades med att kalla det som fanns på 
bilden för fisk blev han arg och ville inte veta av boken. 
Personalen blev upprörd när de förstod vilka brister i erfaren
heter personer som vuxit upp på institution har, hur mycket de 
missat på 'resans gång' av sådant som vi andra inte ens tänker 
på att vi fått del av. Hur skulle mannen kunna känna igen en 
fisk när han aldrig sett den i dylik skepnad. De började tänka 
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mer på hela processer, "från ax till kaka" och tog bl a med sig 
de boende till torget, i stället för att handla hel-eller halv
fabrikat, för att deras boende skulle få se råvarorna till den mat 
man sedan lagade tillsammans med dem. 

Personalen i denna gruppbostad (där alla tidigare arbetat i 
många år på vårdhem) kommenterade att det var stimulerande 
att få böcker till gruppbostaden, de tyckte att det var roligt. De 
berättade att de planerade att köpa fler böcker och även köpa 
en bokhylla. De hade besökt biblioteket och lånat fler böcker 
och de hade använt sig av böckerna mycket konkret. De hade 
gjort studiebesök utifrån sånt man läst om i böckerna. De 
tyckte också att de blivit mer uppmärksamma på vilka brister i 
erfarenheter de boende hade och försökte nu i sitt arbete med 
de boende planera så att man om möjligt kunde kompensera 
dessa brister. Personalen berättade också hur man hade plockat 
fram sina amatörteatererfarenheter och dramatiserat avsnitt ur 
böckerna. 

I de två återstående gruppbostäderna i denna grupp, hade de 
boende läst sina böcker i huvudsak själva. Personalen visste 
inte så mycket om vad de boende tyckt om böckerna eller var 
de förvarade dem, men de utgick från att de hade dem i sina 
egna rum. I den ena av dessa två gruppbostäder försökte 
Nyberg intervjua två boende om vad de tyckte om böckerna, 
men det visade sig vara mycket svårt. En av männen blev så 
intresserad av bandspelaren att allt annat var ointressant. En 
kvinna ville hellre visa sina fotoalbum och prata om andra 
saker som intresserade henne. Hon hade läst sin bok men visste 
inte riktigt vad hon skulle säga om den. I den andra grupp
bostaden som mest beboddes av yngre män som var mycket 
aktiva på sin fritid, var det bara mannen med rörelsehinder som 
valt Benny Boxaren, som hade använt boken. Han valde nu 
ytterligare några böcker ur samma serie. Han klarade fort
farande inte att läsa/lyssna helt på egen hand, utan var 
beroende av personalens stöd. De gemensamma böckerna hade 
inte använts särskilt mycket i någon av dessa gruppbostäder. 

Kommentar, grupp 2. I tre av dessa gruppbostäder hade 
personalen inte ägnat sig särskilt mycket åt böckerna och deras 
användande. De hade inte förhört sig om vad de boende tyckte 
om böckerna eller om att läsa. De var fortfarande inte säkra på 
vilka av de boende som faktiskt kunde läsa och de förutsatte att 
de flesta inte var roade av läsning. Man hade på dessa ställen 
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inte haft några gemensamma lässtunder eller på annat sätt följt 
upp vad böckerna betytt för dessa personer. I flera av dessa 
gruppbostäder upptäckte personalen att de boende hade dålig 
syn och att de saknade glasögon som hade rätt styrka för 
läsning. Eftersom de flesta personerna här kunde läsa och 
resten förstod läst text, förelåg inte samma problem som i 
grupp 1, där ingen kunde läsa och flera personer inte heller 
förstod text eller bilder. Med tanke på att flera av personerna 
dessutom var ålderspensionärer och antingen inte alls gick till 
dagcenter eller bara gick dit halva dagar, kunde man tänka sig 
att det för dessa personer skulle kunna innebära ett välkommet 
avbrott i vardagen att läsa en stund tillsammans eller på egen 
hand eller att promenera till biblioteket. Personalen här tycktes 
lita på att de boende själva skulle komma med dessa initiativ. 
När de inte gjorde det tog inte heller personalen något initiativ, 
utan tolkade det som att de boende inte var intresserade av 
läsning, att de var nöjda med hur de hade det. 

I den fjärde gruppbostaden, där de boende inte kunde läsa 
själva, tog personalen ett aktivt ansvar för att utveckla de inne
boende möjligheter de ansåg att de olika böckerna hade. De 
tog även initiativ till att införskaffa fler böcker, samt till att 
besöka biblioteket. 

Kan det vara så att om de boende ger intryck av att vara 
kompetenta, om personalen vet eller tror att de kan läsa, över
låter man läsinitiativet till de boende själva? För de personer 
däremot, som inte förefaller vara lika kompetenta, som kanske 
förstår bild och text men inte själva kan läsa, tar personalen 
ansvar för och initiativ till läsaktiviteter och boklån/köp. Det 
kanske kan jämföras med hur det är i familjer. Det barn man 
läser mest för är förskolebarnet som förstår text och bild men 
inte kan läsa själv, som är i ett förstadium till läskompetens. 
Spädbarnet eller skolbarnet läser man kanske inte lika ofta för. 
Spädbarnet saknar kompetensen att förstå och det större barnet 
besitter kompetensen att läsa. För att ingripa och stimulera 
barnet, eller i vårt fall den vuxne utvecklingsstörde personen, 
till egen fortsatt aktivitet, behöver kanske föräldern/personalen 
se att det föreligger ett förstadium till kompetens hos den 
presumtive läsaren/ lyssnaren, inte full kompetens och inte in
kompetens. Det är önskvärt att personen förstår och uppskattar 
det lästa, men ännu inte har förmåga att läsa själv. Man vill 
känna sig behövd men man behöver också få viss respons 
samtidigt som man bedömer att beroendet inte behöver bli 
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konstant. Det måste finnas ett hopp om att personen så 
småningom klarar aktiviteten på egen hand genom att läsa eller 
lyssna på kassettböcker eller åtminstone förstår att uppskatta 
aktiviteten och ge uttryck för sin uppskattning. 

Grupp 3. I den första gruppbostäder, inom denna grupp, 
bodde två av de män vilka blev mycket förtjusta i Nyberg. Där 
berättade personalen att just det hade hänt som de befarat, 
nämligen att en av männen rivit sönder den bok han fått. Vi 
hade knappt hunnit därifrån förrän han hade rivit ut bladen ur 
boken och kastat bort pärmarna. En av kvinnorna berättade 
emellertid att mannen hade vikt ihop sidorna, sorterat dem i 
turordning och stoppat ner dem i sin plånbok. På det sättet 
kunde han när som helst och var som helst ta fram dem och 
titta på dem, vilket DC-personal och busschau~för berättat att 
han gjorde. En innovation av pocketboken! Ovriga boende 
kunde man inte uttala sig så mycket om, men man ansåg att det 
var tveksamt om deras boende hade något utbyte av böcker. 

Vi kom därefter till den gruppbostad där en av kvinnorna 
ville välja sin bok inne hos sig, utan att personalen var med. 
Personalen hade berättat för oss att kvinnan kunde läsa. Det 
visade sig att hon inte kunde det! Det hade uppenbarligen varit 
en påfrestande upplevelse för kvinnan att välja bok. Hon 
berättade för oss i upprörd ton hur orättvist det hade varit att 
hon fått flytta hemifrån till en vanföreanstalt när hon var en 
liten flicka. Hennes syskon hade fått bo kvar hemma och gå i 
skolan och de hade nu fina arbeten och hade det bra. Hon 
däremot hade aldrig fått lära sig läsa eller skriva och nu var 
hon ju gammal och det var kanske försent. eller fanns det 
någon möjlighet för henne att nu, vid mogen ålder, få lära sig 
detta. Vi berättade att det fanns folkhögskolor och vuxenunder
visning och att hon kunde be personalen ta reda på om det 
fanns något i närheten som passade henne. Vi var lite tvek
samma över om vi skulle erbjuda kvinnan ytterligare böcker, 
vilket vi gjort med de övriga, men vi bestämde oss för att hon 
skulle få avgöra själv om hon ville ha någon mer bok. Kvinnan 
tittade på böckerna och på oss och bestämde sig så för att ta 
Tuuloskorpis A, B, C. "Så kan jag ju börja träna mig att läsa 
nu." Kvinnan visade ett helt annat intresse för böckerna nu än 
vid det första tillfället. Personalen berättade att kvinnan börjat 
fundera en hel del över sitt liv efter vårt besök. Hon hade 
tidigare förknippat sitt behov av särskilt boende med att hon 
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var rörelsehindrad. Hon hade nu förstått att hon kanske hade 
andra svårigheter också. Hon tänkte tillbaka på sitt liv och sina 
förlorade möjligheter och började fundera över om det gick att 
reparera det hon missat. 

Bild I 3. Lena Cronqvists 
omslag till Marie-Louise 
Ramnefalks diktsamling 
Sorg är ett raffinerat 
konstverk i grått, grönt 
och blått. Eu bra exempel 
på LL-utgivningcns ovilja 
till förenkling i fråga om 
konstnärliga krav. 1982. 

Personalen berättade även att mannen som valt boken Sorg, 
brukade komma in med den på kvällarna till personalen i det 
gemensamma vardagsrummet, när de andra gått in till sig och 
det var lugnt och stilla. Han pekade på soff an. Där ville han att 
man skulle sitta och läsa ur boken och tala om sorgen och 
saknaden efter pappan. Personalen berättade att de inte hade 
förstått hur viktigt det var för mannen, som inte kunde tala, att 
få bearbeta sin sorg. Man hade talat om pappan i samband med 
dödsfallet och vid begravningen men så mycket mer hade man 
inte talat med mannen om hans sorg. Nu fick mannen 
möjlighet att själv ta initiativ till att man talade med honom om 
detta så att han fick 'tala färdigt' om sorgen. (Liknande 
episoder berättades på andra ställen, att personer som inte 
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kunde tala kunde introducera samtalsämnen och samtal genom 
att ta fram sin bok.) Mannen, som nu hade fått nya glasögon, 
kunde vid detta tillfälle se bilderna i böckerna betydligt bättre. 
Han satt på golvet i det rum där vi befann oss, han tittade noga 
igenom bok efter bok av de resterande böckerna. Han blev 
mycket lycklig när han fick välja ut och behålla flera av dem. 
Han tryckte dem till sitt hjärta. Personalen i denna gruppbostad 
berättade att man fått en "kick" av bokprojektet. De hade tagit 
itu med att undersöka synen på de boende, man hade läst och 
tittat i böckerna enskilt med en person och tillsammans med 
flera personer samtidigt. Man hade börjat besöka ortens 
bibliotek ganska regelbundet. Men efter en tid, när vi inte varit 
där på ett tag, så började entusiasmen att falna, och nu hade 
man inte använt böckerna på länge. Man trodde att det skulle 
bli en ny skjuts uppåt för läsintresset efter detta besök, men 
man var medveten om att även det skulle falna om ingen lade 
ny ved på brasan. Personalen menade att man var beroende av 
att någon visade ett intresse för vad man gjorde och hur det 
gick. De berättade att LL- projektet uppskattats bl. a. av den 
anledningen att någon kom och erbjöd något och också 
intresserade sig för hur det gått, men punktinsatser av detta 
slag var inte tillräckligt för att hålla intresset och aktiviteterna 
vid liv över tid. 

I den tredje av gruppbostäderna i denna grupp visade det sig 
att en kvinna var mycket missnöjd med sitt val av bok (se 
nedan). Titeln hade inte hållit vad den lovat. Hon hade förut
satt att boken hon valt handlade om djur eftersom den hette På 
bondgården, men det gjorde den inte. Hon ville nu ha en bok 
som handlade om katter eller hundar. En av de kvinnor som 
kunde läsa hade åter börjat besöka biblioteket, vilket hon ofta 
gjort tidigare när hon bodde i en annan gruppbostäder. Denna 
vana hade upphört när hon flyttade till den gruppbostad där 
hon nu bodde. Personalen berättade om den mest gravt handi
kappade kvinnan. Man hade valt Djurens musik till henne. 
Man hade låtit henne lyssna till kassetten och titta på bilderna 
men man hade även läst högt för henne ur en av de gemen
samma böckerna, Sex olika folksagor. Först hade man läst för 
kvinnan mest av plikt, när man fått böckerna skulle man ju 
använda dem. Ett annat skäl var att man hade så få sätt att 
sysselsätta och stimulera denna kvinna på. Hon var den enda i 
denna gruppbostäder som var hemma hela dagarna och ibland 
kunde det bli ganska monotont och långtråkigt. Efter ett tag 
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märkte man att kvinnan lyssnade uppmärksamt på den som 
läste och skrattade och reagerade till synes adekvat på det som 
lästes. Man började fundera på om hon faktiskt kunde förstå 
mer än vad man trodde. Man började notera och lägga märke 
till hennes reaktioner på ett mer medvetet sätt än tidigare. Man 
tillskrev henne förmågor när man tidigare bara sett hennes 
bristande förmåga Man hade undersökt kvinnans syn och glas
ögon, och om de hade rätt styrka, vilket de inte hade. Man 
började vara mer konsekvent med att se till att denna gravt 
skadade kvinna hade glasögon på sig och kunde så småningom 
notera att hon såg betydligt bättre med dem än utan, hon fick 
en bättre 'närkontakt' med sin omgivning. Hon fick också en 
annan, mer upprätt kroppshållning. Det troliga är nog inte att 
kvinnan förstod texten och dess innehåll, men här liksom i en 
av gruppbostäderna i grupp 2, läste personalen med inlevelse 
och dramatik. Kvinnan reagerade kanske troligare på detta. 
Hon hörde på tonfall och pauser när det var något spännande 
eller roligt och reagerade adekvat på dessa signaler samt att 
hon var i fokus för personalens omsorger och intresse på ett 
aktivt sätt. Hon deltog i en kommunikation och var inte bara 
ett vårdobjekt 

Kommentar, grupp 3. I denna grupp ingår två av de större 
gruppbostäderna. Dessa två gruppbostäder låg i flerfamiljshus 
och där arbetade personal som aldrig arbetat på vårdhem. I den 
tredje gruppbostäder bodde personer som tidigare bott på 
vårdhem och där arbetade personal som tidigare arbetat på 
vårdhem. De två förstnämnda var positiva till böcker och 
läsning medan man i den tredje i huvudsak var negativ. Alla 
dessa tre gruppbostäder hade en ganska heterogen sammansätt
ning av boende, den gruppbostäder där de boende hade 
vårdhemserf arenhet var dock något mindre heterogen. I de två 
större gruppbostäder måste personalen hela tiden anpassa sitt 
sätt arbeta till de olika boendes skiftande behov. Några 
personer klarade sig mycket bra på egen hand och kunde t ex 
själva gå till biblioteket medan andra var beroende av hjälp 
med allting. Av nöd var man här tvungen att hitta ett 
individuellt sätt att bemöta varje person. De olika personernas 
resurser och behov varierade stort. I den tredje gruppbostaden 
kunde man kanske lättare hitta ett sätt att förhålla sig till de 
boende som passade alla eller som var mer gruppinriktat. I de 
större gruppbostäderna var man dock ofta förhindrad att 
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genomföra ett konsekvent, individuellt förhållningssätt på 
grund av gruppbostadens storlek. Man såg sig tvingad att äta 
måltiderna tillsammans i den gemensamma delen av grupp
bostaden. En heterogen grupp kanske mer än en homogen 
grupp inbjuder till ett individuellt förhållningssätt. Gruppens 
storlek kan dock motverka dessa strävanden. Om boende
gruppen består av fler än fyra personer, är enligt min erfaren
het, risken stor för att personalen använder ett grupporienterat 
arbetssätt, där de enskilda personernas behov riskerar att 
hatnna i skymundan. 

En möjlig orsak till att den personal som arbetade med den 
minsta, mest homogena, gruppen boende och som kände 
varandra bäst sedan tidigare, hade svårast att se något positivt 
med böckerna, kan vara att de stod inför en total om
strukturering av sitt sätt att arbeta. Man hade under lång tid 
delat en gemensam kultur, vårdhemskulturen, som man inte 
övergivit för att man önskade det utan för att man tvingats till 
det på grund av att vårdhemmet skulle läggas ner. Man hade 
blivit uppmanad att tänka igenom sitt arbetssätt och att bryta 
med vårdhemstänkandet och skapa en ny arbetskultur. Det 
gjorde kanske att man nu, när gruppbostaden fortfarande var 
alldeles ny, inte orkade ta till sig mer nytt och vidga vyerna 
ytterligare. Man hade övergivit ett arbetssätt men ännu inte 
bottnat i det nya. Vi ko1I1 för tidigt, innan man själv visste vad 
man ville och kunde. Ovriga gruppbostäder i denna grupp, 
bestod av personal med totalt olika yrkesbakgrund. Där hade 
man troligen tvingats att söka sig fram och resonera om hur 
man nu skulle arbeta på bästa sätt. Man kunde inte direkt 
överföra de erfarenheter man hade från barnomsorgs- och 
fiskearbete till gruppbostadsarbetet. 

Intervju med de boende 

Nyberg hade ambitionen att intervjua några personer om deras 
läserf arenheter och vad de tyckt om de böcker de valt. Hon 
avsåg att samtala med ca tio personer. Det visade sig emeller
tid vara mycket svårt att få ut det avsedda ur dessa intervjuer/ 
samtal. Några exempel på de situationer som uppstod följer 
här. En intervjuperson var den kvinna som nämnts ovan, som 
avslöjade att hon inte kunde läsa. Det samtalet kom framför 
allt att handla om hennes bitterhet över att hon aldrig fått lära 
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sig att läsa samt vilka möjligheter som fanns att nu kom
pensera detta. Samtalet handlade alltså inte om den bok hon 
valt eller om och hur hon använt den. I samtalet med den 
kvinna, som valt Moa Martinsons På bondgården, framkom att 
hon var mycket missnöjd med sitt bokval. Hon sa rent ut att 
hon tyckte att det var en "skitbok". Hon hade trott att den 
skulle handla om djur, förhoppningsvis hästar och hundar, men 
den hade inte uppfyllt det löfte som titeln antydde. Denna 
kvinna frågade Nyberg om hon nu hade någon djurbok med 
sig, vilket hon tyvärr inte hade. Därefter ville kvinnan visa sin 
lägenhet och berätta om sitt liv. Hennes besvikelse med 
böckerna och oss stillades något när det visade sig att vi kunde 
visa henne hur man gjorde spenatsoppa, något som den unga 
personalen i gruppbostaden inte visste. 

En av de äldre kvinnor som valt boken om Värmland, var 
mer intresserad av att visa sitt fotoalbum och berätta om sitt liv 
än att svara på frågor om boken. Hon föreföll vara mycket mån 
om att vara till lags och Nyberg hamnade i situationen att hon 
fick ställa ledande frågor, vilka kvinnan besvarade med förut
sägbara svar. 

En man blev så intresserad av Nybergs bandspelare att han 
inte överhuvudtaget ville prata om något annat än den. Vad 
kostade den, var hade hon köpt den, hur lät den. Hon fick spela 
in honom på band och sedan spela upp det igen så han fick 
höra sig själv. 

Det var inte svårt att komma till tals med personerna. Alla 
som tillfrågades ställde sig positiva till att samtala med 
Nyberg. Alla föreföll också uppskatta samtalen, men de kom 
att handla om det som personerna själva ville prata om och inte 
det Nyberg ville fråga dem om. 

Intervjuerna med de boende växlade mellan helt öppna 
frågeställningar och mer ledande frågor. Om frågan var öppen 
av typen "Kan du berätta vad du tyckte om boken?" hade 
personerna mycket svårt att svara. När Nyberg gick över till att 
ge ledande frågor typ: "Tyckte du att boken var bra?" ledde det 
till att personen svarade "Ja", om hon sedan ändrade frågan till 
"Tyckte du att boken var dålig?", kunde hon även då få svaret 
"Ja" 

Några av Nybergs reflektioner kring intervjuerna med de 
boende återges här. 

"Intervjuerna med de boende var, vilket vi också förutsett, 
svåra att genomföra, inte så mycket beroende på att de 
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intervjuade hade svårt för att uttrycka sig verbalt, utan snarare 
för att de var så ovana vid situationen. Vi kanske inte alltid 
fick veta så mycket om vad de tyckte om LL-böcker och läs
ning, men vi fick en inblick i hur ovana de var att få uttrycka 
sina egna åsikter. De flesta hade en tendens att "vara tillags", 
som, enligt Goffman, är mycket typisk för människor som 
vistats mycket i sådana institutionella miljöer som t ex vård
hem. 

Vissa av dem som var "mer begåvade" och borde verkligen 
kunnat uttrycka sina uppfattningar genom sin verbala uttrycks
förmåga, men de hade mycket svårt att tycka själva. De sökte 
hela tiden stöd hos oss för att kunna säga det de trodde att vi 
ville att de skulle säga." 

Slutdiskussion 

Varje gruppbostad besöktes, vilket jag nämnt tidigare, minst 
två gånger med ca tre månaders mellanrum, de första i 
oktober- 91 och de sista i mars- 92. Personalen hade fått in
formation om syftet med projektet och även fått bekanta sig 
med böckerna innan vi kom till gruppbostäderna. De boende 
hade inte fått motsvarande information av oss. Hur och i vilken 
utsträckning personalen förberedde de boende inför besöken, 
undersökte vi inte. De boende informerades om projektet av 
oss i samband med presentationen av böckerna. Informationen 
anpassades, i möjligaste mån, till varje enskild person utifrån 
dennes handikapp och kommunikationsförmåga. 

Med i bagaget, vid besöken, fanns våra erfarenheter av 
mötet med personalen och deras reaktioner vid informations
tillfällena. Jag hade träffat och kände relativt väl, en tredjedel 
av de boende sedan tidigare. Resten av personerna kände jag 
bara ytligt eller inte alls. Trots att jag hade besökt de nio 
gruppbostäderna genom mina andra projekt, kände jag ännu 
inte personalen särskilt väl. För Nyberg var samtliga personer 
och miljöer nya, liksom hon för dem. 

Det är förenat med stora svårigheter att göra en rättvisande 
analys av hur olika faktorer påverkat hur LL-böckerna togs 
emot av människorna i dessa gruppbostäder. De flesta av de 
utvecklingsstörda personer vi träffade lever och har levt i 
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sociala grupper där samhörigheten inte är baserad på ett eget 
val eller gemensamma intressen utan på ett gemensamt hjälp
behov, en administrativt organiserad gemenskap. Människorna 
som bor i gruppbostäderna har olika art och grad av handikapp. 
Handikappen har uppstått och diagnosticerats under olika tids
epoker och vid olika åldrar, vilket medfört att även personer 
med likartade skador kan ha olika bakgrund. Några har 
institutionsskador eller känslomässiga störningar, ett slags 
sekundär, förvärvad utvecklingsstöming, dessa personer skulle 
i dagens samhälle, med de kunskaper vi har nu, tagits omhand 
på ett helt annat sätt och aldrig hamnat på vårdhem. Troligen 
har några av dessa personer varit med om traumatiska 
händelser i barndomen, övergrepp av olika slag, dödsfall i 
familjen eller andra svåra upplevelser. Deras reaktioner på 
dessa trauman har feltolkats som utvecklingsstörning. Andra 
personer led kanske av dyslexi och felbedömdes som ut
vecklingsstörda. Detta gör att det är svårt att veta vilka resurser 
de olika personerna faktiskt besitter. Jag har försökt belysa 
detta, dels i den teoretiska delen "Minivärlden", dels i detta 
kapitel genom att beskriva/spegla människorna och grupp
bostäderna ur flera olika perspektiv. Jag hoppas därigenom 
kunna belysa hur olika faktorer i nutid och dåtid kan ha lett 
fram till den situation som mötte oss i gruppbostäderna. 

Faktorer som säkert inverkat på vilket mottagande LL
böckerna fick är personalens attityder, deras kunskaper vilka 
präglats av innehållet i deras utbildning, deras erfarenheter av 
den vård och omsorg de kommit i kontakt med i sitt arbete 
hittills, de mål och riktlinjer som finns uttalade för verksam
heten, den fysiska utformningen av bostäderna, etc. Jag ska 
nämna ytterligare sätt att se på gruppbostäderna och deras 
invånare, som visar på komplexiteten i de sociala samman
hangen. 

Jag har tidigare beskrivit gruppbostäderna och de personer 
som bor och arbetar där utifrån faktorer vilka jag bedömt 
direkt eller indirekt påverkade försöket. Utfallet hade troligen 
blivit annorlunda om vi enbart besökt gruppbostäder där alla 
boende hade egna lägenheter och där personal och boende 
hade hunnit lära känna varandra och etablera en stabil relation. 
Det faktum att de flesta gruppbostäder var relativt nya och 
befann sig i något slags etableringsf as, påverkade säkert ut
fallet. Det känns viktigt att framhålla att gruppbostäder av lag
stiftarna, av landstingen (som är huvudman för verksamheten) 
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och av intresseorganisationerna inte är avsedda att vara och 
inte betraktas som institutioner. Det finns dock en risk att 
institutionsliknande rutiner och regler smyger sig in i grupp
bostäderna om byggnaden eller antalet personer som bor i 
gruppbostaden inbjuder till det, eller där personaltätheten inte 
svarar mot de faktiska hjälp- och servicebehoven. Det kan, 
enligt min erfarenhet, vara förenat med lika stora risker för de 
boende om det är för hög eller för låg personaltäthet. Vid för 
låg personaltäthet hinner personalen inte med att arbeta 
individuellt med respektive boende utifrån hans eller hennes 
behov och önskemål. Det innebär att man kanske mot sin vilja 
och övertygel se ordnar gemensamma måltider i den gemen
samma delen av gruppbostaden i stället för att laga middag 
med var och en i dennes kök och utifrån dennes önskemål om 
mat. Det innebär att man kanske känner sig tvingad att samla 
de boende vid TV:n på kvällen i stället för att gå in till någon 
och läsa eller titta i en bok tillsammans. Alla gör samma saker 
samtidigt. De egna preferenserna får stå tillbaka för det 
rationella. Det uppstår kollektiva regler och rutiner. En levande 
kulturell miljö, som tar hänsyn till den enskildes behov och 
önskemål är svår att uppnå under dessa förutsättningar. Om det 
å andra sidan är en hög personaltäthet, vilket är fallet i 
framförallt nya gruppbostäder, där gravt flerhandikappade 
personer bor, består risken i att personalen väljer att göra saker 
kollektivt för att få sällskap, stimulans, och hjälp av varandra. 
Syftet med hög personaltäthet är att man ska kunna hjälpas åt 
vid tex tunga lyft, men också att man ska kunna ägna sig helt 
åt en person under en viss tid, utan att känna stressen av att 
någon annan sitter och väntar på ens hjälp. Framförallt för 
svårt kommunikationsstörda personer, personer med syn-och 
hörselnedsättningar, personer med autism eller andra avskärm
nings tendenser, kan det vara avgörande för deras möjligheter 
att lära känna sin miljö och de personer som finns där att det 
sker i en avgränsad, hanterbar rumslig och social miljö. Gravt 
utvecklingsstörda personer är kanske de som har mest nytta av 
en egen lägenhet om den utnyttjas på rätt sätt. För att dessa 
personer ska kunna få utbyte av t ex LL-böcker behöver de en 
lugn miljö utan distraherande element. De behöver en fysisk 
och mental närhet med den person som hanterar boken eller 
kassettbandet. De har små möjligheter att tillgodogöra sig 
böckerna i grupp. De är beroende av att en person samspelar, 
helst samn1a person vid varje tillfälle, med dem, kanske vid 

159 



samma tidpunkt på dagen varje gång, för att få ut något av läs
upplevelsen. Det blir kanske lätt så att de lindrigt utvecklings
störda personerna inte kan få sina personliga önskemål om hur 
och när de vill läsa tillgodosedda på grund av att det finns för 
lite personal och på grund av bostadens beskaffenhet. Det blir 
kanske lätt så att de gravt utvecklingsstörda personerna inte får 
sina behov av stimulans tillgodosedda på grund av att de 
kolliderar med personalens behov av stimulans. Mer härom 
nedan. 

Besöken gav, som framgått ovan, olika utfall i de nio 
gruppbostäderna. Grundförutsättningarna i de skilda grupp
bostäderna var också olika. Man kan utifrån dessa grovt dela in 
de förutsättningar som styrde olikheterna i två grupper; 

1. Gruppbostadens sociokulturella miljö och historia. 

2. Den psykologiska miljön i gruppbostaden (inter- och intra
personella faktorer eller sammansättningen av personal resp 
boendegrupper samt relationerna mellan dessa) 

1. Gruppbostadens historia och socio
kulturella miljö 

Boendegruppen.24 Faktorer som kan ha inverkat på hur sam
spelet fungerade mellan de boende, mellan boende och 
personal samt med oss under besöken, var boendegruppernas 
sammansättning avseende 

- om det var äldre etablerade eller nyetablerade boende
grupper. 

- om personalen arbetade enligt en kollektivmodell eller en 
grannmodell. 

24Jag använder termen boendegrupp för att beskriva den samling personer 
som bor i en och samma gruppbostad. Boendegrupper kan, som beskrivits 
ovan, fungera som ett kollektiv, där alla eller flertalet aktiviteter görs till
sammans med hela eller delar av den övriga boendegruppen. Andra boende
grupper fungerar mer som grannar; man äter och tillbringar sin fritid i sin 
egen lägenhet, men ibland tittar man in till grannen eller ordnar en fest 
tillsammans. 
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- storlek och sammansättning av boendegruppen, avseende 
kön, ålder, art och grad av handikapp såg. 

Äldre, etablerade boendegrupper 

Människorna som bor i en gruppbostad kan betraktas som en 
grupp/ett kollektiv (kollektivmodell) eller som enskilda 
individer som råkar ha lägenhet i samma hus, som erhåller 
hjälp och service av samma personalgrupp och som har till
gång till gemensamma lokaler (grannmodell). Endast i en 
gruppbostad var det senare fallet klart och tydligt uttalat, i 
övriga gruppbostäder agerade man i förhållande till de boende 
som om de utgjorde en grupp. Hur mycket tid personerna till
bringade i sina egna lägenheter respektive tillsammans i de 
gemensamma delarna av gruppbostaden växlade mycket, fick 
vi klart för oss. I tre gruppbostäder hade boendegruppen varit 
intakt under flera år innan en eller två personer flyttat dit från 
vårdhemmet. I dessa gruppbostäder kände de boende varandra 
och personalen bra. Det fanns etablerade regler, normer och 
vanor för arbete, umgänge och kommunikation. De personer 
som flyttade till dessa gruppbostäder, kom in i en existerande 
social struktur där en process igångsattes som innebar att 
den/de 'nya' skulle acklimatisera sig och anpassa sig till 
befintliga regler, vanor och konventioner och att övriga boende 
samt personal skulle anpassa sig till varandra på nytt genom att 
inlemma den nya personen i gruppen. Dessa gruppbostäder var 
byggda enligt den modell som tidigare var norm för in
ackorderingshem, de beboddes ofta ~v fler personer än vad 
som var fallet i de flesta nyetablerade gruppbostäder. I två av 
dessa två gruppbostäder var man hänvisade till att ha gemen
samma måltider. De boende hade emellertid i övrigt möjlighet 
att dra sig tillbaka till sina egna rum om man föredrog det 
framför att umgås kollektivt. Man kanske ville titta på något 
annat på TV än resten av gruppen. 

Den ombyggda, av de etablerade gruppbostäderna, hade ett 
något annorlunda utgångsläge. Där hade man flyttat till ett nytt 
bostadsområde och gruppbostaden var utformad i enlighet med 
de nya riktlinjer och normer som landstinget antagit för grupp
bostäder. Flyttningen till det nya området skedde samtidigt 
som en person flyttade dit från vårdhemmet. Gruppbostaden 
ändrade då inriktning från att ha varit ett inackorderingshem 
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till att bli en boendegrupp. Personalen ändrade samtidigt 
arbetssätt och såg nu som sin uppgift att ge de boende service a 
la kommunens hemtjänst i första hand och inte vård och 
omsorg i enlighet med omsorgstraditionerna. 

I dessa äldre gruppbostäder bodde personer med, relativt 
sett, lindriga handikapp. Endast en person bedömdes som gravt 
utvecklingsstörd, de övriga hade relativt god kommunikations
förmåga, även om inte alla talade. Flera av de boende kunde 
läsa och några personer hade utvecklat sina egna sätt att 
kommunicera på (en person bokstaverade genom att peka på 
bokstäver i böcker eller tidningar; någon använde tecken och 
andra visade konkret vad de ville). Personalen och de boende 
tycktes förstå varandra bra, även om vi ibland hade vissa 
svårigheter att hänga med i kommunikationen. De äldre grupp
bostäderna hör till grupp 2, enligt indelningen ovan. Här före
kom också ibland 'gnabb' mellan de boende, något som inte 
förekom på samma sätt på andra ställen. Gnabbet bestod bl a 
av att man uttryckte osäkerhet över om man skulle få behålla 
den bok man valt eller om nån av de andra skulle 'låna' den 
utan att lämna tillbaka den (vilket också inträffade). En 
tolkning kan vara att man kände varandra så väl att man visste 
vilka svagheter de andra hade, en annan tolkning kan vara att 
man var pressad av att inte ha sin egen lägenhet där man tryggt 
kunde förvara sina ägodelar. Det blir kanske tydligare att man 
överskrider en gräns till en persons revir om man öppnar 
ytterdörren och går in dennes lägenhet än om man slinker in 
genom dörren till personens rum. Dessa gruppbostäder är villor 
belägna i villakvarter. De förde tanken till pensionat från 40-
50-talet, med gamla stamgäster, som kände varandra utan och 
innan, delade måltider, hävdade sitt revir vid matbordet och 
gick och småträtte med varandra, även om de också trivdes bra 
tillsammans. 

Nyetablerade boendegrupper 

Av de sex nya gruppbostäderna var fyra speciellt byggda för 
personer som skulle flytta från vårdhemmet. I de två övriga 
gruppbostäderna bodde det även personer som inte tidigare 
bott på vårdhem. I två gruppbostäder fanns en s k annexlägen
het. Den låg i direkt anslutning till gruppbostaden. Fyra av de 
nya gruppbostäderna var radhus eller villor, modell större, som 
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låg i vanliga villaområden. De övriga två låg i flerfamiljshus, 
varav en i ett servicehus. Dessa gruppbostäder hade en hög 
materiell standard, både vad gällde själva lägenheterna som 
möbler och övrig utrustning i de gemensamma delarna av 
gruppbostaden. De privata lägenheterna däremot var, i en del 
fall, torftigt möblerade och utrustade, vilket framgick i 
rapporten "Lättläst, Lättlyssnat. .. ". En del, främst äldre, 
personer hade inte haft några personliga möbler med sig från 
vårdhemmet, utan fått en del som plockats ihop av det som 
blivit över från vårdhemmets utrustning, resten var nyköpt, 
men många hade så ansträngd ekonomi att man inte kunnat 
köpa en komplett utrustning av hemmet. Några som kom från 
vårdhemmet saknade även personliga tillhörigheter som 
prydnadssaker, tavlor, böcker o liknande. Den höga standarden 
på den gemensamma lägenhetens utrustning bidrog kanske till 
att både boende och personal upplevde samvaro där som 
trevligare än i de boendes privata lägenheter. 
De sociala strukturerna och historien i de nya gruppbostäderna 
var sinsemellan relativt olika. I fyra gruppbostäder kom inte 
bara de boende utan också merparten av personalen från vård
hemmet, medan det i de övriga två inte fanns någon som 
arbetat på vårdhemmet. Flera ur personalen hade ingen tidigare 
erfarenhet av vårdarbete, utan kom från helt andra arbetsom
råden som t. ex. industri, jordbruk, fiske. Båda de gruppbo
städer där personalen tidigare inte arbetat på vårdhem, låg i 
flerfamiljshus . Andelen måttligt och gravt handikappade 
dominerade i dessa gruppbostäder. I två gruppbostäder var alla 
fyra boende gravt handikappade några hade även flera svåra 
fysiska handikapp. 

Storlek och sammansättning av boendegruppen 

Boendegrupperna varierar i storlek från fyra till sex personer. I 
de gruppbostäder där det bor sex personer, består gruppen av 
fyra + två personer. I båda dessa gruppbostäder bor två 
personer tillsammans i en tre-rumslägenhet medan de övriga 
fyra är "singel"-boende med egna rum eller lägenheter. I två 
gruppbostäder bor enbart män i en enbart kvinnor, i övriga bor 
såväl män som kvinnor. Grupperna har inte konstruerats för att 
de boende skulle passa ihop. Målet var inte att de boende 
skulle utgöra ett kollektiv. Det som avgjort vilka som kom att 
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bo i gruppbostaden var hemortstillhörighet eller, i något fall, 
önskemål från de boende själva eller deras anhöriga att de 
skulle få bo på en viss ort, kanske ihop med en viss person. 
Slutligen, boendegruppernas sammansättning i de olika grupp
bostäderna kan beskrivas enligt nedan. 

A) Personer i olika åldrar, med olika grad av handikapp i 
flerfamiljshus med för dem ny personal utan vård
hemserfarenhet. Gruppbostäder i flerfamiljshus med personal 
som inte rekryterats från vårdhemmet och där boendegruppen 
består av heterogena grupper avseende fysiska handikapp. 
Arten och graden av handikapp/ kommunikationsstöming (så 
som vi uppfattade den) skiftar. Dessa boende har egna lägen
heter. I en gruppbostad är merparten gravt/måttligt handikap
pade/kommunikations-störda, i en är merparten lindrigt 
handikappade och i en är de boende relativt jämt fördelade 
mellan såväl gravt, måttligt som lindrigt handikappade/ 
kommunikationsstörda. (3 st) 

I dessa gruppbostäder var personalen övervägande positiv till 
att få in böcker i gruppbostaden. 

B) Äldre lindrigt utvecklingsstörda personer, i villor med 
för dem känd personal, där såväl boende som personal har 
tidigare vårdhemserfarenhet. 

Aldre gruppbostäder i villa/radhus med i huvudsak lindrigt 
utvecklingsstörda personer utan fysiska handikapp. 
Majoriteten här är äldre personer i pensionsåldem. De har inte 
egna lägenheter. Personalen har arbetat länge i gruppbostaden, 
men de flesta har tidigare arbetat på vårdhem. (2 st) 

I dessa gruppbostäder var personalen övervägande negativ 
till att få in böcker i gruppbostaden. 

C) Gravt kommunikationsstörda//utvecklingsstörda f. d. 
vårdhems boende personer i villor med för dem delvis ny, 
delvis känd personal från vårdhemmet. Nya gruppbostäder i 
villor/radhus där majoriteten av de anställda rekryterats från 
vårdhemmet. Boendegrupperna består av personer med stora 
kommunikationssvårig-heter varav de flesta bedöms vara gravt 
utvecklingsstörda (2 grb) eller av måttligt utvecklingsstörda 
personer där vissa personer har psykiska tilläggshandikapp och 
de flesta har stora kommunikationshandikapp (2 grb). (4 st) 
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I dessa gruppbostäder var personalen delad i två grupper en 
som förhöll sig positiv och en som förhöll sig tveksam eller 
negativ till att få in böcker i gruppbostaden. 

2. Den psykologiska miljön i gruppbostaden 

Den psykologiska miljön präglas av diskontinuitet i grupp
bostäderna. Jag menar inte då att det är stor personalomsätt
ning, men att en person sällan ges möjlighet att få hjälp med 
sina aktiviteter hela vägen, från planering, via genomförande, 
vid uppföljningen till diskussionen efteråt, av en och samma 
person. De flesta icke utvecklingsstörda människor utför 
handlingar tillsammans med en eller ett fåtal personer, t ex 
familjemedlemmar eller arbetskamrater, som är konstanta 
under hela processen. För utvecklingsstörda människor kan 
dagens aktiviteter beskrivas som ett stafettlopp, där den ut
vecklingsstörde är den enda som deltar i hela loppet från 
början till start, medan övriga löpare (personalen) avlöser 
varandra. I gruppbostäderna är det på grund av scheman och 
personalstyrkans storlek mycket svårt att få samma kontinuitet 
i aktiviteter som man kan få i andra omsorgsverksamheter, t. 
ex. i vuxenundervisning/studiecirklar eller på dagcenter. I en 
gruppbostad ska personal finnas dygnet runt, vilket försvårar 
kontinuiteten annat än i vissa specifika fall. Denna dis
kontinuitet upplevde även vi som en svårighet, det var endast 
sällan samma personal som deltog vid såväl informationsut
bildningen, introduktionsbesöken som vid uppföljningsbesöket 
(Det kan ses som en parallellprocess till hur det fungerar för de 
utvecklingsstörda till vardags). Kontinuitetsbrotten påverkade 
såväl oss som de boende. Diskussioner och attityder som 
framkom vid introduktionen och bokvalsbesöken delades inte 
alltid av dem som var med vid uppföljningen och synpunkter 
kunde inte följas upp. Detta är troligen symptomatiskt för hur 
det kan gå till i vardagsslag i gruppbostäderna, t.ex. vid läs
och bok aktiviteter. En börjar läsa en bok tillsammans med en 
person, nästa person tar vid och en tredje ska avsluta eller följa 
upp. 25 I de flesta gruppbostäder har man infört ett slags 
faddersystem som innebär att en ur personalgruppen tar ett 

25se Färm (1991) Gäst i verkligheten delrapport Il. 
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särskilt ansvar för en av de boende. Det torde dock vara svårt 
att använda detta system genomgående i de vardagliga 
sysslorna. Det lämpar sig bäst till planerade aktiviteter som att 
följa någon till läkaren, att handla kläder, att ha kontakt med 
anhöriga eller att sköta personens ekonomi. När det gäller 
dagligen återkommande aktiviteter som måltider och TV
tittande har den person som är i tjänst för tillfället ansvaret. 
Samma sak torde gälla bokläsning. 

Det brast i informationen mellan olika arbetslag så t ex 
visste inte alltid den personal som vi träffade vid det senaste 
besöket vilka böcker som valts av eller till vilken person eller 
var de förvarades, eftersom de varken varit med vid valtillfället 
eller blivit informerade av sina arbetskamrater. Uppenbarligen 
hade vår uppmaning att personernas namn skulle skrivas i 
böckerna, inte alltid följts. 

Samspelet mellan personal och boende vid våra olika besök 
skedde alltså utifrån nya och delvis, för varje besök, olika 
förutsättningar. Inga rutiner för hur samspelet mellan boende 
och personal skulle ske hann etableras eftersom personalen 
som deltog byttes ut kontinuerligt. Varje samspels situation 
blev ny och unik och skapades i situationen av de då agerande 
personerna. Även samspelet personal - personal och boende -
boende måste nyskapas eftersom konstellationerna växlade. 
För den enskilde utvecklingsstörde gällde det att simultant se 
till de egna uppfattningarna/preferenserna, försöka anpassa 
dessa till våra samt dessutom försöka bilda sig en uppfattning 
om hur valen uppfattades/stöddes av personalen, både de när
varande och övriga. Om man tänker sig att vi gjort mot
svarande bokvalsförsök bland utvecklingsstörda hemmaboende 
vuxna, hade förutsättningarna troligen sett annorlunda ut. Båda 
föräldrarna hade kanske deltagit vid bägge tillfällena eller 
noggrant diskuterat med varandra och den utvecklingsstörde 
sonen/dottern innan och efter respektive besök. 

Kommentar 

Vi hade inte någon bestämd föreställning om vad som skulle 
hända vid de första besöken, hur vi eller böckerna skulle tas 
emot. Vad som faktiskt hände har jag redovisat ovan. 
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Vi hade däremot, när vi gav oss ut på återbesöken, en 
ganska bestämd uppfattning om vilka gruppbostäder som hade 
använt böckerna och vilka som låtit dem ligga, vilka som var 
positiva och vilka som skulle vara likgiltiga eller negativa till 
att fortsättningsvis ha böcker i gruppbostaden. Vi utgick från 
att den personal vi träffade vid det första mötet representerade 
sin gruppbostads inställning till böcker och läsande. Vi antog 
också, utifrån erfarenheterna från de första besöken och in
f ormationsdagarna att det fanns olika typer av gruppbostads
kulturer, där några utgjorde en bättre grogrund för kultur
aktiviteter och andra en sämre, där några tycktes ha en mer 
positiv inställning till nya aktiviteter medan andra inte ville 
förändra sitt arbetssätt med oprövade verksamheter. Det visade 
sig emellertid att vi några gånger gjort felaktiga antaganden. 
På ett ställe där man var klart positiv vid introduktionsbesöket, 
och valt fler än en bok både åt de boende och till den 
gemensamma delen av gruppbostaden, kände personalen som 
vi träffade vid återbesöket knappast till om det fanns några 
böcker eller var de fanns. Detta trots att de visste att vi skulle 
komma och fråga dem om böckerna och trots att de varit med 
på informationsdagen. På ett annat ställe hade man varit 
negativ när vi kom första gången, men nu var man entusiastisk 
och såg många positiva möjligheter med böckerna. Det kan ju 
bero på att man hade orealistiska förhoppningar på det ena 
stället och för låga förväntningar på det andra, men det kan 
också vara ett uttryck för de enskilda människornas inställning 
till bokaktiviteter. Det var svårt att avgöra utifrån vilka 
personer som bodde i gruppbostaden hur positiv/negativ man 
var. Ibland (se sid 37) var det ett omvänt förhållande jämfört 
med det förväntade. Där det bodde lindrigt utvecklingsstörda 
var man tveksam och där det bodde gravt utvecklingsstörda 
personer var man positiv. En av de gruppbostäder där 
personalen var minst intresserad av böcker, både vid informa
tionen, bokvalsbesöket och uppföljningen, var ett ställe där 
merparten av de boende kunde läsa, och inför oss visade ett 
stort läsintresse. Personalen visste inte att de boende kunde 
läsa, och trodde att de hade betydligt sämre kunskaper än de 
faktiskt hade. De trodde inte heller att de boende skulle orka 
att lyssna på ett kapitel i en bok eller önska delta i en läse
cirkel. De trodde inte ens på det de faktiskt såg, att de boende 
lyssnade intresserat vid lässtunder på DC, utan trodde att de 
tänkte på annat då. Trots att de berättade för oss att flera av de 
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boende brukade ligga på sängen med sina böcker på 
eftermiddagen eller kvällen, trodde de inte att de faktiskt läste 
eller förstod vad böckerna handlade om. 

En av de gruppbostäder där personalen var mest positiv till 
böcker och läsning, beboddes av personer där ingen kunde 
läsa, men alla kunde förstå läst text, och där alla, både boende 
och personal hade ett långt vårdhemsförflutet. 

Det vanligaste var dock att några ur personalen var relativt 
positiva, ibland entusiastiska medan andra var ointresserade 
eller negativa till läsaktiviteter och böcker. Vi kunde inte se 
några genomgående mönster som visade vilken typ av personal 
som var negativ respektive positiv till böcker. Man skulle 
kunna tro att ung personal som är relativt nyutbildad och 
nyligen valt yrke skulle vara mer positiv till böcker än gammal 
personal som omplacerats från vårdhem till gruppbostad och 
som kanske ursprungligen inte valt yrke av intresse utan av 
arbetsmarknadsskäl. Det fanns inget som styrkte denna upp
fattning i vår undersökning. I flera fall var det så att gammal 
vårdhemspersonal var de som var mest positiva till böcker, 
men några av de mest negativa hade också vårdhemsbakgrund. 
Både bland dem som tydligt uttryckte positiva och bland dem 
som uttryckte negative omdömen om böcker och läsning 
hittade man såväl unga som äldre personer, men med en över
vikt av äldre bland de positiva och yngre bland de negativa. 
Kan det vara så att ungdomar, som ännu inte bildat familj och 
har skolgång och pluggande nära inpå sig, främst är 
engagerade i aktiviteter utanför hemmet tillsammans med 
andra jämnåriga ungdomar och när de är hemma mest ägnar 
sig åt musiklyssnande o dyl. att bokläsande inte uppfattas som 
ett lustfyllt fritidsaltemativ. Kanske är det så också att flera av 
de äldre, när barnen vuxit upp och det dagliga ansvaret för 
vård och omsorg i det egna hemmet minskat, äntligen börjar få 
tid över för sig själva och sina egna intressen, däribland läs
ning, och därför lättare kan applicera detta som en attraktiv 
sysselsättning för de boende. 

Man skulle också kunna tänka sig att de som arbetade i 
gruppbostäder där de flesta kunde läsa och dessutom var 
hemma stor del av dagen, skulle vara tacksamma att få 
möjlighet att erbjuda ett alternativ till den sysslolöshet och 
passivitet som ofta präglade dessa boendes vardag, detta visade 
sig inte vara fallet. I de två gruppbostäder där merparten kunde 
läsa, var personalen övervägande negativ till böcker. Det kan 
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tolkas som om man på dessa ställen var så mån om 
personernas integritet eller att man kanske trodde personerna 
om att själva kunna uttrycka önskemål om vad de ville göra, 
att man som personal inte ville tränga sig på med förslag till 
aktiviteter. Personalen avvaktade kanske att de boende skulle 
uttrycka önskemål, t ex om att få läsa eller gå till biblioteket, 
och såg det inte som en personaluppgift att ta initiativ till dessa 
aktiviteter. 

Endast i en gruppbostad visade det sig att de boende hade 
så mycket fritidsaktiviteter på kvällstid och så många sociala 
kontakter att man inte hann med bokläsning. De flesta boende i 
den gruppbostaden var yngre personer som själva eller med 
hjälp av kontaktpersoner deltog i en rad aktiviteter utanför 
hemmet. Det var i denna gruppbostad som några personer var 
tveksamma till att överhuvudtaget välja bok. 

De "positiva" bland personalen var aktiva i sitt sätt att 
använda böckerna. De avvaktade inte att de boende själva 
skulle ta initiativ, utan de försökte på olika sätt få de boende 
intresserade och visade ibland upp stor fantasirikedom i dessa 
försök. De var också uthålliga och prövade alternativa sätt att 
använda böckerna på. De "negativa" bland personalen föreföll 
vara mer passiva, och väntade ut de boende. De tog inga egna 
initiativ till läsaktiviteter. En tolkning kan vara att den förra 
gruppen dels lärt känna böckerna och deras möjligheter bättre 
än den senare gruppen, men också fått mer positiv feed-back 
från de boende. De som representerade den negativa gruppen 
framförde vid uppföljningsbesöken att de inte hade tid att 
engagera sig eftersom de redan hade ett så späckat arbets
schema. Detta kan bero på att man här hade lägre personal
täthet, men det kan också bero på att man inte var beredd att 
ändra sitt sätt att arbeta 26. De boende i de gruppbostäderna där 
personalen var mest genomgående negativ, klarar sig relativt 
bra själva och personalen behöver inte gripa in så mycket utan 
kan arbeta ganska självständigt. Man behöver inte ständigt bli 

26oessa gruppbostäder var äldre, f d inackorderingshem. Personal och 
boende kände varandra sedan lång tid. Hit hade oftast bara en eller två 
personer kommit från vårdhemmet. Samma slentrian som i en del gamla 
äktenskap hade kanske smugit sig in. Man var inte längre nyfiken på 
varandra, man trodde att man visste vad personerna ville utan att behöva 
fråga. Dessutom hade dessa grb den lägsta personaltätheten. En av grb var 
inte bemannad nattetid. 
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avbruten för att någon av de boende kräver hjälp. I de grupp
bostäder där det bor mer vårdbehövande personer, är personal
tätheten högre, men man behöver också ständigt ha tillsyn över 
de boende27. Flera av de boende var oroliga och vandrade rast
löst omkring och rev ibland ner något eller gick fram till eller 
in hos någon annan av de boende. Personalen var alltid på 
språng och blev ofta avbrutna i sina sysslor. Det kan i den 
situationen kanske kännas meningsfullt att sitta ner en stund 
med en person med en bok. Då dessa personer har små 
möjligheter att sysselsätta sig själva på ett meningsfullt sätt tar 
man tacksamt emot alla nya förslag till omväxling och syssel
sättning. Här går det inte att vänta på personens eget initiativ 
utan snarare att avleda ett icke önskvärt beteende som stereo
typier, självdestruktivitet eller rastlöshet. 

Skillnaderna i hur man tacklade mötet med böckerna i de 
olika gruppbostäderna påverkades som jag ser det både av 
olikheten i gruppsammansättningen av de boendet. ex. arten 
och graden av handikapp, och av den fysiska strukturen av 
gruppbostaden. Den viktigaste faktorn är emellertid, utan 
tvekan, personalen. Det går inte utifrån denna undersökning att 
uttala sig om hur personalens utbildning inverkat på deras sätt 
att möta böckerna. Kanske att den personal som arbetade på de 
etablerade gruppbostäderna och inte, som personalen på de 
nystartade gruppbostäderna, tvingats att utvärdera/omvärdera 
sitt arbetssätt i samband med en omorganisation, var något mer 
rigida i sin inställning till böckerna. Det spelar naturligtvis roll 
vilket intresse man har privat av böcker, den som är intresserad 
av läsning kan lättare ta till sig tanken att läsa i arbetet än den 
som inte är intresserad. Troligen har det betydelse för inställ
ningen till böcker i gruppbostaden, hur man trivs med sitt 
arbete, om man tycker att det är mödan värt att satsa energi för 
att pröva något nytt eller om man bara är intresserad av att 
arbetsdagen ska gå så snabbt och så lätt som möjligt tills det är 
dags att gå hem för dagen. 

Eftersom det under tidigare epoker främst varit lindrigt 
utvecklingsstörda människor som flyttat från vårdhem, bor de 
flesta av dessa i en äldre typ av gruppbostad där personalen 
inte har omplacerats till en ny boendeform med nya ideer om 

27nessa gruppbostäder var nyöppnade och alla kom från vårdhemmet. Man 
hade här inte hunnit lära känna varandra eller etablera fasta arbetsmetoder 
eller rutiner. 
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bemötande av de boende. De gravt utvecklingsstörda däremot 
flyttar ut först nu, i samband med lagen om avveckling av 
vårdhem. Dessa personer kommer därför företrädesvis att bo i 
den nya sortens gruppbostad där all personal utbildas för att 
kunna arbeta utifrån omsorgslagens intentioner samt där 
personalen tillsammans fått diskutera mål och riktlinjer med 
arbetet. Det blir då något paradoxalt så att de med de 
lindrigaste handikappen bor i de gruppbostäder som är mest 
institutionsliknande till sin utformning medan de med gravare 
handikapp bor i gruppstäder byggda som fullvärdiga privat
bostäder. Dessa fysiska förutsättningar påverkar personalens 
möjligheter att anpassa arbetssätt efter de boendes behov och 
ibland att använda de fysiska resurserna i gruppbostaden 
optimalt, vilket jag nämnt tidigare. 

Jag menar att det leder för långt att utifrån dessa besök dra 
slutsatsen att så som man gjorde vid vårt besök, så gör man till 
vardags, i fråga om att förhålla sig till de boende som ett 
kollektiv eller som enskilda personer. Men jag menar att om 
man, som fallet var i en gruppbostad, haft en klar ideologi och 
ett uttalat sätt att arbeta på och förhålla sig till de boende, hade 
detta troligen slagit igenom i större omfattning på så sätt att vi 
uppmanats gå in till respektive person. Eftersom det var mellan 
två och tre personer i tjänst vid varje besök hade detta kunnat 
ske utan att man behövt lämna någon person ensam utan till
syn. Det kan emellertid också vara ett utslag av att man ville 
skydda personens integritet och respektera deras privatliv. Man 
släpper inte in främmande personer hur som helst i personernas 
egna lägenheter. Några personer hade säkert uppskattat om vi 
presenterat böckerna för dem inne i deras egen lägenhet så att 
de i lugn och ro, och utan att stressas av de övriga, kunnat titta 
på och välja bland böckerna De personer som gjorde bokvalet i 
sina egna lägenheter, var dessutom uppenbart stolta över att få 
visa oss sin lägenhet. 

Erfarenheterna från våra tidigare projekt, gjorde att vi redan 
hade en ganska klar uppfattning om varför LL-boken inte 
fanns i gruppbostäderna. Vi antog att de socio-kulturella 
faktorerna, det fysiska utformandet av gruppbostaden, 
personalbemanning och personalsammansättning samt 
bristande kännedom och kunskap om LL-böcker hos både 
personal och boende, hade större betydelse för avsaknaden av 
böcker än personernas handikapp. Det är svårt att veta vad som 
var orsak och vad som var effekt. Personer som har ett begåv-
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ningshandikapp har svårare att kompensera de negativa socio
kulturella effekterna av ett institutionsboende än personer utan 
handikapp. Många utvecklingsstörda, särskilt under tidigare 
tidsperioder, var beroende av institutionsboende för att få 
något så när drägliga levnadsförhållanden eftersom familjernas 
resurser att ta hand om dem var begränsade, samhället hade 
inget utbyggt fungerande servicesystem för familjer med 
handikappade barn och samhället ofta saknade dessutom 
positiva alternativ. Den hjälp familjer som inte orkade eller 
kunde ta hand om sitt barn fick var erbjudande, eller snarare en 
uppmaning, att lämna barnet på vårdhem. 

Hos de personer som var läskunniga, tyckte vi oss märka en 
skillnad, beträffande kännedom och erfarenhet av böcker, 
mellan de som vuxit upp och bott länge i sina föräldrahem och 
de som hade vårdhemsbakgrund28. De som vuxit upp på vård
hem har sällan haft tillgång till böcker på ett naturligt sätt och 
visade ingen större förtrogenhet med speciella böcker eller 
författare. De visade sig vara intresserade av speciella typer av 
böcker t ex om kungligheter eller natur. Bland de som vuxit 
upp hemma fanns det några som uppenbarligen hade haft god 
tillgång till böcker och uppmuntrats till läsning och som var 
bekant med speciella boktitlar och författare. Ett exempel på 
den senare gruppen är den kvinna, i sjuttioårsåldern, som bott 
hemma under större delen av sitt liv. Hon visste en hel del om 
böcker och speciella författare och hade tidigare varit en flitig 
biblioteksbesökare. Denna kvinna visade en betydligt större 
förtrogenhet med böcker och bokläsning än vad de gjorde som 
vuxit upp på institution, även om de kunde läsa. 

Detta antyder att även för utvecklingsstörda personer kan de 
generella antaganden gälla, som dyslexiforskaren Ingvar 
Lundberg hänför till personer med dyslexi, och som pekar på 
att utvecklandet av attityder till läsande och böcker, läsvanor 
och läslust, grundläggs redan från tidiga år av betydelsefulla 
personer i barnets sociokulturella miljö. Man måste få umgås 
med böcker på ett förväntansfullt och positivt sätt för att 
socialiseras in i bokvärlden. Men för utvecklingsstörda 
personer är inte detta nog. Tillgången till böcker måste vara 
konkret för att man ska efterfråga dem. De måste finnas 
synliga och lättåtkomliga i rummet för att de utvecklingsstörda 

28netta var inget vi systematiskt undersökte, men de som bott länge 
hemma kommenterade ibland hurdana läsvanor man haft i hemmet. 
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personerna ska efterfråga dem, eller personerna måste hjälpas 
till biblioteket och låna dem där. De personer vi kommit i 
kontakt med har alla svårigheter att på egen hand söka upp 
böckerna, några är gamla och har svårt och gå och klarar 
kanske inte rent fysiskt att ta sig till biblioteket på egen hand 
andra har svåra rörelsehinder eller andra kommunikations
handikapp som gör att inte heller de klarar av egna biblioteks
besök. 

Merparten av de utvecklingsstörda i denna undersökning, 
och en stor del av personalen, har levt eller arbetat på tradi -
tionella institutioner. Personalens yrkesroller och de ut
vecklingsstördas självbild har formats på institutioner.29 
Mönstret för personalens roll har varit vårdande och man har 
mest sett till de boendes fysiska och praktiska behov. Av 
tradition har fritids-och kulturfrågor inte haft någon fram
trädande roll i institutionslivet. Detta är en avspegling av den 
inställning som varit rådande i samhället i stort vad gäller 
denna grupps behov av och rätt till kultur. Personernas handi
kapp har gjort att de utestängts från vardagskulturella upp
levelser som bok- och tidningsläsning. Inom omsorgsvården 
har man inte insett eller ansett att även dessa människor har 
behov av kulturella upplevelser t. ex. via böcker. Denna in
ställning har bl a genom handikapporganisationernas agerande, 
ifrågasatts vilket LL-stiftelsens existens är ett levande bevis 
för. 

Vi såg även hos personalen att inställningen till den egna 
yrkesrollen och därigenom de egna arbetsuppgifterna 
varierade, förutom de som hade en mer traditionell, vårdinrikt
ning på sitt arbete fanns även de som var mer stödjande/hand
ledande och aktiverande i sitt sätt att arbeta. De senare var ofta 
positiva i sin inställning till böcker och de möjligheter dessa 
erbjöd för de utvecklingsstörda och dem själva i grupp
bostaden. De som var bärare av en mer traditionell yrkesroll 
hade svårare att se de positiva möjligheterna med böcker i 
miljön, för dem blev det ofta ytterligare ett krav och ett hinder 
för att utföra andra 'viktigare' arbetsuppgifter som vård och 
tillsyn av den utvecklingsstörde personen, dennes tillhörigheter 
och dennes lägenhet. 

I den mån man tidigare kommit i kontakt med böcker i sam
band med utvecklingsstörda, har det varit i rent pedagogiska 

29 Goffman (1973) 
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sammanhang som i särskola eller på dagcenter. Man för
knippade inte böcker med nöje och avkoppling i de boendes 
hem. 

Personalens sätt att se på sina roller, har inte bara betydelse 
för deras inställning till kultur i gruppbostaden, utan även för 
hur de förhåller sig till de boende och varandra. Det har också 
betydelse för hur öppen man är till att föra in nya aktiviteter 
och synsätt i gruppbostaden samt hur man öppnar sig mot 
samhället. 

Efter det att detta projekt slutförts, har jag kommit att 
besöka dessa gruppbostäder vid ett flertal tillfällen. Jag har 
noterat hur flera personalgrupper utvecklats mot ett mer 
individrelaterat arbetssätt. En kvinna sade vid ett av mina 
besök "Vi har slutat att äta tillsammans i den gemensamma 
delen nu. Ibland gör vi det vid helgerna, men inte alltid. Vi har 
märkt att de boende föredrar att äta inne hos sig själva i stället 
för tillsammans. Vi trodde att de tyckte om att vara till
sammans, att de inte skulle känna sig så ensamma då. Vi 
gjorde det för vår skull. En av männen här började att vara mer 
och mer i sin egen lägenhet. Han gick ofta in direkt dit när han 
kom hem och stängde dörren om sig. Vi blev oroliga och 
trodde att han var olycklig. Men nu har vi förstått att han trivs 
så, han har inget gemensamt med de övriga boende och han är 
jättelycklig över sin lägenhet och sin mat som han har i sitt 
eget kylskåp. Nu vill alla helst vara inne i sin egen lägenhet, så 
var det inte på vårdhemmet. Då ville ingen vara ensam på sitt 
rum. Men de känner väl att det här är deras eget, deras revir." 

Jag tror att om vi hade besökt denna gruppbostad idag och 
erbjudit de boende böcker, hade personalen sett på ett helt 
annat sätt på böckerna och deras möjligheter och uppmuntrat 
de boende att använda böcker på ett annat sätt än vad man 
gjorde vid tiden för projektet. 

Slutsats 

Vilka svar fick jag då på de ursprungliga frågeställningarna? 
För fylliga svar hänvisar jag till diskussionen och redovis
ningen av besöken ovan, men jag ska här kort sammanfatta de 
slutsatser jag drog. 
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1. Varför har LL-böcker inte nått ut till sina presumtiva 
läsare i dessa gruppbostäder? 

LL-böckerna var inte kända av varken personal eller boende 
när min första studie, "Lättläst! Lättlyssnat! Lättittat! Lättåt
komligt?" gjordes. Tillgången till böcker var dålig överlag och 
i inget fall där böcker fanns, fanns LL-böcker. De boende 
klarade inte att själva efterfråga eller hålla sig informerade om 
vilket bokutbud som fanns, var det gick att få tag på böcker 
eller vilka böcker som passade dem. I gruppbostäderna hade 
man inte tagit för vana att besöka ortens bibliotek och de 
boende fick inte heller på detta sätt kunskap om vilket 
bokutbud som fanns . LL-stiftelsen hade just startat utgivningen 
av boktidningen Ellen när projektet genomfördes och innan 
dess hade inga direkta inf ormationskanaler från LL-stiftelsen 
till gruppbostäderna funnits. 

2. Vilket intresse och vilka möjligheter har personalen att 
påverka förekomsten av böcker i "sina" gruppbostäder? 

Intresset bland personalen att informera de boende om böcker 
och aktivt arbeta för en ökad tillgänglighet varierade mycket. 
En del av personalen var avvaktande till att föra in böcker i 
gruppbostäderna, medan andra var positiva till att försöka. Vi 
blev medvetna om att det troligen finns en koppling mellan hur 
personalen såg på LL-böckerna och deras syn på sitt arbete och 
vad som kan ses som relevanta arbetsuppgifter. Personalen har, 
enligt min uppfattning, mycket stora möjligheter att påverka 
förekomsten av böcker i de utvecklingsstörda personernas hem 
liksom i den gemensamma delen av gruppbostaden. Det är de, 
inte de utvecklingsstörda som bor i gruppbostaden, som har 
möjlighet att påverka bokförekomsten och läsaktiviteterna. 
Böckerna är relativt lätta att få tag på på ortens bibliotek eller 
genom LL-stiftelsens boktidning Ellen, som alla gruppbostäder 
fick i samband med att försöket avslutats. Det finns ett relativt 
stort urval av böcker för olika intresseinriktningar och med 
olika svårighetsgrad. Det finns också tillgång till experthjälp 
som är gratis på de lokala biblioteken. Förarbetet är alltså 
gjort, produkten finns, den är lätt åtkomlig och den behöver 
inte kosta särskilt mycket. 
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3. Vilka reaktioner väckte LL-böckerna hos personalen 
och de boende? 

Hos personalen väckte böckerna högst olika reaktioner: 
negativa, tveksamma och positiva. Man hamnade, genom 
projektet, i en situation som var utformad som ett förmånligt 
erbjudande till de boende som man som personal hade svårt att 
tacka nej till eller ta avstånd ifrån. Samtidigt följde med 
böckerna ett implicit krav på insatser från personalen, som 
kunde innebära ett merarbete eller en omprövning av ett 
etablerat arbetssätt. Se i övrigt beskrivningen från informa
tionstillfällena och bokvalsbesöken. 

Hos de boende väckte böckerna en rad olika reaktioner av 
såväl positiv som negativ natur. Själva valsituationen var 
frustrerande för en del personer, som visade att de var ovana 
vid dylika situationer. För några personer innebar kontakten 
med böcker en uppenbar glädje, de tog både bokstavligen och 
symboliskt boken till sitt hjärta. Kontakten med böckerna 
tydliggjorde att även personer med inga eller mycket små 
möjligheter att uttrycka sig verbalt kunde meddela sig via 
böckerna. Se i övrigt beskrivningen från besöken. 

4. Vad innebar introducerandet av böcker f"ör personalen? 

För personalen innebar introducerandet att frågan om arbetets 
innehåll sattes under lupp. Det innebar också att man fick om
pröva sin inställning till böcker och läsande för utvecklings
störda människor och se det inte enbart som en privat aktivitet 
utan dessutom som en gemensamhetsskapande och kom
municerande aktivitet. Man hamnade i den situationen att man 
fick ställa sitt eget bokintresse eller bokointresse i relation till 
de boendes behov och önskemål. Frågan om mina och deras 
intressen, jag och dom, likheter och skillnader i behov och 
intressen aktualiserades. Det innebar också att man fick ta 
ställning till boken som en förströelseprodukt som kan inne
bära en "til lyst" aktivitet med en självklar plats i hemmet och 
inte enbart ett pedagogiskt lästräningshjälpmedel i skola eller 
daglig verksamhet. 
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5. Vad innebar introducerandet av böcker f"ör de boende? 

I något fall när böckernas intåg i gruppbostaden tydliggjorde 
bristande läsförmåga hos en person där omgivningen tagit för 
givet att hon kunde läsa, förorsakade bokintroduktionen en 
smärre kris. Böckerna visade också på bristande kompetens 
eller snarare bristande erfarenheter liksom på hög kompetens 
och dolda resurser hos de boende. Uppväxtmiljöns betydelse 
för personernas socialisation och kulturella kompetens30 blev 
tydlig. Böckerna visade också på att flera personer som kunde 
läsa inte hade möjlighet att praktisera sin läsförmåga på grund 
av inga eller felaktiga glasögon. För flera personer innebar 
introducerandet av böcker att de fick möjlighet att visa 
personalen att de var intresserade av böcker och läsning som bl 
a ledde till att man började besöka biblioteket. Det innebar 
också att man gavs möjlighet att introducera och hålla samtals
ämnen som var väsentliga för en själv vid liv, detta gällde även 
mycket gravt kommunikations störda människor. För flera 
personer med grava talstörningar innebar det att de kunde 
initiera samtal om existentiella frågor som sorg, död, kärlek, 
vänskap med hjälp av böckerna. 

6. Vilken betydelse har bokens utformning och design för 
hur den tas emot? 

Under informationsdagama för personalen framgick det tydligt 
att bildmaterialet var viktigt för hur personalen skulle uppfatta 
boken. När det gällde böcker till gravt utvecklingsstörda, den 
enda boken producerad med tanke på gravt utvecklingsstörda 
var Djurens Musik, var materialets hållbarhet viktig. Annars 
föreföll det som om det var bilderna som i stort styrde valen 
för både personalen och de boende, vilket inte är förvånande 
eftersom merparten av de boende inte kunde läsa men flertalet 
förstod bilder. 

30Jag syftar här på den kulturella kompetens som innebär att man känner 
till och känner sig trygg i sitt eget samhälles, regler, normer och kultur och 
vet i grova drag hur samhället fungerar, att man känner till vanliga maträtter 
och hur man umgås med andra människor. 
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DJURENS ~USIK 
ltLD~~ 

Bild 14. Djurens musik valdes för sina kraftfulla färger, sin praktiska ring
bandsutförande och för sina åtföljande musikillustrationer. Personalen 
ifrågasatte dock "barntecknings"-stilen . Av Vanja Värn och med musik av 
Åke Johansson. 1991 . 

Ytterligare några frågor som jag ställde mig (se sid 3) var 

- Kunde introducerandet av LL-böcker i dessa personers 
liv , i deras hemmiljö, tillgodose behov som dittills inte till
godosetts? 

- Kunde introducerandet av böcker, på något sätt, i något 
avseende höja deras livskvalitet? 

- Påverkade tillgången till böcker på något sätt deras kom
munikation? 

Svaret på dessa tre frågor är JA, vilket jag menar att försöket 
visat och bevisat. Kanske den främsta vinsten var den att flera 
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personer kunde etablera samtalsämnen och hålla dem vid liv 
trots mycket dålig talförmåga. Böckerna visade även på 
möjligheterna att etablera en djupare, mer innehållsrik och 
tpeningsfull kommunikation mellan personal och boende. 
A ven de mest svårt kommunikationsstörda hade möjlighet att 
få del av bokens möjligheter. Böckerna inspirerade till andra 
aktiviteter som inte hade direkt med bokläsande att göra t ex 
studiebesök och utflykter. Böckerna erbjöd också ett billigt och 
lättåtkomligt alternativ till TV-tittande på kvällstid. Böckerna 
möjliggjorde för de utvecklingsstörda personerna att berätta 
om företeelser och händelser de varit med om eller känt igen 
och få sådana företeelser som de inte kände igen förklarade för 
sig. 

PERSONALEN. Jag uppfattade ibland att situationerna var 
vad Goffman kallar för "face-threatening", framför allt för de 
bland personalen som uttryckt att de var avvaktande eller 
negativa till läsning. Kanske berodde detta på att man var ovan 
att läsa eller att man hade lässvårigheter, vilket kunde av
slöjades inför arbetskamraterna. Personalen pressades dess
utom indirekt att redogöra för vad de tyckte om t ex ut
vecklingsstörda människors rätt till och behov att läsa och bli 
informerade om tex sex, invandrare eller andra svåra ämnen. 
Man behöver innan man läser för eller tillsammans med de 
boende, åtminstone inför sig själv, reflektera över sin inställ
ning till dessa frågor och hur man skulle förhålla sig till dessa 
inför de boende och inför sina arbetskamrater. Andra frågor 
som aktualiserades för personalen var t ex vilken syn man hade 
på sin egen arbetsroll? Vilken syn hade man på de boende? 
Har de samma eller annorlunda grundläggande behov som 
personalen? Vad är en meningsfull fritid och får de boende i 
vår gruppbostad det? Ska vi visa att det finns alternativ till TV
tittande även om det innebär merarbete för oss? Ska vi arbeta 
efter traditionella eller nya arbetsmetoder? Många olika frågor 
aktualiserades bland personalen av böckerna. 

Det framkom också tydligt att personalen fungerade som 
"gate-keepers", grindvakter. Böckerna har ingen chans att leva 
vidare i gruppbostaden om inte personalen är intresserad. Men 
även när personalen var intresserad och tyckte att försöket med 
böcker varit positivt, räckte inte det för att garantera att fler 
böcker skulle komma in till gruppbostäderna, eller att de som 
redan fanns skulle användas. Personalen uttryckte mycket 
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tydligt att de behövde "peppas" regelbundet för att fortsätta att 
läsa eller gå till biblioteket och låna böcker. Personalen har en 
utomordentligt viktig roll när det gäller att skapa en bok-och 
läsvänlig miljö i gruppbostaden, att väcka läslust, nyfikenhet 
hos de boende. De boende är 'i händerna på' personalen och har 
små, ibland inga, möjligheter att agera på egen hand och kräva 
böcker eller en varierad och meningsfull fritid. Personalen å 
sin sida är 'i händerna på' systemet och på traditionen. Vid ut
bildningarna på vårdgymnasier och vårdhögskolor, liksom vid 
landstingens interna fortbildning har mycket litet funnits som 
för personalen påtalar vikten av att skapa en kulturellt rik miljö 
i gruppbostäderna. Få utanför gruppbostaden frågar efter eller 
uppmuntrar och ännu mindre kräver att gruppbostäderna ska 
vara kulturellt rika miljöer. 

Personalen upptäckte nya annorlunda sidor hos de boende 
genom böckerna och fick en utvidgad kunskap om deras 
bristande erfarenheter inom vissa områden, deras kompetens 
och intressen. Jag upplever att det finns en spänning mellan 
personalens känsla av maktlöshet och deras potentiella makt
möjligheter. Det är viktigt att betona att personalen har en svår 
roll och att de är beroende av andra! Det är inte deras 'fel' att 
de utvecklingsstörda i deras gruppbostäder inte har tillgång till 
böcker, men det kan bli deras förtjänst att de får det. 

DE BOENDE Många av de boende blev glada för att få besök, 
att något nytt hände. Böckerna hade troligen ett visst prestige
värde/symbolvärde, en viss status för de boende. Man kanske 
var ovan vid att någon utomstående kom och intresserade sig 
för dem. De flesta uppskattade det ovana besöket. Det fram
kom under projektet att många var ovana vid kontakt med 
'vanliga' besökare som inte hör till verksamheten. Man var inte 
van att göra val, att uttrycka egna åsikter, eller att relatera till 
sig själv3 l. Många var tydligt tillagsinställda. Det var svårt att 
intervjua även de som kunde uttrycka sig verbalt p g a detta. 
Flera av de boende visade en skicklighet i att avläsa sinnes
stämningar och känslor hos andra. De flesta hade svårt att säga 
nej till något vi bad om, t ex att välja böcker eller delta i en 
intervju, medan andra var brutalt uppriktiga. 

En reflektion, de boende föreföll vana vid gruppbostads
regler och rutiner som hade med gruppbostäderna att göra men 

31 Goffman (1973) 
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mer ovana vid andra normer och regler, t ex vad som är 
normalt förekommande mellan människor, som t ex att det 
sällan händer att det kommer in människor i ens hem och 
erbjuder böcker gratis. 

Det var ytterst svårt att fråga direkt vad de utvecklings
störda personerna tyckte om böcker och läsning, däremot 
visade många av personerna tydligt med gester, minspel och 
spontana reaktioner och yttranden vad de tyckte. En stor andel 
av de boende slöt bokstavligen boken till sitt hjärta när de valt 
bok. Flera personer gick direkt efter att de valt bok raka vägen 
in i sitt rum och lade boken i en låda eller i ett skåp. Under 
tiden mellan bokval och uppföljning visade olika personer på 
olika sätt sin uppskattning av boken inför mig vid mina besök 
hos dem, vilket jag i något fall beskrivit ovan. 

BÖCKERNA. Böckerna visade sig kunna knyta an till 
personernas egna erfarenheter, intressen och upplevelser 32. 
Engagerande ämnen som kärlek och sorg, upplevelser av spän
ning och humor förmedlades via böckerna. Några böcker som 
behandlade abstrakta, konstnärliga och kontroversiella ämnen 
väckte ibland motstånd från personalens sida. 

Min uppfattning är att böckerna kräver introduktion och 
förklaring innan ovan personal kan använda dem. De behöver 
få tips om olika metoder att läsa och använda böcker. Det är 
viktigt att påpeka att alla böcker faktiskt inte var bra och att 
personalens kritik av dem ibland var berättigad. Vissa boktyper 
efterlystes och hade dessa funnits med, kanske detta hade ökat 
personalens motivation att läsa. De böcker vi hade med i 
projektet kan ha uppfattats som något för avancerade för denna 
läsovana grupp varav flera hade omfattande kommunikations
störningar samt lång institutionsbakgrund33. Personalen hade 
endast fått knapp och de boende ingen information om 
böckerna i förväg. Inte någon gruppbostad hade i förväg 
kommit i kontakt med LL-böckerna och de visste inte att de 
var producerade speciellt för utvecklingsstörda. Man måste 
räkna med att introducerandet av en ny produkt, och då kanske 
särskilt böcker, inte bara skapar positiv nyfikenhet och för
väntan utan också skepsis och osäkerhet. 

32Goffman (1973). Luria(l976) 
33 Luria (1976) 
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Böckernas olika funktioner som t ex kontaktskapare, (att 
kunna sitta ner och ta det lugnt ) fysisk kontakt, att kunna prata 
med nån som inte kan prata, måste erfaras direkt av personerna 
för att förstås. Böcker förknippas av många människor med 
intellektuell kompetens, i projektet vände vi upp och ner på 
hela bok-och läskonceptet. Det gällde att se bokens nya möj
ligheter i relation till en ny användargrupp och utifrån nya 
metoder och sätt att använda den. 

Att ta boken till sitt hjärta 

Vad kan då sägas om LL-bokens möjligheter i grupp
bostadskulturerna utifrån detta projekt? Kommer personalen 
att uppmuntra de boende till boklån, bokköp och till att lyssna 
på eller läsa och bruka böcker eller blir försöket bara ett försök 
som inte får någon fortsättning? 

Finns det en koppling mellan böcker - relationer - social 
miljö - kommunikation? Kan boken fungera som en kata
lysator som påverkar relationen mellan person - miljö och 
person - person, dvs de förhållande som råder i gruppbostaden. 
Ar boken särskilt tydlig när det gäller att spegla de för
hållanden som vi beskrivit? Sätter den igång fler processer och 
av annorlunda slag än vad t ex val av en grammofonskiva 
skulle gjort? Tydliggör den samband och attityder utifrån att 
den kan ses som en socialt laddad produkt? Goffman har 
beskrivit hur viktigt det är med statussymboler och prestige
symboler för att hjälpa en svag självkänsla att bli bättre. För 
utvecklingsstörda personer är kanske detta att äga en bok, om 
något, ett tecken på att man är kompetent, att man duger, att 
man är jämställd, att andra människor har tilltro till ens 
förmåga att förstå. Jag menar att boken är en laddad social 
prestigesymbol, med många dimensioner, som för med sig 
andra reaktioner och leder till andra resultat än om valet skulle 
stå mellan att välja en grammofonskiva med rockmusik, 
dansbandsmusik eller klassisk musik, även om det säkert också 
skulle väcka starka reaktioner. Det som framförallt skiljer är 
kanske, för att boken ska fungera optimalt för denna grupp av 
människor, att det kräver en aktiv insats över tid från 
personalen. Bokanvändandet kan också leda till samtalsämnen 
om det som boken handlar om, inte bara om det man själv som 
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personal vill tala om eller vad man tycker om boken, är den bra 
eller dålig . Den väcker associationer som kan uttalas och 
formuleras på ett mer direkt sätt än de associationer man får 
när man lyssnar på en grammofonskiva. Boken är en mång
dimensionell produkt som aktiverar kompetens, attityder, 
intressen. De frågor som aktiveras kan vara av ytterst privat 
natur som sorg, ensamhet och kärlek men också allmänna 
frågor om människor i andra länder och andra tider, hur man 
odlar växter eller hur brandkåren arbetar. Det kan handla om 
rent fiktiva händelser liksom om verkliga händelser och 
företeelser. 

Som jag ser det är en förutsättning för att LL-böcker och 
läsning mer långsiktigt ska kunna slå rot i gruppbostads
kulturen att personalen regelbundet, av någon utanför grupp
bostaden, uppmuntras att fortsätta med bokaktiviteter. Det 
måste klart uttryckas från ansvarigta för omsorgsverksam
hetema och i utbildningssammanhang att utvecklingsstörda har 
rätt att ta del av kultur och information som är anpassad efter 
deras förmåga och behov. Rätten för utvecklingsstörda, oavsett 
grad av handikapp, att ta del av det befintliga kultur-och in
formationsutbudet i samhället på ett för dem anpassat sätt, 
måste tydliggöras för personalen som arbetar närmast de ut
vecklingsstörda personerna i deras hem. Nyberg har i sin 
uppsats uttryckt det som "Rätten till en demokratisk rättighet". 
Det är alltså egentligen inte en fråga om personalen vill eller är 
motiverad att läsa och förmedla information och upplevelser 
via tidningar och böcker, utan en fråga om hur man sätter 
igång ute i de enskilda gruppbostäderna. 

Trots att FUB under de senaste 25 åren haft i sitt handlings
program att utvecklingsstörda människor ska ha rätt till kultur 
och information34 på samma villkor som andra, och trots att 
man medverkat till att LL-böckema finns och produceras och 
anpassas efter vuxna utvecklingsstörda människors behov och 
svårigheter, hittar de inte ut till sina läsare i gruppbostäderna. 
Det är alltså inte, vilket jag återigen vill upprepa, en fråga om 
bristande resurser, att resurserna inte är anpassade efter 

341 den här undersökningen har jag begränsat mig till frågan om lättläst 
litteratur. LL-stiftelsen ger dock på regeringens uppdrag även ut lättläst 
nyhetsinformation i form av nyhetsveckotidningen 8 sidor. I Lättläst, Lätt
lyssnat .. " projektet visade det sjg att tidningen 8 sidor var helt okänd bland 
personalen. 
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behoven. Det är inte heller en fråga om ekonomi. Resurserna 
finns och de är anpassade efter behoven men de når inte ut till 
sin målgrupp utan att den förmedlande länk som personalen 
utgör, blir medveten om och motiverad till att ta in böcker i 
gruppbostäderna och introducera dem för de boende där. 
Personalen kan ses som medium, nålsöga, grindvakt, för
medlare, tolk, mellan samhället och dess resurser å ena sidan 
och den enskilde utvecklingsstörde å den andra sidan. Det 
innebär att frågan om personalens makt och de boendes av
saknad av makt måste belysas och tydliggöras för såväl 
personalen som för andra grupper. Personalen är inte alltid 
själv medveten om sina möjligheter att påverka och agera utan 
förlägger makten till andra och skyller då på bristande resurser 
av ekonomiskt eller personellt slag som en förklaring till varför 
böcker inte finns i gruppbostaden. Man har inte råd, man har 
inte tid, man har annat som är viktigare att göra som knappt 
hinns med. 

Som jag ser det är frågan om LL-boken ska ha en framtid i 
gruppbostäderna eller snarare i de enskilda utvecklingsstörda 
människornas liv, en fråga om att utbilda och medvetandegöra 
personal och beslutsfattare på olika nivåer i omsorgs-och 
utbildningssystemet såväl som i de politiska och ideella 
organisationerna. Frågan om kultur och information för ut
vecklingsstörda måste föras upp på dagordningen i såväl ut
bildnings- som f ortbildningssammanhang men även på den 
politiska dagordningen, där målet med verksamheten och dess 
resurser bestäms. 

Integrering av utvecklingsstörda människor, som bott på 
institutioner, i samhället är inte, som jag ser det, enbart en 
fråga om en fysisk integrering via gruppbostäder, utan också 
via en kulturell integrering. Utvecklingsstörda människor 
måste få ta del av kulturella upplevelser och leva i en gemen
sam kultursfär anpassad efter deras behov utifrån de politiska 
mål och beslut som finns. Resurser finns, det gäller bara att 
använda dem på rätt sätt. Det är min fasta övertygelse utifrån 
detta projekt, att läsning av böcker inte kräver ökade personal
resurser för att kunna genomföras utan mer är beroende av 
motivation och engagemang. Vad som behövs är utbildning 
dels vid vårdgymnasier och vårdhögskolor dels som intern-och 
vidareutbildning för vårdpersonal, som påvisar och belyser att 
utvecklingsstörda människors fritid genom kulturella verksam
heter i hemmet bl. a. läsning, kan bidra till att skapa en 
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meningsfull och omväxlande tillvaro. Det är också viktigt att 
påpeka att läsning av såväl böcker som nyheter behövs för att 
utvecklingsstörda människor ska kunna få någon uppfattning 
om vad som händer runt dem i samhället, för att kunna relatera 
sin egen situation i förhållande till andras och till samhället. 
Det är en klart emancipatorisk utmaning att ge vuxna 
utvecklingsstörda människor tillgång till upplevelser och 
information på deras egna villkor. Förändringar av detta slag 
måste uttryckas som mål och riktlinjer från politiker och 
motiveras genom ett samarbete mellan arbetsledning och 
personal där personalens erfarenheter tas till vara och kon
tinll;~rligt stöttas och följs upp. 

Ar LL-boken något som kan slå rot och sedan växa och gro 
i gruppbostaden? Jag tror att böcker kan vara lämpliga perenna 
kulturväxter i en gruppbostad men för att de ska växa och 
övervintra behöver "myllan" (personalen) i gruppbostaden 
gödas och vattnas. Man måste få hjälp av en "trädgårds
mästare" som kan detta med ömtåliga plantor och deras 
skötsel. Kanske kan en lämplig trädgårdsmästare vara den 
lokala bibliotekspersonalen, teamets fritidskonsulent eller ett 
särskilt utsett bokombud. Med denna hjälp tror jag att LL
boken kan växa upp och bli en tålig och omtyckt perenn 
kulturväxt som både personalen och de boende kan ta till sitt 
hjärta. 

Avslutning 

För att få en mer gedigen kunskap om vilken roll tillgång LL
böcker spelar i ett långt perspektiv för vuxna utvecklingsstörda 
människors livskvalitet och delaktighet, krävs mer långsiktig 
forskning. Kanske behövs något slags nätverk skapas mellan 
brukare (de utvecklingsstörda), förmedlare (personalen) och 
distributörer/producenter (bibliotek/LL-stiftelsen). Olika 
modeller behöver testas och utvärderas. Frågan om ut
vecklingsstördas rätt till kultur behöver lyftas fram som en 
rättighet, dvs en skyldighet för omsorgerna att erbjuda detta åt 
alla sina "omsorgs tagare". 

Lättläst litteratur finns i viss utsträckning även i andra 
länder. I några länder tex i Danmark och Storbritannien har 
man specialiserat sig på barn med lässvårigheter, varför de 
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ämnen böckerna behandlar ofta inte passar vuxna. Det finns 
ytterst litet publicerat om lättläst litteratur på de nordiska 
språken eller på engelska. Systematiska litteratursökningar 
som jag gjort i olika databaser ger ett mycket klent resultat. 
Ingen forskning som handlar om vuxna utvecklingsstörda 
människors kontakt med lättläst litteratur finns registrerad i 
dessa databaser. Det som finns handlar om lättläst litteratur 
som ett pedagogiskt hjälpmedel i grundskolan med lässvaga 
elever, i särskolan med utvecklingsstörda elever eller i vuxen
undervisningen med vuxna elever, främst invandrare. Det 
framkommer att sk Easy reader böcker finns och används it 
ex Storbritannien, Kanada, Nederländerna, Australien m fl 
länder, men ingen forskning finns om hur Easy reader 
böckerna används eller målet och syftet med deras existens 
eller hur de fungerar för läsarna. I databasen Artikelsök, vilken 
framförallt innehåller artiklar från fackpress, alltså inte 
vetenskapliga artiklar, finns ett tjugo-tal artiklar noterade 
under perioden 1979 -1993, varav minst 8 är skrivna av 
författare till LL-böcker eller LL-stiftelsens redaktörer och 
kanske kan ses som ett slags marknadsföring av produkten. 
Merparten av resterande artiklar finns publicerade i tidningar 
som vänder sig till barnbibliotekarier eller grundskolelärare, t 
ex "Barn & Kultur", "Vår skola", "Lärartidningen" , 
"Abrakadabra". Några artiklar finns i "Författaren" som vänder 
sig till författare. Databasen Eric har 85 artiklar/abstracts/ 
böcker registrerade varav 13 på något sätt berör vuxna läs
svaga grupper, dock oftast invandrare som ska lära sig sitt 
andra språk. De flesta referenserna handlar om lättlästa 
instruktioner till datorer, till medicinanvändning, till studie
teknik för matematiska studier osv. Inte någon referens handlar 
om vuxna utvecklingsstördas läsning för att få information 
eller förströelse. Övriga undersökta databaser saknar helt 
litteratur om lättläst eller easy reader 

Satsningen på LL-böcker hittills har till största delen varit 
ett praktiskt kulturpolitiskt experiment som inte tidigare ut
värderats vetenskapligt med avseende på vilka effekter LL
böckernas användande har fått och kan få för vuxna ut
vecklingsstörda människor i deras liv. Det f öref all er, efter det 
här projektets avslutande, vara en viktig uppgift att uppmuntra 
till att fortsatt forskning inom detta område möjliggörs. Många 
intressanta erfarenheter gjordes under projektet som skulle 
kunna inspirera till forts att forskning. Det känns också viktigt 
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att stimulera till forskning om hur det anpassade ny hets- och 
samhällsinformationsutbud som produceras av LL-stiftelsen, 
påverkar utvecklingsstörda människors möjlighet att förstå och 
ta del i samhällslivet. LL-stiftelsen producerar utöver skön-och 
facklitteratur för vuxna utvecklingsstörda och nyhetstidningen 
8 Sidor, även samhällsinformation. Exempel på information 
som "översatts" till lättläst är Nya handikapplagen, LSS och 
den gröna EG - EU broschyren (som delades ut till samtliga 
hushåll våren 1993). 

När detta skrivs har LL-stiftelsen fått kraftigt ökade anslag 
från regeringen för att kunna producera fler böcker och erbjuda 
brukarna ett större urval. Ett pilotprojekt, ett läsombudsprojekt, 
pågår i ett antal län och kommuner runt om i landet på FUB: s 
initiativ under 2 år och avslutas hösten 1994. Syftet har varit 
att stimulera personal i gruppbostäder för utvecklingsstörda, 
vid studieförbund och bibliotek att mer aktivt arbeta för att 
böckerna når brukarna kontinuerligt och långsiktigt. 

Det har tagit drygt 25 år för LL-boken att hitta hem till de 
utvecklingsstörda personerna i deras egna hem. Nu har den 
gästat, genom det här projektet och FUB:s ombudsprojekt, ett 
stort antal vuxna utvecklingsstörda människor. Om LL-boken 
också ska få ett permanent hem hos dessa människor och inte 
endast bli deras tillfälliga gäster, får framtiden visa. Om LL
brukaren kommer att ta böckerna till sitt hjärta eller ej får 
framtiden visa. Det hänger inte på boken eller brukaren i första 
hand utan på oss andra, vi som vet att LL-boken finns och att 
utvecklingsstörda människor finns. 
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Ord i bok-
de kan föra mig långt bort 
till andra sidan av jorden 

och rakt ut i rymden 
och djupt ner i havet ... 

Men också nära mig själv 
kan jag komma 

och närmare dig, 
när orden förklarar 

så att jag förstår 
lite bättre än förr 

vem jag är, vem du är 
i världen. 

Kaj Beckman ur Jag ser på mig själv och andra. Ur Läsfeber 
En bok för alla, 1992 
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Bilaga 1 

Intervjuguide, personalen 

1. V ar har böckerna varit? 
2. Har böckerna blivit lästa? 

Om ja. När? I vilka situationer? På vilket sätt? Av vem? 
Om nej. Varför? (EX bristande tid/möjligheter. Bristande intresse. 
Tråkiga böcker. "Fel" böcker.) 

3. Åsikter om läsningen och böckerna. 
Personalens resp de hur personalen uppfattat de boendes åsikter. 

4. Förståelse. Bilderna, texten. 
5. Har böckerna tillfört något positivt? Har de förorsakat problem? 
6. Har det förekommit några aktiviteter med böckerna? Tex lån mellan 

olika personer, diskussioner, etc? 
7. Har de boende uttryckt behov eller önskemål om böcker eller läsning? 

Har intresse väckts för böcker? 
8. Personalens hållning i fortsättningen till läsning, köp av fler böcker, 

biblioteksbesök, andra ideer? 

Intervjuguide, de boende 

1. Vilken bok valde du? 
2. Har du läst boken? Om du inte läst boken varför? 
3. När och hur läser du din bok? Ensam eller tillsammans med andra? 
4. Vad tycker du om boken/böckerna? Innehåll, bilder, text, etc? 
5. Vad handlade boken om? 
6. Brukade du läsa förut? Har du flera böcker? 
7. Vill du fortsätta att läsa? Vill du ha fler böcker? 

(Vi hade de överblivna böckerna med oss och de som intervjuades fick 
välja en eller flera böcker. Vi informerade inte om detta förrän efter av
slutad intervju) 

189 



Bilaga 2 

Förteckning över de böcker som erbjöds till val 

Arenhill, M.(1986) Fyrmiistarens dotter. Fripress.* 
Arvastson, J E. ( 1988) Ett enda ögonblick av mod. Hammarström & 
Åberg.* 
Backlund, L och Fredelius, C. (19) Tunnelbanan.* 
Berg, B. (1989) På väg genom Värmland. LT:s förlag. * 
Berthelius, J. (1988)Kärlek på data. Hammarström & Åberg.* 
Berthelius, J. ( 1990)Drömjobbet. Skriftställarnas förlag.* 
Bjelfvenstam, B. (l987)Marita. Hammarström & Åberg.* 
Björkegren, K. (1991) Kompisen. Stockholm: LL-förlaget. 
Carlsson, B och Boman, S. (I 987)Till dig Anna Fyra förläggare. * 
Dahlström, B.(1988) Selma. Berghs förlag.* 
Doyle, A C. (1984)Det spräckliga bandet. Opal.* 
Ekh, U. (1981) Inga och Jimmy. Stockholm:LT: s förlag. 
Ekh, U. (1988) Johanssons dotter. Stockholm: LT:s förlag. 
Eriksson. E. (1990) Mordviken. Arbetarkultur.* 
Filzwieser-Ericson, R. (1987) Mormor och Franz. Opal. * 
Forselius, T M. (1990) Soppa på en spik och andra folksagor. Opal. * 
Fridell, F. (1984) Svens väg. Stockholm: LT:s förlag. 
Gogol, N. (1988) Överrocken. Berghs förlag.* 
Hagsäter, I. (1990) Fiskrenserskan och andra noveller. Hammarström & 
Åberg.* 
Hagsäter, I, Mortensen, S och Stoltz, M. (1990) Fiskrenserskan och andra 
berättelser. Hammarström & Åberg.* 
Hedin, B-E. (1983) Dikter om dig och mig. Fripress.* 
Hedin, B-E:. (1972)Dikter tillsammans. Cavefors.* 
Hoff, M. (1989)Vem älskade Eurydike? Opal. 
Holmberg, B R. (1987) Sista sommaren. Hammarström & Åberg.* 
Holmberg, B R. (1990) Resan till kärlekens ö. Hammarström & Åberg.* 
Isakson, B. (1982)Uppfinnaren. Författarförlaget.* 
Jinder, C E. (1980) Skomakarens hus. Opal.* 
Johansson, A. (1989)Utsikt mot Öland. LT:s förlag. * 
Johansson, E. (1990)0ss skrämmer dom inte. LT:s förlag. * 
Kallenbäck, I och Pettersson, J. (199l)Tystnaden och vinden. Malmö: LL
förlaget. 
Kärleksdoft , ( 1987) Opal.* 
Lindahl, E. (1988) Kråkting. Opal.* 
Linderberg, K och Söderblom, H. (1991) Sex folksagor. Almqvist & 
Wiksell.* 
Lindqvist, B. (1991) Rullstol och varm korv. Motala: LL-förlaget. 
Ljungblad, M. (19 Bilder från ett dagcenter. * 
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Lorentzen, S-0. (1991) Glasriket. Gidlunds. * 
Lundgren, G. (1991)Zenia- en zigenerska* 
Lundgren, G. (1984) Björken. Liber. * 
Lundgren, M. (1981) Benny boxaren. Lund: Skriftställarnas förlag. 
Lundgren, M. (1984) Benny boxaren och kärleken. Lund: Skriftställarnas 
förlag. 
Lundgren, M. (1987) Benny boxaren nere för räkning. Lund: Skrift
ställarnas förlag. 
Lundgren, M. (1991) Benny boxaren i Amerika. Lund: Skriftställarnas 
förlag. 
Martinson, M. (1979, 1985) Del 1: Hem och mor. A & K, Legenda.* 
Martinson, M. (1979, 1985) Del 2: I sirapshuset.. A & K, Legenda.* 
Martinson, M. (1979, 1985) Del 4: På väg igen. A & K, Legenda. * 
Martinson, M. (1979,1985) Del 3: På bondgården. A & K, Legenda.* 
Mogensen, L. (199l)Damen som drömmer. Stockholm: LL-förlaget. 
Nilsson, E. (1978) Skepp ohoj! LT:s förlag.* 
Nilsson, K-0 Och Nordlöv, S. (1987) Det brinner! Det brinner! Arbetar
kultur.* 
Odelbo, Ö. (1989) Mitt arbete. Gidlunds förlag.* 
Peterson, H. (1988) Mord bland näckrosor. Opal.* 
Peterson, H. (1991) Graven öppnar sig. Opal.* 
Ramnefalk, M-L. (1982)Sorg. Författarförlaget. * 
Robberts, K. (1991)Vind i seglen. Gidlunds. * 
Rosen, B. (1982) I skog och mark. Raben & Sjögren.* 
Samuelsson, LE & Schenkmanis, U. (1990) Det växer och gror. LT:s 
förlag.* 
Skog, T och Miettinen, S. (1988) SvenÄke polisman i småstad. Gidlunds.* 
Säll, A och Berggren, K. (199l)Berättelsen om Magnus. Stockholm: 
Bokförlaget A. 
Topelius, Z. (1990) Havets gåva. Rabens.* 
Torfason, K. (1989) Mia och Roffe. Opal. 
Tuuloskorpi, H. (1984) 1 2 3. Gidlunds * 
Tuuloskorpi, H. (1984) ABC. Gidlunds.* 
Werkmäster, J. (1991) Kyss mig! Motala: LL-förlaget. 
Wärn,V. (1991) Djurens musik. LL-förlaget. 

(Summa boktitlar: 66 ) 
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Bilaga 3 

Förteckning över de böcker som faktiskt valdes 

Val av enskilda personer 

Berg, Bengt: På väg genom Värmland 
Bjelvenstam, Bo: Marita 
B jörkegren, Karin: Kompisen 
Carlsson, Bengt: Till dig Anna 
Ekh, Ulla: Johanssons dotter 
Filzwieser-Ericson, Renate: Mormor och Franz 
Hallbeck, E: Kärleksdoft 
Hoff, Mogens: Vem älskade Eurydike 
Isaksson, Börje & Tillberg, Peter: Uppfinnaren 
Johansson, Anders: Utsikt mot Öland 
Lindqvist, Bosse: Rullstol och varm korv 
Ljungblad, Mona: Bilder från ett dagcenter 
Lundgren, Gunilla: Björken 
Lundgren, Max: Benny boxaren 
Martinson, Moa: Mor gifter sig. Del 1. Hem och mor. 
Martinson, Moa: Mor gifter sig Del 3: På bondgården 
Martinson, Moa: Mor gifter sig Del 4.På väg igen 
Mogensen, Lone: Damen som drömmer 
Nilsson, E & Nilsson, J: Skepp o'hoj 
Nilsson, Karl-Ola & Nordlöv, Svenne: Det brinner! Det brinner! 
Odelbo, Örjan: Mitt arbete 
Ramnefalk, Marie-Louise: Sorg 
Robberts, Katarina: Vind i seglen 
Rosen, Bo: I skog och mark 
Samuelsson, Lars-Erik & Schenkmanis, Ulf: Det växer och gror 
Skog, Torbjörn & Miettinen, Sinikka: Sven-Åke - polisman i småstad 
Tuuloskorpi, Horst: A,B, C 
Tuuloskorpi, Horst: 1,2,3 
Werkmester, Johan: Kyss mig 

0 

Wäm, Vanja & Johansson, Ake: Djurens musik 

(30 olika böcker valdes) 
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V al till den gemensamma delen av gruppbostaden av 
personalgruppen eller representanter ur personalgruppen 

Linderberg, Kerstin & Söderblom, Harriet: Sex olika folksagor 
Lundgren, Gunilla: Björken 
Samuelsson, Lars-Erik& Schenkmanis, Ulf: Det vä.xer och gror 
Topelius, Zacharias: Havets gåva 
Lundgren, Gunilla: Zenia - en zigenerska 

(5 olika böcker valdes) 
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Den olydiga bilden. 
Illustrationen som kommunika

tion med texten och med be
traktaren. 

Lena Johannesson 

"Alice was beginning to get very tired of sitting 
by her sister on the bank and having nothing to 
do: once or twice she had peeped into the book 
her sister was reading, hut it had no pictures in 
it, 'and what is the use of a book', thought Alice, 
without pictures or conversations ~ " 

Lewis Carroll Alice in Wonderland, 1865. 

Så börjar Lewis Carroll sin fantastiska saga om Alice och så 
börjar många människors funderingar över sig själva som 
bokäsare. Man kan till och med våga påstå att med denna 
formulering började också den moderna bilderboks- och hög
läsningens receptionshistoria. Med John Tenniels kongeniala 
bilder kom nämligen Carrolls verk att bli ett av de allra första 
helt genomillustrerade bilderboksverken för underhållnings
läsning. Idag kan vi häpna över att kravet på bilder och korta 
replikartade textstycken redan 1865 upplevdes som något all-
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deles nödvändigt för att fånga en uttråkad ung dams uppmärk
samhet. I 

Bilden som en stimulans i läsningen, den genom dialoger 
eller korta satser livliggjorda texten och högläsningen som sam
varof orm är de tre faktorer som Carrolls beskrivning lyfter 
fram. Det är bl.a. dessa tre kommunikativa element som denna 
uppsats kommer att handla om. 

I. 

Bildens historiska handikapp 

I hundratals år har det förts en debatt bland filosofer, esteter 
och pedagoger om den illustrerade bokens existensberättigande. 
Med jämna mellanrum har diskussionen blossat upp om bildens 
och ordens olikartade metaf orik och berättarstruktur. Många har 
sett ett värde i att skilda symbolvärldar kombineras för att göra 
ett stoff rikhaltigare, andra har sett en fara i att förstöra den 
medskapande process som igångsätts vid läsning eller vid 
enskilt bildbetraktande genom att kommentarer förs in från ett 
annat medium. Den egna fantasikraften hämmas, har man 
menat. Comenius ansåg att den enkla vardagsnära bilden hjälpte 
barnen till kognitiv förståelse av den ordbild, den text, de läste. 
Som pusselbitar kunde bilder fogas samman likt ord till en 
meningsfull förståelse, objekt för objekt. Han var inte ute efter 
att barnet skulle upptäcka bildens mångdimensionalitet, och de 
flesta bilder Comenius använde var ensyntagmatiska och före
målsbeskri vande; endast stegvis utvidgade han bildernas 
berättarroll i förhållande till textens. 2 Dagens bildf orskare 
skulle aldrig våga ta för givet, att en bild någonsin fungerar en
syntagmatiskt, eftersom det redan i teckningsstilen, det grafiska 

1 Den xylografiska bildtekniken var förutsättningen för gemensamt bok
och bildtryck. I pressen och i barnbokssammanhang kom den till använd
ning regelbundet fr.o.m.1840-talet, men i reguljärt boktryck i Sverige inte 
förrän vid 1850-talets mitt. Se härom i Lena Johannesson "Den inbrutna 
bildens en tre"", Den svenska boken 500 år (Red. H. Järv, Kungl. 
biblioteket), Uddevalla 1983, s. 269-300. 
2Johannesson, L. Den massproducerade bilden. Ur bildindustrialismens 
historia, Lund 1978, s.143- 144. 
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utförandet, det tredimensionella rummet som omger föremålet 
förekommer lager av koder som ger mer information än den 
man entydigt ville poängtera. Nutida läsforskare som bl.a. Maja 
Witting i Sverige har i fråga om själva läsinlärningssituationen 
hävdat åsikten, att barnet måste få koncentera sig på upp
levandet och behärskandet av ett medium i taget och att läsakten 
- som också är en seendeakt- formar en så specifik associativ 
kontext, att illustrerande bilder skulle störa inlärningen och åter
användningen av barnets egen memoreringsvilja. 3 

Filosofernas invändningar stammar redan från Platon och 
hans åsikt om bilder som skenverklighet och förenklingar av 
den högre ideala verklighet vi är skapade för att uppleva. Hos 
Platon gällde motsättningen i hög grad den sinnliga sidan av vår 
varseblivning kontra den intellektuella, och han satte bilden lågt 
för att den inte kunde formulera begreppsligt analyserbara på
ståenden. I Platons efterföljd har bilden varit utsatt för en av vår 
kulturs längsta moralpanik-kampanjer, eftersom den betraktats 
som anti-intellektuell och därmed som naiv och följaktligen som 
stående utanför den lärda traditionen. Detta synsätt drabbade i 
hög grad det unga filmmediet vid seklets början och det kom i 
dagen i Sverige så sent som på 1950-talet då den tecknade 
serien sågs som den stora kulturfaran. 4 Ordkultur har gång 
efter annan bokstavligen ställts mot bildkultur, oftast av starkt 
ideologiska skäl och under åberopande av övergripande sam
hällsintressen. 

Bilderbokens handikapp 

En mildare variant av diskussionen om bildkultur visavis ord
kultur har förts bland esteterna själva. Här har det dels rört den 
gamla hierarkifrågan om konstarternas inre rangordning, den 
s.k. paragone-debatten, dels frågan om skilda konstnärliga 
traditioner och symboliska uttryckssätt. Man har oroat sig för 
att ordens metaforik och bildskapande verkan begränsas för 

3Detta gäller endast Wittings syn på bokstavs- och ordläsningsinlämingen. 
I andra sammanhang har Maja Witting intresserat sig för samspelet mellan 
ord och bild. 
4se t.ex. Larsson, Lorentz , Barn och serier , Stockholm 1954. 
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hårdhänt av illustratörens tolkning; detta oavsett tecknarens 
skicklighet och tolkningens kongenialitet och helt enkelt som ett 
exempel på konstarternas helt skiljaktliga skildringssystem, 
eller som Lars Gustafsson en gång uttryckte det i dikten "Ut
kast till en fantastisk zoologi": "Arterna förklarar sig, men bara 
för sig själva."5 Senast denna diskussion hettade till i Sverige 
var 1958 då Magnus von Platen, sedermera professor i 
litteraturvetenskap, kastade ut brandfacklan i Dagens Nyheter 
med artikeln "Bilder i böcker". Utmaningen fick många att gå i 
genmäle eller rycka ut i försvar och hela ordväxlingen samlades 
sedan i bokform under titeln För och emot den konstnärligt 
illustrerade boken. 6 

Jag har lyft fram dessa avlägsna historiska exempel samt 
tidsmässigt näraliggande paralleller för att redan inledningsvis 
påminna om, att det vi diskuterar i den här boken som helhet 
och i den här studien i synnerhet fortfarande är laddade frågor, 
där mycket av argumentationen baseras på känslor och åsikter 
och inte på kunskap. Dessa historiska handikapp begränsar vår 
nutida rörelsefrihet mycket mera än vad vi vill tro, i all synner
het inom kulturpolitik och inom de samhällsystem som om
besörjer fostran och utbildning. Det ligger mer än en privat 
reflektion bakom det förhållandet, att Perry N odelman avslutar 
sitt omfångsrika arbete Words About Pictures. The Narrative 
Art of Children 's Picture Books med ett kapitel helt ägnat 
frågan om bilder är negativa för barnets litterära fantasi. Han 
skriver: "Som de flesta vuxna nordamerikaner som sysslar med 
barn har jag helt enkelt tagit det för givet att bilden verltj~gen 
förtjänar sin plats i den litteratur vi förser våra barn med. Andå 
kan det finnas goda skäl för att ifrågasätta detta förmodande, 
och det finns det många som gör, av två skäl: för det första, för 
att bilden är kontraproduktiv i läsinlärningssituationen, och för 
det andra för att bilden kan begränsa barnets föreställnings-

5Gustafsson, Lars En resa till jordens medelpunkt och andra dikter, Sthlm 
1966, s. 49. 
6pJaten, Magnus von För och emot den konstnärligt illustrerade boken. Ett 
antal debattinlägg ur Dagens Nyheter jan.-febr. 1958, Sthlm 1958. Mer om 
detta, se Johannesson, L. "Bilden i den svenska boken", Det tryckta ordet. 
Svensk tryckeriteknik under 500 år, Borås 1986, s. 47 ff. 
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förmåga" (min övers.). 7 Fortsättningsvis sammanfattar 
Nodelman sitt försvar för en måpgmedial upplevelsestruktur. 
Men det är ändå ett sorgligt memento, att han fann att denna 
fråga måste ställas, eftersom dess utgångsläge är så abstrakt 
och destruktivt fragmenteriserande inför den moderna kultur
miljöns komplexitet. Nodelmans reserverade försiktighet i fråga 
om barn och bilderböcker 1988 kan påminna oss om de synner
ligen konkreta svårigheter som LL-gruppen stod inför 1968, 
när det gällde att inte bara introducera tillrättalagd text utan att 
därtill hantera frågan om den besvärliga bilden och dennas 
kulturella handikapp - förknippad som den varit med anti
intellektualism och barnslighet - och detta dessutom när av
sikten var att nå vuxna. 

Den otänkbara bilderboken för vuxna 

Av det föregående kan vi sluta oss till, att det egentligen inte 
anses lämpligt med bilderböcker för vuxna. De är kort och gott 
en anomali. Den vuxne skall själv kunna bilda sig en upp
fattning om det hon/han läser och skall inte behöva stödjande 
eller roande illustrationer som hjälpmedel. Allt detta förutsatt, 
att det inte handlar om instrumentell illustrering som i konst
böcker, reseskildringar och biografier eller som i en språkkurs, 
en datormanual eller en handbok i båtbygge eller annan läro
medelsliknande utgivning. 

Det finns två vuxenboksgenrer i vilka illustrationer har 
relativt hög status, och det är diktsamlingen och novell- eller 
essäsamlingen. Inom dessa genrer har det vuxit fram en vinjett
konst och en bildens "Kleinkunst", som t.o.m. tillåter en viss 
kulturell uppmuntran. En diktsamling av Folke Dahlberg eller 
av Siri Magnus-Lagercrantz eller en essäsamling av Gunnar 
Brusewitz får givetvis förhöjd status av sina upphovsmäns 
bilder. Men även en dagsvers av Alf Henriksson eller en skröna 
av Lennart Hellsing får ökat försäljningsvärde av sina illustra
tioner av Fibben Hald eller Björn Berg. Utanför dessa allkonst-

7Nodelman, P. Words About Pictures. The Narrative Art of Children's 
Picture Books, Athens, Georgia & London, 1988, s. 277. 
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verk eller presentböcker är dock toleransen låg mot illustrerad 
bok för vuxna. 

Men det är inte bara smaktoleransen som är låg, forsknings
intresset och det pedagogiska intresset är även .. så gott som 
obefintligt, vilket bl.a. en viss restriktivitet från SO visavis LL
framgångarna antytt. För skolmyndigheterna tycks behovet av 
bearbetad litteratur för vuxna ha varit en utmaning mot den egna 
resultatbilden. Inom psykologien är den perceptionspsyko
logiska forskningen rörande relationen mellan läsning och bild
avläsning företrädesvis inriktad på specialsektorer som t.ex. 
den allmänna trafikmiljön med alla dess bild- och läsinstruk
tioner, flygets och sjöfartens instrumenterings- och navi
geringskrav, afatikerns rehabiliteringsstadier och den syn
skadades taktila bildav läsning samt - som det mest alldagliga 
exemplet - barnaårens bilderboksläsning. I det senare fallet 
finns en omfattande estetiskt och utvecklingspsykologiskt 
orienterad litteratur, som dock inte omedelbart kan överföras till 
studiet av den vuxnes läsning eller, rättare sagt, bokanvänd
ning. För det är ett litteratursociologiskt faktum, att det är den 
kulturella helhetssituationen vi måste börja med att tala om, när 
vi diskuterar vuxnas relationer till böcker. 

Det låga f orskningsintresset för såväl vuxna handikappades 
läsmiljö som för vuxnas behov av bilderböcker, har fått 
paradoxala konsekvenser. En av dessa är, att LL-boken visser
ligen har betraktats som ett unikt läspedagogiskt experiment 
men aldrig har fått sin relevanta karakteristik, som den mest 
konsekvent genomförda satsningen på bokillustration för vuxna 
i modern tid och sedan den xylografiska bokillustrationens 
glansdagar falnat efter 1890-talet. 

Från anpassad text till avancerade bilder 

Om både allmänbildnings - och forskningsintresset för bok
illustration för vuxna är lågt, kan man förstå att det så sällan 
varit LL-bilderboken som varit central i kulturdebatten eller i 
LL-gruppens plädering för den egna utgivningen. Angreppen . 
på Lätt Läst-bokens förmenta tråkighet och förmenta litterära 
förenkling har varit legio, och arbetsgruppen tycks ha vant sig 
vid att inte framhålla bilden för att väcka ännu mer irritation. 
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som möjligt."14 Med hjälp av honnörsorden "konstnärlig" och 
"kvalite" kan Becks argumentation så småningom ge plats för 
LL-boken inom en accepterad kulturell ram, den, nämligen, 
som säger att "konstnärlig upplevelse" kan vara något mer än 
summan av anpassad text och stödjande bild (Bild 15). 

141bid., s. 11. 

Bild 15. I formgivningen av LL-logotyperna 
har aldrig bliss-symbolernas stereotypi varit 
aktuell, snarare det bästa inom modernism
traditionens designtradition. a, b Leken med 
bokstäverna formar sig till bilder - orden och 
bildernas metaforik förenas i slagkraftiga 
emblem. två motställa och uppochnedvända L 
spelar som figur mot grund och vice versa. b. 
Helt utvikt omslag till Järnvägsbron (1985) 
med logotypen för serien "En spännande lätt
läst bok"; en man som balanserar på lina i 
bruten diagonal över cirkeln. Välbalanserad 
form för en enkel men effektiv symbolik. 
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Recensionsrubriker som Gundel Wetters "Bra bilder men dåliga 
texter i lättlästa böcker" hörde bistert nog till de positiva undan
tagen p.g.a. dess ovanliga uppmärksamhet på bilden. 8 Det är 
därför betecknande, att det nästan är som i förbigående för
fattaren Benkt-Erik Hedin formulerar den kompletta LL-boks
definitionen, när han redogör för tillkomsten av den egna dikt
samlingen Dikter tillsammans. Hedin berättar att boken, som 
gavs ut som LL-bok på Cavefors förlag 1972, kom "att skilja 
sig från tidigare - och även senare LL-böcker: den saknade helt 
illustrationer. Det hör annars till den riktigt etablerade LL
ideologien att lättlästa böcker skall vara försedda med bilder". 
Och det är kanske inte så underligt, om läsaren uppfattar en 
dold osäkerhet eller motsättning i budskapet, då citatet sedan 
direkt forts ätter på detta sätt : " - ord och bild sägs kunna 
komplettera och stödja varandra."9 Även om Hedin fortsätt
ningsvis framhåller, att det var just för denna diktbok han 
bestämt avvisade bildinslag, så implicerar det lilla ordet "sägs" i 
hans yttrande en generell skepsis, som får oss att ana den 
ideologiska diskussionens vidd inom LL-gruppen, som Hedin 
tillhörde som en av de mest aktiva. 

Till och med konstkritikern Ingamaj Beck, som i flera år var 
med och profilerade LL-utgivningens illustreringspolicy, tycker 
sig måsta ta spjärn mot den litterära konvenansen, när hon 
pläderar för "Bilden i LL-boken" i LL-rapporten med samma 
namn. Hon formulerar hypotesen att "en av de viktigaste 
orsakerna till alla frågor inför boken med bild är antagligen 
något så enkelt som en konvention: den normalsvenska skön
litterära boken!"IO Hon beskriver därefter denna skönlitterära 
normalprodukt, som tryckt på ganska tunt papper, trådhäftad, 
med omslag i fyrfärgstryck och utan bilder. I I Beck för så över 
denna normbildning till de vuxna förståelsehandikappades värld 
och tänker sig att "LL-bokens läsare som alla har någon form 
av läs- eller förståndshandikapp, vill helst att LL-boken liknar 

Swetter, Gundel "Bra bilder men dåliga texter i lättlästa böcker", 
Göteborgs-Posten 9.12.86 ?. 
9Hedin, Benkt-Erik Det enkla och det svåra. (Om LL-boken: 6 , SÖ
rapporter R 89:28), Stockholm 1989, s. 55. 
lOBeck, Ingamaj Bilden i LL-Boken (Om LL-boken: 1, SÖ-rapporter R 
87:2), Stockholm 1987, s.8. 
l lJbid., s. 9. 
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en vanlig normalsvensk bok. Den får absolut inte likna de barn
böcker man ibland tvingas använda sig av i lästräningen av läs
handikappade människor". 12 Utifrån sett ter sig detta som en 
erfarenhet som afatiker eller dyslektiker eller döva eller anför
vanter till begåvningshandikappade kan ha formulerat, men 
knappast förståndshandikappade själva. Vårt forskningsprojekt 
har särskilt genom Kerstin Färms undersökningar visat, hur 
själva den sociala bekantskapen med fenomenet "bok" för dessa 
människor går långt före kräsenheten evad det gäller genrer. 
Och Ingamaj Becks egen argumentering fortsätter just i den 
andan. Omedelbart efter ovanstående citat skriver hon 
nämligen: "LL-gruppens erfarenheter visar att i de flesta fallen 
så är bilden väsentlig för våra läsares förståelse och upplevelse 
av berättelsen, på många plan. Trots att boken med bild är svår
producerad, trots hårt motstånd måste vi insistera på att ut
veckla boken med bild vidare". I 3 

Det jag vill visa på här är inte främst de genrehistoriskt och 
sociologiskt haltande orsaksförklaringarna, utan det kulturella 
dilemma som LL-gruppen kände att den måste tackla. Detta 
dilemma ligger givetvis långt utanför LL-läsarens smak
preferenser och långt utanför den "normalsvenska" roman
designen; det beror nämligen ytterst på vår verbalt och litterärt 
dominerande kultursyn och dess osäkerhet inför bildmediets 
öppna och föga anpassliga budskapstyp. 

lngamaj Beck valde att bemöta detta det mest avgörande men 
också mest svåråtkomliga huvudargumentet genom att 
karakterisera LL-boken som en egen konstnärlig genre i sin 
konsekventa kombination av text och bild. Beck framhöll att 
"Det vore dock felaktigt att tro att bilden i LL-boken har sin 
grund i att texten skulle bli lättare att läsa genom att det finns 
bilder med i boken. Snarare ska bildens funktion förstås utifrån 
LL-utgivningens grundläggande krav om konstnärlig kvalite 
när det gäller LL-boken." Och detta mål uppnår LL-boken 
genom att man "kombinerar på ett otraditionellt sätt skönlitterära 
texter med konstnärliga bilder för att på detta sätt ge läsaren en 
så stark, engagerande och stimulerande konstnärlig upplevelse 

12Jbid., s. 9. 
l 3Jbid. ,s. 9. 
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som möjligt."14 Med hjälp av honnörsorden "konstnärlig" och 
"kvalite" kan Becks argumentation så småningom ge plats för 
LL-boken inom en accepterad kulturell ram, den, nämligen, 
som säger att "konstnärlig upplevelse" kan vara något mer än 
summan av anpassad text och stödjande bild (Bild 15). 

ISBN nJO 392 • 

m 
LÄTTLÄST 

En j.lrnvagsblo 
har SlOrtat samman. 
En ensam man 1 skogen 
är enda v;nnet. 
den ende som kan huldra 
en k11a1trof 

14Ibid., s. 11. 

Bild 15. I formgivningen av LL-logotypema 
har aldrig bliss-symbolemas stereotypi varit 
aktuell, snarare det bästa inom modernism
traditionens designtradition. a, b Leken med 
bokstäverna formar sig till bilder - orden och 
bildernas metaforik förenas i slagkraftiga 
emblem. två motställa och uppochnedvända L 
spelar som figur mot grund och vice versa. b. 
Helt utvikt omslag till Järnvägsbron ( 1985) 
med logotypen för serien "En spännande lätt
läst bok"; en man som balanserar på lina i 
bruten diagonal över cirkeln. Välbalanserad 
form för en enkel men effektiv symbolik. 
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Il. 

LL-bokens bildutbud. 

I sin snart publiceringsfårdiga doktorsavhandling om LL-boken 
kommer Karin Wennström - bland mycket annat - att redovisa 
LL-gruppens strategiska och praktiska ställningstaganden under 
åren 1968 - 1988 i fråga om LL-böckemas illustrering.IS Jag 
kommer därför enbart glimtvis att gå in på sådana över
väganden. Istället koncentrerar jag mig här på det empiriska 
material som föreligger i form av publicerade LL-böcker och 
dessas bildinnehåll och analyserar detta med de metoder som 
står konstvetaren och illustrationshistorikem till buds. 

Det är fortfarande med viss häpnad jag konstaterar, att LL
boken som regel är illustrerad och hur omfattande retoriken 
kring textexperimentet LL-boken har varit. Inte förrän nu i 
efterhand ser man det jag har visat ovan med några exempel, att 
LL-gruppen faktiskt kontinuerligt också har framhållit den höga 
procenten illusterade böcker inom produktionen. Detta har skett 
föga demonstrativt och och resultatet tycks ha blivit, att bild
profileringen framstår som något man har etablerat "vid sidan 
om" - och inte som något man har satsat på lika metodiskt och 
programmatiskt som på det frasriktiga radfallet och den raka 
ordföljden, storstils-trycket, bearbetningsproblematiken, 
symbol- och ordförrådsutvärderingen, etc. Vi skall se om detta 
stämmer. 

160 lättlästa böcker 

Min analys av LL-utgivningens bildprofil baserar sig på den 
kollektion Lätt Läst-böcker, som lånats ut till resp. tillställts 
Tema Kommunikation sedan 1989. Min undersöknings
population omfattar 160 slumpvis utplockade titlar, som alla 
hämtats ur ovannämnda samling, som är arrangerad i bokstavs-

ISwennström, Karin Ä andras vägnar. Lättläst-utgivningen som litteratur, 
kultur- och handikappolitiskt experiment. Aren 1968-1988. (manuskript 
för tryckning 1995.) 
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ordning efter författarnamn. En jämn antalsfördelning efter titel
mängd per bokstav har varit enda urvalsprincipen. Tidigast 
publicerade arbete är från 1970 och det senaste från 1993; mer
parten fall er inom åren 197 6 - 1991. Den nya LL-redaktio~_en 
har slutfört en rad produktioner, som var beslutade innan SO:s 
LL-grupp upplöstes 1988/89, och för att täcka detta har jag inte 
sovrat efter utgivningsår. Det finns dessutom alltid skäl att följa 
en population i och genom en övergångsf as, för att se om större 
skillnader i utbudsprofilen skulle kunna noteras. Nu har över
gången från LL-grupp till LL-redaktion inte medfört markanta 
skillnader i utbudstypen utan främst i fråga om de redaktionella 
arbetsformerna och lanseringsf ormerna. Då vårt forsknings
proj ekt koncentrerat sig på de första tjugo åren av LL-utgiv
ning, nämligen 1968 - 1988, ligger också min undersökning 
huvudsakligen på publikationer från denna tid. 

Fördelning per år 

1968 :0(1) 
1969 :0(1) 

1970: 2 (0) 
1971:0(5) 
1972: 4 (4) 
1973: 3 (2) 
1974: 0 (9) 

1975: 0 (3) 
1976: 2 (9) 
1977: 5 (8) 
1978: 2 
1979: 12 

Uppgift om utgivningsår saknas: 1 st. 

1980: 7 
1981: 9 
1982: 8 
1983: 7(15) 
1984:10(22) 

1985: 15 
1986: 11 
1987: 20 
1988: 17 
1989: 7 

1990: 9 
1991: 5 
1992: 2 
1993: 1 

SUMMA: 160. 

Inom parentes har angivits totala LL-utgivningen åren 1968 -
1977 enligt M.Wittings utredning 1977 presenterad i LL
boken, vad är det för bok? samt för 1983-84 enligt Barbro 
Carlssons och Gunilla Höjerbergs PM Utgivningen av lättlästa 
böcker, LL-böcker från 1985. 16 För jämförelsens skull kan det 
vara värdefullt att känna till, att Handikapputredningen i sitt 
betänkande Kultur för alla (SOU 1976:20) hade rekommenderat 

16Witting, Maja " Förteckning över LL-böcker utgivna 1968- 77", LL
boken, vad är det för en bok? Synpunkter på U-boken, framförda av läsare, 
författare och vana litteraturbedömare, sammanställda och analyserade av 
Maja Witting. Skolöverstyrelsens arbetsgrupp för lättlästa böcker 
1977. (Arbetsgruppen för lättlästa böcker; Skolöverstyrelsen 1979), s.65-
72. samt Carlsson, Barbro- Höjerberg, Gunilla Utgivningen av lättlästa 
böcker, LL-böcker (Arbetsgruppen för lättlästa böcker, (PM från 
Skolöverstyrelsen, Byrå V 1, 1985-01-10, bilaga 1), s. 1. 
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en årlig utgivning av 40 LL-böcker; genomsnittet kom att ligga 
på 15-20 titlar per år.17 Att år 1973 kan uppvisa 3 lättlästa 
böcker, när LL bara gav ut 2, beror på att lättläst-samlingen 
även innehåller tidiga storstilsböcker, se nedan. 

Antal titlar per illustrationskategori 

Foto 
svart-vitt foto: 31 
enbart fårgfoto: 9 
Svart-vitt+ färgfoto: 2 
foto + annan tecknad bild: 8 

Teckning, gravyr, lavering, gouache el. annan manuell bild
teknik 
i svart-vitt: 66 
i svart-vitt + 1 el. 2 färger: 10 
i svart-vitt+ fyrfärgstryck: 15 
enbart färgbilder: 8 

Oillustrerade verk 
11 st. 

SUMMA: Fotografisk illustrering 50, 
tecknad el. målad bild 99, 
utan bilder: 11. 

Storstilsböckema, etapp på vägen mot seendeanpassad 
litteratur 

Kvoten "icke illustrerade verk" kan tyckas hög men innefattar 
förutom Benkt-Erik Hedins två diktsamlingar - Dikter till
sammans (1972) samt Dikter om mig och dig från 1982 - en
bart arbeten tryckta med stor stil. Dessa gavs i allmänhet ut av 
etablerade förlag som bl.a. Bonniers och Norstedts. Bonniers 

17 Carlsson B.-Höjerberg, G. a.a. s. 1. 
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kallade sin serie "Böcker med stor stil" och gav 1972 ut 
Hjalmar Bergmans Markurells i Wadköping och Stig Claessons 
Vem älskar Yngve Frej? i denna svit. Bonniers beskar satsytan 
kraftigt i dessa volymer, och de smala marginalerna gav bok
sidan ansträngda och därmed oharmoniska proportionsför
hållanden. Cavefors gav 1973 ut ett storstils-bearbetat urval av 
sin Lu Hsön-utgåva Den sanna historien om Ah Q med 
läsvänligare behandling av marginalerna, och Norstedts gav 
1978 ut Nils Hövenmarks Systrarna Svenssons sybehörsaffär i 
sitt "Storsstilsbibliotek", som anpassats efter speciella läsar
behov genom bruket av en gultonad papperssort. Denna ide 
hade betonats extra av förlaget Data-reprografi AB i Göteborg 
som 1972 gav ut Sven Stolpes Låt mig berätta. Minnen och 
anekdoter och som 1970 hade presenterat Mark Twains 
Huckleberry Finns äventyr som "Förlagets 15:e utgåva i serien 
'förstorade böcker', klassiker". Man hade tidigare givit ut bl.a. 
Pelle Molins Ädalens poesi och August Blanches Hyrkuskens 
berättelser. Dessa böcker var inte bara tryckta med stor stil utan 
även i stort format, i A4-format, och man framhöll, att "Gult 
papper har valts för att ge ögat bästa kontrast och minsta 
trötthet". Mark Twain-volymen var dessutom försedd med tre 
illustrationer, hämtade ur en äldre amerikansk utgåva. 

Dessa lättlästa böcker med stor stil administrerades inled
ningsvis av Arbetsgruppen för lättlästa böcker vid Skolöver
styrelsen men fördes 1977 över till det allmänna litteratur
stödet.18 De tillhör ett kulturpolitiskt utvecklingsskede, då flera 
intressenter sökte sig fram på en ny"marknad", som framstod 
som potentiellt lukrativ och därför måste prövas. Somliga 
förlag vidareutvecklade denna linje särskilt i riktning mot 
" ... mer lättåtkomliga läsargrupper, utan större krav på anpass
ning av text och bild. Flera förlag hart.ex. satsat på egna lätt
lästa serier för läsovana ungdomar i grund- och gymnasie
skolan", skriver Carlsson-Höjerberg.19 

Inom LL-gruppen kom storstilsanpassningen aldrig att bli 
något utslagsgivande kriterium. Man använder sig av så normal 
stilgrad som 12 p/18 men också 14/18 och 16/18. Den egna 
utvärderingen 197 6 gav vid handen, att "Frågan om stil grad 

18Jbid. s. 1 och enligt regeringsproposition 1976/77:87, Om insatser för 
handikappades kulturella verksamhet. 
l 9Ibid., s. 3. 
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besvarades av flera läsare med att graden inte hade någon 
betydelse. Några önskade emellertid stora bokstäver, andra 
tyckte att mindre bokstäver var att föredra. Motiven för dessa 
båda önskningar var att stor stil är lättare att läsa respektive att 
stor stil är barnslig och därför inte passar i böcker som vuxna 
skall läsa. "20 Senare förtydligade man sig på denna punkt och 
framhöll, att medan valet av typsnitt ur tydlighetssynpunkt är 
betydelsefullt och växling av typsnitt bör undvikas, så kan 
"Typsnittstorleken / .. ./ dock något tillåtas att variera. Stil graden 
synes dock ha stor psykologisk effekt. Den kan av vissa läsare, 
om den är stor, tyckas vara för barnslig. Den kan på grund av 
sin storlek av andra läsaren upplevas positivt, därför att stor stil 
för läsare snabbare framåt än liten." 21 

LL-gruppen löste finurligt problemet för sin del genom att 
istället gå in för en mer spatiös sidlayout med ofta kortare rader 
och textmängden per rad anpassad efter språkets naturliga 
frasering, s.k. frasriktigt radfall. Detta ger en renare och mer 
lättöverskådlig ordbild och en estetiskt generös satsyta. 22 Bröd
texten ter sig i LL-böckema därför mer som prosadikter än som 
ordinär löptext. 

Bild tekniker 

Teckningen är den allt dominerande illustrationstekniken i LL
böckema, och man möter prov på alla dess varianter som penn
teckning, tuschteckning (med stift eller pensel) kolteckning, 
skrapteckning etc. Men man möter även teckningen i bland
former som laveringar, collage, och ett- eller tvåfärgstryck i 
kombination med teckningens gråskala, gärna i form av 

2ow· . M. 22 1ttmg, aJa a.a., s. . 
21 Witting,Maja-Hammar, Åsa, Kap. "Språklig anpassning av text" ur 
Lättillgänglighet-ett förhållande mellan läsaren och texten, Nordisk 
Tidskrift för Döva 1978:6, utnyttjat som LL-gruppens manual, kopians 
paginerings. 8. 
22Det är dock omtvistat om detta är hållbara mått på läsunderlättande 
kvaliteter. Öppenheten tycks behöva konnotera "poetiskt budskap" för att 
det visuella arrangemanget skall vara helt lyckat, Zachrisson, Bror Studies 
in Legibility of Printed Text (Diss.), Uppsala 1965, s. 144, 148-49. 
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dramatiskt eller nonfigurativt anlagda accenter. Svartvitgravyr 
förekommer också, främst i form av träsnitt. Akvarell och 
gouache är de vanligaste färgbildsteknikerna, men även teck
ning med färgpenna förekommer. Sammantaget ser man så
ledes, att LL-utgivningen sammanfall er med vad som menas 
med konstnärlig illustration såtillvida, att man satsat på de 
känsligaste och mest statusfyllda tecknarinstrumenten, teck
ningen, gravyren och penselskriften. 

Antalet fotografiskt illustrerade verk är betydande, om än 
bara hälften av antalet teckningsillustrerade. Svartvit-fotot 
dominerar fotogruppen och är genomgående av mycket hög 
klass. Det hör hemma i den klassiska reseskildringens, natur
reportagets och porträttkonstens fototradition mer än i nyhets
joumalistikens. 

Konstnärerna 

Man möter flera kända än okända namn bland LL:s bild
konstnärer och fotografer. Detta torde höra samman med att 
konstnärerna oftast rekryterats för att illustrera ett redan färdigt 
manus. Det är sällan det motsatta förhållandet föreligger i bok
illustrationssammanhang över huvud taget. Eva Eriksson och 
Barbro Lindgren utgjorde ett undantag med "Vilda bebin får en 
hund ", där texten skrevs i medvetande om en kommande bild
sättning utförd av en viss tecknare med en viss sorts berättars
s tiI. 23 Ett annat särdrag är att konstnärer, som annars sällan 
ägnat sig åt illustrationsuppdrag, åtagit sig att arbeta för LL
boken, såsom t.ex. Lena Cronqvist. Det är också påfallande 
hur föga importerat bildmaterial som förekommer i LL
böckerna. Sidney Pagets klassiska illustrationer till Conan 
Doyles lika klassiska Sherlock Holmes-historier återanvänds i 
de tre Doylesnoveller som Hans Peterson bearbetat för LL-ut
givning. Detta är en klassikeröverföring av föredömligt slag, då 
både litteraturens och illustrationens gemensamma historia på så 
sätt rekonstrueras för en ny publik (även om de ursprungliga 
fototypierna hade behövt en grundligare separering i trycket). 

23Rhedin, Ulla, Bilderboken. På väg mot en teori, (Diss.), Stockholm 
1992, s. 76. 

211 



Utöver detta förekommer bildimport endast för ett antal direkt
överföringar av engelska och franska arbeten om djur och 
natur, där den svenska texten är nytillkommen. Detta gäller 
böcker som Hur en fjäril blir till (1976) och Bin och honung ( 
1976) med svensk text av Barbro Nessen och foto av John 
Cooke resp. David Thompson. 

Konstnärer och fotografer som illustrerat i undersökningen in
gående boktitlar: 

Tecknare, målare, 
grafiker ( 69 st) : 

Kristina Anshelm 
Louis Deza Aranciba 
Åke Arenhill 
Hans Arnold 
Jordi Arkö 
YngveBaum 
Kalle Berggren, 3 
Benedict Bergman 
Sven Bjömsson 
Lena Cronqvist 
Margita Dahlström 
Kenneth Derlow, 3 
Henrik Edström 
Svenolov Ehren 
Kaj Engström 
Gunnar Erkner 
Aja Eriksson, 3 
Eve Eriksson 
Ingrid Eriksson, 2 
Cecilia Frisendahl 
Jan Giss berg 
Fibben Hald, 2 
Sven Holmberg 
Måna Jemnemo 
Bo Jonzon 
Torsten Jurell 
Gittan Jönsson 
Lennart Karlsson 
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Fotografer (39 st): 

Lennart Backlund 
Mikael Beckman 
George Bemard, 2 (import) 
John Cooke (import) 
Lars Ekenborn, 2 
Erik Eriksson 
Jean Hermansson 
Walter Hirsch 
Sören Hallgren 
Malcolm Jacobsson 
Staffan Jofjell 
Anders Johansson 
Lars Johansson, 2 
Stig T. Karlsson, 2 
Annica Karlsson Rixon 
Miriam Klyvare 
Lasse Larsson 
Denny Lorentzen 
Mario Mamoto, 2 
Sinikka Miettinen 
Anna Molander 
Jan Nilsson, 2 
Svenne Nordlöv 
Gösta Nyberg 
Örjan Odelbo 
John Ogden 
Leif Owenede 
Peter Parker (import) 



Gunilla Kvarnström, 5 
Eva LevenMaria Lantz 
Lars Lerin 
Lotta Melanton, 2 
Bengt Malmström 
Maria Nergård 
Monica Nilsson, 2 
Anna Nordenskiöld 
Gunnar Nordström 
J ochum Nordström, 2 
Lennart Charlie Norrman 
Thord Nygren, 7 
Britt Ovens 
Sidney Paget, 3 (import) 
Thelma Paananen, 2 
Anne Marie Peterson 
Petter Pettersson 
EvaRex 
Madeleine Rhodin 
Nicke Rosen 
Inger Ryden, 2 
Titti Skaaret 
Marie Stenqvist 
Ingrid Stille 
Mark Sylwan 
Stig Södersten, 2 
Yngve Svedlund 
Kai Söderhjelm 
Michael Söderlundh 
Stefan Teleman, 2 
Anna-Clara Tidholm 
Johan Jakob Tikkanen 
Peter Tillberg, 3 
Boel Werner 
Lars-Olov Wiberg 
Aino Winard 
Dag Wiren 
VanjaWäm 
Ulla Zimmerman, 4 
Bertil Öhrn 
Rolf Öström 

Anders Pettersson 
Kristina Robberts 
Bo Rosen 
Bengt Arne Runnström 
Georg Sessler 
David Thompson, 2 (import) 
Susanne Sandström-B ucht, 
Horst Tuuloskorpi 
John S.Webb 
Rein Välme 
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" ... kombinerar på ett otraditionellt sätt skönlitterära 
texter med konstnärliga bilder ... " 

I detta citat från Ingamaj Becks text Bilden i LL-boken 24 har vi 
redan mött LL-gruppens beskrivning av sin "arbetsformel" för 
att åstadkomma en njutbar illustrationskultur för vuxna. Men 
det är inte alldeles klart, om denna modell också kan ses som en 
begreppsmässig definition, mer än operationellt. V ad menas i 
sammanhanget med "otraditionellt sätt" och vad menas med 
"konstnärlig"? 

"Skönlitterär" vet vi vad det brukar stå för; det är en texttyp 
som arbetar med estetiska avsikter uttryckta i valet av genrer 
och stilistiska koder och som inte underordnar sig en informativ 
eller instrumentell funktion. Den skönlitterära texten har alltid 
en egen stämma - det må vara centrallyrikerns eller den all
vetande berättarens - och behöver inte, om den inte vill, under
ordna sig en uppdragsgivares krav på "objektivitet" eller 
lojalitet. 

"Konstnärlig" betyder nog ungefär detsamma på bildkonst
sidan, trots att begreppet egentligen är av övergripande karaktär 
och likaväl kan inbegripa även den skönlitterära texten. Fastän 
det faktiskt inte finns några bilder, som inte är programmerade 
av den mänskliga hjärnan och därför samtliga är formgivna ur 
en eller annan genrebestämd aspekt, kan vi i vardagslag 
acceptera att laborera med begreppet "konstnärlig bild". Pet 
karakteriseras då som något som skiljer ett personligt valt bild
mässigt uttryckssätt från ett instrumentellt bildbudskap, där en 
viss information skall formges på effektivast tänkbara sätt - det 
må vara i retorisk eller i saklig riktning, i reklamens och val
propagandans bilder eller i den medicinska första-hjälpen-hand
ledningen. Den "konstnärliga" bilden kan skilja sig från den in
strumentella bilden i fråga om stilistiska uttrycksmedel, i fråga 
om teknikval och i fråga om lanseringsf ormer. Icke före
ställande bildkomposition är ofta förekommande och står mot 
den instrumentella bildens nära koppling till det realistiska och 
dokumenterande uttryckssättet. Oljemålning, akvarell eller torr
nålsgravyr är uttrycksmedel, som känsligt återger såväl 
handens som tankens väg genom bilden men som sällan an-

24A.a., s.11. 
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vänds i det instrumentella och informativa bildutbudet, där en 
rationaliserad och ofta ideogrammatiskt stiliserad stildräkt är att 
föredra. Galleriutställningen befinner sig på mils avstånd från 
dagspressannonsen eller turistbroschyren som konstnärlig 
lanseringsform. O.s.v. Man skall vara medveten om att LL:s 
illustrering står som ett ovanligt alternativ till ett mycket hårt 
stiliserat instrumentellt bildspråk i inf ormationssammanhang för 
förståndshandikappade; det handlar därvidlag mestadels om 
digitaliserade piktogram eller blissymboler.25 

Illustratörens dilemma 

Om detta är en ungefärlig avgräsning av huvudkriterierna för 
"konstnärlig bild" mot "instrumentell bild" - där det ena inte be
höver utesluta det andra - kan man säga, att illustrationskonsten 
alltid har befunnit sig mitt emellan dessa två bildkulturer. 
Illustratören är en person som först och främst inte valt temat 
för sin konstnärliga insats. Han/hon kan t.o.m. vara i en 
situation, som kräver att stil, teknik och uttryckssätt helt an
passas efter uppdragets krav, först och främst efter textens men 
också efter kostnadskravens, publikationsgenrens, pappers
kvalitetens, etc. Han eller hon kan inte hur som helst välja 
bildteknik utan denna måste vara anpassad efter de tryck
tekniska kraven, även om dessa begränsningar numera alltmer 
minimerats genom reprofotografiens möjligheter o.likn. Allt 
detta gör att illustratören befinner sig vådligt nära den gräns, 
där individualismen och valfriheten i vad som menas med 
"konstnärligt" nästan kan suddas ut, tänk tex. på en tecknare 
som illustrerar en handbok för bilreparation. Den tecknare som 
å andra sidan illustrerar barnböcker har ofta stor konstnärlig 
frihet i fråga om koloristiska uttrycksmedel, allt från gouache 
till silk-screen kan komma i fråga. Men i detta fall begränsas 
han och hon av andra koder och genregränser. Skildringen 
skall således nästan alltid vara figurativ och gestalterna skall 

25Dopping, Olle Bildkommunikation för personer med handikapp. 
(Handikappinstitutet), Stockholm 1989, s.80 ff. För den historiska bak
grunden till denna utveckling se t.ex. Graphic Communication through 
ISOTYPE, (Ed. M. Twyman), Univ. of Reading, Reading 1975, s. 9 ff. 
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vanligen vara vänliga i konturerna; den lite runda barnakroppen 
och barnhuvudet med sin minimala men koncentrerade ansikts
yta är normen för proportioner och uttrycksskala. Detta gäller 
de trolska gestalterna i John Bauers skogar likaväl som Tove 
Janssons Mårra och Jean de Brunhoffs Polymouche-gäng.26 

Förutsatt allt detta har illustrationskonsten likafullt erövrat 
sig en position som en självständig konstart, inte minst just 
genom skickligheten i att kringgå den konsthantverksmässiga 
begräsningen i fråga om materialtyp och produktionsf orm. Att 
inom ramen för ålagd begräsning skapa fritt är ett utmanande 
sportsmannakrav, som lockat många framstående konstnärer att 
pröva illustrationsmediet. Och när vi väl har radat upp alla 
handikapp som låser illustratören, kan vi paradoxalt nog 
komma ut på andra sidan igen och säga, att trots allt ligger den 
konstnärliga friheten i det att det aldrig finns eller kommer att 
finnas någon text som ger färdiga bilder åt en konstnär. 

Det går aldrig att bokstavligen översätta en verbal beskriv
nings visuella information till bild. Illustratören måste själv 
tolka texten och hans/hennes bild blir därför ett av många 
möjliga förslag till tolkning och samtidigt ett helt nytt och själv
ständigt ting. Tecknaren måste visserligen t.ex. i bambokssam
manhang vara noga med detaljer, som angivits i texten. Röda 
byxor måste vara röda och en lind måste vara en lind. Men 
vilken röd ton det skall handla om, det kan språket aldrig ge 
besked om, och inte heller vilken form just denna lindkrona 
skall ha. Det är det som är trolleriet i samspelet mellan 
illustratör och författare! Ingen vet, hur en annan människa 
tolkar den tanke samma ord fört oss in på. Några få av oss -
tecknarna - stannar upp och skänker oss andra sina visioner, 
sina förslag. Detta är en mycket personlig och självutlämnande 
handling. Det i sin tur är ett faktum, som man måste vara 
mycket varsam med, när man studerar illustrationens konst
språk. 

26Jean de Brunhoff Zephir på sommarlov , sv. övers. , Ljus barnböcker 
XVI, Stockholm 1948, s. 28 ff. 
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"på ett otraditionellt sätt"- ett konst- och litteratur
sociologiskt problem? 

Om vi då påstår, att illustrationen, som kan ha så många 
praktiska funktioner, också kan användas som ett konstnärligt 
självständigt och rikt schatterat uttryckssätt, så har vi förstått 
utgångspunkterna för LL-modellen, som alltså går ut på att 
kombinera konstnärlig bild med skönlitterär text. Men vad 
menas då med att detta görs på ett "otraditionellt sätt"? 

Det är svårt att hitta något svar på detta i LL-gruppens ut
sagor. Barbro Carlsson och Gunilla Höjerberg skriver 1985 
angående LL-bokens illustreringspolicy: 

" Det är LL-gruppens erfarenhet att även svaga läsare kan nås 
med ganska komplicerade budskap i bildform om bilden har en 
konstnärlig autencitet. Bilden kan förmedla ett känslomässigt 
komplicerat innehåll även om läsarna saknar verbal förmåga 
att beskriva samma sak eller med ord visa att de förstått inne
hållet. Läsarnas livserfarenheter kan stämma med det känslo
mässiga innehållet i bilden. Men detta ställer stora krav på de 
konstnärer som arbetar med bilderna i LL-böckerna. Det går 
inte att arbeta som bokillustratörer traditionellt gör"(min 
understrykning.).27 

Det intressanta med denna formulering är att vi inte får veta 
något om hur man anser att illustratörer traditionellt arbetar. 
Min erfarenhet är, att just den konstnärligt medvetna illustra
tören alltid arbetar otraditionellt och på ett sätt, som inte ingriper 
i autenciteten; det är bara vissa former av instrumentell 
illustrering som låses av strikt rationella krav. Dessutom - som 
det kommer att visa sig - arbetar LL-illustratörerna just inom 
ramen för den fria illustrationens bokkultur. Det är just det och 
frånvaron av en kliniskt styrande, perceptionspsykologisk ut
värdering av varje bild som gjort utgivningen så varierad. Så vi 
står antingen inför en begreppsförvirring eller inför ett välkänt 
förhållande inom företags- eller arbetsplatskulturen: det, 
nämligen, i det här fallet, att det är möjligt att LL-gruppen själv 
inte skulle ha kunnat ta steget ut från sin egen verksamhet för 

27carlsson-Höjerberg, a.a. s. 2. 
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att karakterisera den. Många förnämliga förlagsinsatser har varit 
beroende av redaktörernas individualistiskt säkra smak och mer 
eller mindre intuitivt uppbyggda känsla för mediekarakteristiska 
uttrycksformer. Detta är vanligen inget man dokumenterar utan 
hör snarare till avdelningen för företagshemligheter. Till det 
kommer det "gentlemen's agreement" som bestått i att för
läggare och författare/konstnär inte gärna talar om vilka ingrepp 
som görs på redaktionsnivå i texter och bildförslag; det har varit 
en gemensam angelägenhet att låta slutprodukten tala för sig 
själv. Har detta fenomen gällt ordinär förlagsverksamhet, så har 
det i ännu högre grad gällt LL-utgivningen, som varit så på
passad för sin adaptionslinje. 

Trots att man i analysen av så gott som all annan mänsklig 
kommunikation har anammat synen på den situationellt 
betingade interaktion vi ständigt befinner oss i i samtal och i 
samarbete, har den romantiska synen på konstnären, som en 
alltigenom unik creator, genomsyrat analysen av såväl konst
närsrollen som författarrollen. "Förläggarnas inflytande på för
fattarnas intentioner är ett tabuomgärdat ämne", skriver 
litteratursociologen Johan Svedjedal, som i sin senaste bok tagit 
steget att börja nedmontera denna mytbildning kring den skön
litterära institutionen, när det gäller vuxenlitteratur. 28 Alvar 
Wallinder har i sin avhandling från 1987 diskuterat frågan 
utifrån barnlitteraturperspektiv. 29 Svedjedal koncentrerar sig i 
sammanhanget på intentionsproblematiken i det litterära verket, 
som han inte finner särskilt artfrämmande från någon annan 
sorts litterär gestaltning, inte ens doktorsavhandlingens. "Och 
även om det skönlitterära manuskriptet skrivs med långt större 
självständighet så är intentionsproblemet i grunden detsamma. 
Vilkas avsikter finns i ett litterärt verk? Vilkas avsikter ligger 
bakom författarens avsikter?"30, frågar sig Johan Svedjedal, 
som fortsättningsvis belyser det redaktionella samspelet med 
hjälp av bl.a. Johan Asplunds responsivitetsbegrepp. LL-

28svedjeda1, Johan "Författare och förläggare. Om litteraturvetenskap och 
förläggare" Författare och förläggare och andra litteratursociologiska 
studier, (Gidlunds) Svedjebacken 1994, s. 26. 
29wallinder, Alvar Vem bestämmer? Svenk barnlittearturutgivning
människor, miljöer och väderingar. (Skrifter utgivna av Svenska Barnboks
institutet nr 23), Falköping 1987, (Diss.) 
30 A.a., s. 19. 
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gruppens arkivalier under tjugo år dokumenterar steg för steg 
en lång rad av dylika intrikata interaktionsprocesser, unika 
kultursociologiska dokument på grund av att alla dessa 
protokoll och minnesanteckngar omedelbart blev offentlig 
handling. 31 

Det besvärliga med bildmediet är emellertid, att det är 
svårare att dirigera än orden. En bild är en sammansmältning av 
intryck och ideer på ett sådant sätt, att man inte kan stryka en 
del av bilden så som man kan stryka en rad eller ett avsnitt i en 
text . Bildens helhetskonstruktion är av en helt annan art än den 
verbala utsagans. Bilder är inga påståenden, de är tentativa och 
samtidigt helt självständiga universa. Denna "bildens olydnad" 
inför den kognitiva rationaliteten gör, att vi i LL-arkivalierna 
återfinner betydligt färre utsagor, om hur LL-gruppen direkt 
skulle ha ingripit i enskilda illustrationer jämfört med mängden 
bearbetningsförslag rörande texter. Fortsättnings- och av
slutningsvis är det därför LL-böckerna själva och deras bilder, 
som får tala och svara på frågan om vari det "otraditionella" i 
LL-utgivningen och denna intressanta gren på illustrations
konstens traditionsrika ätteträd skulle kunna bestå. 

111. 

Beskrivning och analys av bilderna och bild
användningen i LL-boken. 

Det pratsamma fotografiet 

Fastän de fotografiskt illustrerade LL-böckerna i min under
sökning utgör en betydligt mindre grupp än de med tecknade 

31 Karin Wennströms pågående avhandlingsarbete, se not 15, har sin ut
gångspunkt i analys av dessa arkivalier.- Alvar Wallinder påpekar i sin av
handling, det anmärkningsvärda i att han kunde få ta del av ett antal för
läggares korrespondens och skriftliga lektörsomdömen, a.a. s. 15, 
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bilder, väljer jag att börja min analys med dem. Detta främst 
därför att det är lättare att karakterisera det ovanliga med LL
illustreringen genom att visa upp hur man hanterat det som 
anses som det vanligaste och därmed också begripligaste bild
mediet av alla. 

Birgitta Qvarsell har i denna bok rekapitulerat några kända 
hypoteser kring bildavläsning och framhållit hur föreställningen 
om fotografiets realism och lättbegriplighet motsägs av lika 
många besked om dess redundanta och icke-selektiva karaktär. 
Det är ett välbekant fenomen, att fotografier i sitt detaljerade 
överflöd kan motverka möjligheten att se generella drag i en 
bildinformation; detta är ett av skälen till den grafiska och 
tecknade bildens oumbärlighet inom medicin och annan natur
vetenskap32. Att fotografiet lätt bedrar tanken och är svårt att 
styra pedagogiskt effektivt finns det många empiriska belägg 
för. Vid symposiet "LL-boken som perceptuell läsakt" 1990 
redovisade Manne Liden från sitt mångåriga arbete med att 
skapa instruerande bildbanker och videomaterial för förstånds
handikappade och afatiker; han kunde betona svårigheterna med 
att separera det partikulära från det generella i den fotografiska 
bilden. För en person, som via sin bilddator eller sin video 
skall lära sig att laga mat, kan hela inlämingsprocessen stupa på 
ett så elementärt förhållande som att bilden visar en aluminium
gryta med svart skaft och rött lock med svart knopp, medan 
man själv bara har tillgång till en rostfri kastrull med sido
handtag och med stållock med glasknopp. 33 Det är med andra 
ord svårt att hitta en generaliseringsnorm för bildavläsning i 
dessa sammanhang. 34 Närbilderna i t.ex. en LL-bok som Bin 
och honung ( 197 6) skulle i värsta fall kunna skapa precis den 

32Johannesson, L. "Darwin som den felande länken? Om den vetenskapliga 
illustrationen som källa och felkälla: från fysionomister till NVC-forskare" 
(LYCHNOS, Lärdomshistoriska samfundets årsbok 1987), Uppsala 1987, 
s.70-71. 
33Liden, Manne "Bildanpassning för elever med ringa bildtolkningsvana", 
föredrag hållet vid Tema Kommunikation, symposium "LL-boken som 
perceptuell läsakt", 4-5 december 1990. 
34se "Generality versus Particularity" i K. Twymans studie ''Using 
Pictorial Language: A Discussion of the Dimensions of the Problem", 
Designing Usable Texts, (Eds. Duffy, Thomas M. - Waller, Rpb), Orlando 
- New York - London 1985, s. 262 ff. 
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sorts förvirring som moderna tiders vandringsägner hävdar 
uppstår i u-länder, när fotoförstoringar rycker undan verklig
hetsunderlaget för dem som skall informeras. 35 Tse-tseflugor 
stora som fåglar ses inte som verkliga; så stora flugor har man 
inte själva och då har man heller inte de proble~ som de, ack så 
präktiga, bildplanscherna försöker varna för. Ogon och ludna 
ben i förstoring och sedan de små, små flygfäna i tusentals i 
svärmar utanför kupan - hur skapas samband mellan dessa 
sinsemellan så olika bilder om hur honung blir till? Kanske 
aldrig på ett explicit kognitivt plan men möjligen genom t.ex 
den sammanhållande och genomgående varma koloriten. 

Den som i LL-gruppen främst pläderade för fotografiets 
förmåga att fungera självständigt var fotografen Lars Ekenbom. 
I sin LL-rapport Den fotografiska bilden skrev han: 

"Fotografen uttrycker sig genom sitt seende, sitt val av motiv 
och hur motivet skildras. Fotografen uttrycker sig också 
genom hur bilden komponeras, kameravinkel, fotograferings
ögonblick, val av teknik, framkallningsmetod, sätt att kopiera 
mm. I den färdiga bilden finns närvaron av dels det som finns i 
bilden, det uttryck som finns i det avfotograferade, och dels 
fotografens uttryck, i hur bilden är gjord. 

Allt detta gör den fotografiska bilden svår att beskriva och 
analysera. Det är så mycket i bilden som sker samtidigt. Det 
berör och påverkar betraktaren på många olika plan. Men ändå 
är den fotografiska bilden inte svår att ta till sig. Vi gör det 
intuitivt utan att vara medvetna om vilket sammansatt bild-
språk det är." 36 

Det intuitivt uppenbara håller nog alla med om. Men just 
sammansattheten hos fotografiet, d.v.s. det som jag med en 
metafor kallar "pratsamheten", är det likafullt nödvändigt att 
våga diskutera. Den kanske är mer kulturbunden än vi vill tro. 
Under alla omständigheter gäller detta förmågan att avläsa foto
grafiet. 

35Fuglesang, Andreas Applied Communication in the Developing 
Countries (The Dag Hammarskjöld Foundation), Motala 1973. 
36Ekenborn, Lars Den fotografiska bilden.(Om LL-boken: 5, Rapporter 
från Skolöverstyrelsen-Planering, uppföljning, utvärdering R 89:22), 
Stockholm 1989, s. 34. 
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15 fotografiskt illustrerade böcker 

De fotoillustrerade boktitlarna fördelar sig på ett flertal olika 
genrer eller innehållsliga huvudgrupper, av vilka de centrala 
kategorierna är a. reseskildring, kulturmiljö och samhälls
reportage b. natur, natur- och miljövård c. yrkesroll och arbets
liv, d. handikapp och utanförskap, e. vuxenJiv f. fotoessä och 
bilddikt. 
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Bild 16. Snö och is speglas i vattenytan och skapar en rent 
grafisk struktur i den fotografiska bilden . Sören Hallgren foto
graferade och Britt och Olov Isaksson skrev om lsland
vikingamas ö , 1981 . 

a. Reseskildring, kultunniljö och samhällsreportage. 

Olov och Britt Isakssons Island, Vikinga mas ö från 1981 (L T) 
och med fotografier av Sören Hallgren exemplifierar samtliga 
rubrikens tre kategorier. Vi får lära känna Islands historia, dess 
natur och dess situation idag genom en kärnfull text, som i sig 
förenar både sagans stil och LL-bokens krav. Första kapitlet, 
"Upptäckaren", börjar så här: "Gardar hette en viking./ Man 
tror att han bodde i Skåne./ En dag seglade han ut på handels
färd /från den vik där hans hemgård låg./ Han tog med sig 
några grannar och slavar./ Men inga kvinnor var med på 
skeppet.. ." Bokens upphovsmän - såväl på text-som bildsidan 
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- är som bekant välrenommerade kulturhistoriker och bild
materialet blandar naturskildring med bilder av arkeologiska 
fynd, gravyrer och andra bilder som hugfäster Islands historia, 
såsom t.ex. frimärken och kartor. - 56 bilder i svartvitt på 79 
sidor och i omväxlande utfallande och beskuret skick. Några 
stora naturscenerier i nästan grafiskt ren reproduktion (bild 16) 
över hela siduppslaget och med smal textspalt. Bildformatet 
växlar och blir mindre och mindre mot bokens slut med till sist 
sex porträtt infogade på samma sida. Uppläggningen motsvaras 
av textens glidning från historia och natur till nutida livs- och 
arbetspuls och enskilda människoöden. (Med utfallande bild 
menas, att den går ända ut till sidans kant och inte inramas av 
marginaler.) 

Den ringlande drakens dal hemma hos bonden Li i Kina 
( 1983, LT) är en reseskildring med samhällsreportagets mål
sättning. Folke Isaksson skrev texten och Stig T. Karlsson 
fotograferade. Boken illustreras omväxlande med svartvita 
fotografier och färgfoton, omväxlande inbrutna och utfallande, 
liggande och stående i formatet 
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Bild 17. Bonden Li Ying-mei demonstrerar för oss hur 
akaciorna skall beskäras. Texten på motstående sida är lagd i 
block som symmetriskt motsvarar bildsekvensens tre steg. 
Harmonisk och dynamisk layout på en och samma gång. 
Poeten Folke Isaksson och fotografen Stig T. Karlsson gjorde 
tillsammans boken De11 ringlande drakeru dal 1983. 
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Berättelsens grundmodell för såväl text som bild är att låta en 
människa träda in i fokus och berätta om sitt liv. Glimtar ges 
från både nu och då och nutiden skildras i harmoniska familje
och arbetsscener omväxlande med naturscenerier och bilder av 
odlingslandskapet. Närbilder av Li Ying-mei förstärker 
intrycket av att det är han som berättar; ett leende illustrerar när 
det goda omnämns (s.4-5, 31), tankfullt inåtvänt ansikte när 
svåra tider omnämns, (s.27). Skildringen av barndomen och 
hårda tider illustreras dessutom av några äldre fotografier. 
Framställningen är filmiskt episk, både i text och bild, i 
synnerhet i upptakten, då Li första gången skymtar uppe i ett 
träd, som han beskär. "Det sitter en man uppe i trädet!/ En smal 
senig man i ett smalt, senigt träd/uppe på en kulle./ Med höga 
berg ovanför och en dal nedanför... "börjar texten som vore 
den en dikt av Folke Isaksson. Bonden Li Ying-mei klättar ned 
och börjar samtala, vi ser honom i närbild bakifrån hållande 
händer och redskap på ryggen, två ansiktsbilder i starkt solljus, 
som stode vi framför honom och diskuterade. På tre små bilder 
under varandra demonstrerar Li med livliga handrörelser hur 
träden skall beskäras (bild 17). "Skogen är den fattiges 
överrock", säger han. 45 bilder på 63 sidor. 

Denna bok är av samma karaktär som Sture Gustafsons och 
Rein Välmes Tillbaka till Estland från 1979. En enskild person 
utgör centrum och kring dennes tankar och upplevelser kretsar 
berättelsen, som på så sätt kan förena mikrohistoria med 
makroperspektiv ( I dessa fall kulturrevolution resp. sovjet
styre). 

Anders Johanssons Utsikt mot Öland från 1989 (LT) rör sig 
på hemmaplan i Sverige och i författarens hembygd, Kalmar. 
80 bilder på 81 sidor. Boken börjar lugnt och suggestivt" Som 
vanligt kom sjöfåglarna tätt över vattnet./ De var på väg mot 
söder./ Nu var deras färdväg spärrad./ Det var hösteJ!. 1972./ 
En väldig arm av betong korsade Kalmarsund./ Olands
bron !. .. " Boken är full av kunskap om lokal kultur och lokalt 
tänkesätt - eftersom jag själv kommer från Kalmar kan jag 
intyga detta!- och den skulle kunna användas som en ren rese
handledning i bygden. Tyvärr drunknar dock den goda avsikten 
i för många uppslag - allt skall med: naturupplevelser, krigs
historia, botanik, socialhistoria, ornitologi Det rika bild
materialet hanteras på samma sätt men räddas någorlunda av att 
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man här till skillnad från i de flesta övriga LL-böcker använt sig 
av bildtexter. Det lite preciösa draget som kanske mest är ut
tryck för entusiasm föranleder rena "bildolyckor" på några 
ställen, bl.a. på sid. 28, där en minimal färgbild av en stenfog i 
kyrkväggens murning - dessutom med olyckligt stark 
beskuggning från en gatlykta - skall åskådliggöra Kalmar dom
kyrka, d.v.s. det som texten säger om denna mäktiga katedral . 
"Kyrkan är Sveriges förnämsta barockkyrka,/ byggd av 
småländsk granit och öländsk kalksten./ .. ". En helhetsbild först 
och en detaljbild senare hade varit rimligare. (Bild 18). 

Bild 18. Ord och bild måste ha rimlig samstämmighet: av den lilla mur
bilden, t.o.m. kokett beskuggad, är det svårt att förstå vare sig barock
kyrkans mäktighet eller de lokala stenmurannästarnas skicklighet. En 
splittrad sidlayout. Ur Anders Johanssons Utsikt nwt Öland, 1989. 
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b. Natur, natur- och miljövård. 

"Kom med ut i markerna! I Den här boken handlar om/strövtåg 
bland växter o~~ djur/året runt./ - I Sverige får alla I röra sig 
fritt i naturen./ A ven mark som man inte rår om./ Fast man får 
inte gå överallt./ Och det finns saker/ som man inte får göra."/ 
så börjar Bo Rosens bok I skog och mark från 1982. 
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Bild 19. Vattnets abstrakta fonnationer blir påtagligare än faran med den 
trasiga flaskan intill den nakna foten . Är det bra att skräpet lämnats vid 
soptunnan, trots att den är full, eller vill bilderna visa hur fult det ser ut? 
Inte ens fotografier är lydiga bilder./ skog och mark av Bo Rosen, 1982. 

Upptakten anslår den ton som präglar hela boken, det är många 
negationer och förbud i början av boken. Senare går texten över 
i mer avspänd ton och bilderna får berätta om de upptäckter 
man kan göra i skog och mark året om. 64 svartvitbilder på 65 
sidor, alla utfallande, omväxlande vidvinkelmotiv och när
bilder. En vänlig "Bullerby"-stämning mellan människa och 
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djur i bilderna, trots den envetet förmanande rösten i texten. 
(Bild) 

Spår av John S. Webb och Sören Sommelius och från 1988 
skulle även kunna placeras in i gruppen för fotoessä eller bild
dikt, grupp f. Bokens format är kvadratiskt och bilderna är 
genomgående beskurna i samma storlek, en vilande rektangel 
om 14.5 x 18 cm. Varje bild får en egen sida och texten åter
finns på den motstående eller under bilden. Temat är "allt som 
människor bygger/ kommer inte att finnas kvar./ Hur ser det ut 
om tusen år?" Spår av såväl förändrad natur som förändrad 
kultur återges, känsligt och humoristiskt samtidigt med bävan. 
(Bild 3). Mot slutet ställs vi inför enkelriktningspilen "Vi måste 
välja väg!/ Vilken riktning skall vi ge framtiden?" Två för
bjuden sväng-skyltar pekar mot varandra i en rondell på en bild 
- och där står vi! Bildernas påfallande höga konstnärliga 
potential räddar oss från slutordens riskabla närhet till 
pekoralet. 51 bilder på 64 sidor. 

c. Yrkesroll och arbetsliv. 

Håkan Boströms och Lasse Larssons Hundra resor till 
Göteborg från 1984 (Bildförlaget Öppna Ögon) följer en last
bilschaufför i Eskilstuna på hans linje T/R Göteborg tre gånger 
i veckan. Boken börjar med ett porträtt av honom och under det 
texten "Jag heter Lars Karlsson./ Jag är långtradarchaufför. 
/Det är mitt arbete." Texten fortsätter så som en inre monolog 
med många personliga reflekti.~ner kring vägen och livet, 
gemenskap och ensamhet" Vid Orebro finns en avtagsväg till 
Oslo. I Ibland tänker jag: I "Nu svänger jag in där, nu för
svinner jag./Nu gör jag mig fri./ I morgon befinner jag mig på 
Oslos gator/ istället för i de vanliga kvarteren i Göteborg." 
" ... "Jag undrar om Janne vill försvinna någon gång? I Jag har 
aldrig vågat fråga honom/ ... När jag tittar i backspegeln/ ser jag 
att han kommer bakom mig. Det är tryggt att vara två ... "( S. 
13,15). 

Boken har avlångt liggande format, lite högre än A5, och 
eftersom bilderna är genomgående i färgf oto känns den på
kostade lilla volymen mer som en broschyr. Mindre bilder om
växlar med helsidesbilder, dessa är vilande och helt utfallande. 
Det förekommer bara en bild per bildsida och detta ger en lugn 
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rytm, som korresponderar med berättelsens betoning av kon
tinuitet och kontroll. Helsidesbilderna är ofta tagna inifrån 
förarhytten och vindrutan inramar på så sätt motivet. Lång
tradarhyttens position över vägen anger landskapets propor
tional och skapar den intimitet som förstärker textens inre 
monolog. - 30 bilder på 31 sidor. (Bild 20). 

Bild 20. I Håkan Boströms och Lasse Larssons Hundra resor till Göteborg 
från 1984 har lastbilens vindruta och den ensamma utsikten högt upp från 
förarhyttens fått bilda såväl bild- som berättarmässiga moduler: vidvinkel
panoramor och inre monolog. 1984. 

Ingamaj Beck och Susanne Sandström-Bucht gav 1985 (Opal) 
ut boken Att finna Portia,bilder ur en skådespelerskas arbete 
med sin roll, som både är en yrkesstudie och en skildring av en 
teateruppsättnings tillkomst, från scenbyggets modellstadium 
till arbetet ute i verkstäderna och slutresultatet på scenen. 
Genom att också här ställa en enskild och namngiven individ i 
centrum - skådespelerskan Margareta Byström - sammanfaller 
berättelsens såväl textmässiga som bildmässiga och identifika
tionsbärande fokus. Vi ser henne när hon läser in sin roll ur 
Shakespeares Julius Caesar, när hon lyssnar på regissörens och 
scenografens avsikter med hennes gestalt och gestaltning, när 
hon träffar sömmerskor och perukmakare etc. Slutligen kom
mer vi in i föreställningen och får dess innebörd tolkad för oss. 
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Bild 21 . Till och med blod och blodutgjutelse kan åstadkommas 
i teaterns verkstäder. All jiT111a Portia. Bilder ur en skåde
spelerskas arbete med si" roll av Ingamaj Beck och Susanne 
Sandström, 1985. 

Avsikten är att skildra det stora gemensamma men osynliga 
arbetet på en teater, där t.o.m. en biroll föranleder månader av 
arbete och studium. Lugn lätt framflytande text, som börjar 
"Margareta B yström är skådespelerska./ I 20 år har hon arbetat 
på Kungliga Dramatiska Teatern/ i Stockholm./ Hon har spelat 
ett 70-tal olika roller/ i olika pjäser med olika innehåll./ I denna 
bok skall vi följa hennes arbete/ med rollen som Portia ... "Lika 
lugnt är fotot, 37 bilder på 47 sidor. Många detaljbilder på 
händer som svarvar och snickrar, fäster hår, klipper, sömmar 
och sminkar. Lugna bilder, aldrig utfallande utan med breda 
marginaler, mest liggande format, sällan mer än en bild per 
sida, ren och lugn satsyta. (Bild 21). 

Gidlunds förlag stod för publiceringen av en LL-serie som 
kallades "Arbetsliv i dagens Sverige". Dessa böcker gavs en 
enhetlig formgivning i stående format och mycket vårdad lay 
out, med hård pärm i en färgton samt en mindre svartvitbild i 
höjdformat på framsidan. Monica Elfströms och Anna 
Molanders Jockey från 1989 hör till sviten. Pärmen är i brunt 
och har ett svartvitt "dubbelporträtt" av den unga, kvinnliga 
jockeyen Susanne och hennes häst på omslagets framsida. 
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Boken inleds med en bild av hästen Bold Hideway, som sanno
likt har skapat debatt inom LL-leden: hästens huvud ses i stark 
snedsikt nedifrån, vilket skapar en nästan grotesk karaktär åt 
det vackra huvudet. (Bild 22). 

~.:> t • I •.•, ,C. i 

Bild 22. Kamerabildens för
vrängningar är inte alltid 
ens expressivt lyckade. Här 
en vacker häst förvandlad 
till dinosuarie. Monica 
Elfströms och Anna 
Molanders Jockey ingick i 
Gidlunds LL-serie "Arbets-
1 iv i Sverige", 1989. 

Texten börjar " Galopptävlingar är inte bara I fart, fläkt och 
spänning./ Det finns en vardag även här./ Med tidiga morgnar/ 
och långa, jobbiga arbetsdagar .. ./" BildmateriaJet är välvalt i 
dessa volymer med växling av utfallande och marginalförsedda 
bilder, närbilder och vidvinkelscener. I denna volym får 
bilderna en särskild accent av att en svart linje omramar varje 
bild. Rytmen i bildväxlingarna är lugn, då gott om utrymme 
lämnas på sidorna för både bild och text. Stilgraden är 
påfallande liten. 37 bilder på 55 sidor. 

c. Handikapp och utanförskap. 

Frågan om man skall diskutera sina "målgruppers" livssituation 
explicit måste många gånger ha varit uppe till debatt i LL-
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gruppen. Redan 1979 publicerar man en fotografisk 
dramatisering av några utvecklingsstördas upplevelser kring 
möjligheterna till eller hindren mot att få flytta till "inack" och 
eget boende. Siv Widerbergs manus till Flyga ur boet 
(Gidlunds) iscensattes av Gertrud Widerberg och foto
graferades av Mikael Beckman. Flera av huvudrollsinnehavama 
i berättelsen var själ va utvecklingsstörda och handlingen ut
spelas på ett dagcenter, i hemmen och på ett par "in ack." 
Historien handlar dels om Gunnnels och Pers trevande för
älskelse, dels om deras längtan efter att få flytta från sina 
föräldrar. Den handlar också om Karin, som inte får någon 
egen bostad men som tillsammans med föräldrar, andra handi
kappade och dagcenterpersonal söker upp myndighetspersoner 
för att få fart på bostadsbyggandet för handikappade. 

Huvudpersonernas agerande är trovärdigt och författare
regissör-fotograf har tagit vara på möjligheten att ta bilder av 
naturligt agerande, vilket ger utrymme för osökta porträtt och 
genrebilder mitt i storyn. En glad scen från en dag kan passas 
samman med en glad scen från en annan dag och på så sätt kan 
berättelsens fiktion uppehållas hur splittrad "scenen" än kan ha 
varit vid enskilda fotograf eringsmoment. Författaren har också 
tagit till vara repliker som förefaller uppkomna ur situationen, 
somt.ex. när Per sätter papperskorgen över huvudet eller när 
han samtalar med Eva om att ha flickor på rummet.(Bild 1). 
Boken är i halvfoliant, med mjuka pärmar och ser ut som en 
skolbok även p.g.a. sitt fotografiska färgomslag. Den har om
växlande helsidesbilder och inbrutna bilder, utfallande såväl 
som inramade, svartvitf oto i inlagan och färg på omslaget. 88 
bilder på 77 sidor. 

Bodil - flickan som gör vad som faller henne in av Birgitta 
Stenberg och med svartvitt foto av Lars Johansson kom 1986 
(Opal) (Bild 2). Den är i liggande AS-format och varje sida 
upptar en bild med text under eller i sidospalt. Texterna är inte 
längre än att de ter sig som bildtexter. Bodil är en lätt ut
vecklingsstörd tonåring, som bor hos sina föräldrar på en ö i 
Bohuslän. Hon gör ibland lite konstiga saker, som att klappa en 
söt kille på baken, men det som gör boken om henne till en 
"stjärnberättelse" är att hon är den första tjejen på ön som kör 
båt. "Det brukar bara pojkar göra. I Nu börjar andra flickor 
också köra båt. I De har lika roligt som pojkarna./ Men Bodil 
var först. Hon är flickan som gör vad hon vill." Vitt omslag 
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med närbild på Bodil. 29 bilder på inlagans 29 sidor. En 
entydig berättarstruktur med en huvudperson och en bild på 
varje sida - en egen liten SF-journal. 

Bild 23. Tecken kallades Lars Ekenborns bok om en döv familj. Ser vi 
bildens tecken? För den som kan avläsa bildberättandets genrer är del inte 
svårt att se att kvinnan ligger kvar och vilar efter lekstunden med mannen. 
Med en annan läsart kunde man tro,att hon var övergiven. I 990. 

Tecken av Lars Ekenborn och med förord av Benkt-Erik Hedin 
(1990 GidJunds) har drivit experimentet med att låta bilden tala 
för sig själv till dess fulla konsekvens. Ekenborn har följt 
vardagen i en familj, där alla medlemmarna är döva. Han vill 
visa oss hörande, hur man kan se det man inte hör. "Tittar vi 
efter noga i bilderna/ märker vi fullt med tecken/ på det som inte 
hörs men syns." skriver Hedin. (Bild 23) Som att man måste 
väcka barnen "för hand", om väckarklockan inte hörs eller det 
inte går att kalla på dem med ord. Som att det finns dator
telefoner med textskärm och att teckentextad sång i kör ger 
rytmisk gemenskap och rytmisk elegans och precision om än 
inte ljud. Foto i "snapshot-fiktion" som en fortsättning på 
Gidlunds vardagsserie, omväxlande utfallande och inbrutna 
bilder, helsidesbilder och 3/4 - uppslag. Allt i svartvitt. (Kan 
även tänkas gå in under kategori f.) 

Hej och välkommen - borde man säga av Tore Wizelius och 
Gösta Nyberg handlar om två sorters särlingskap: invandrarens 
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och den nyinflyttades. Vi möter en turkisk och en norrländsk 
familj, som båda flyttat till den svenska storstaden. Boken är 
från 1980 (Cavefors) och har ett kritiskt men jovialiskt 
perspektiv på skillnader i sedvänjor mellan stad och land, 
mellan land och land. På ett rimligt sätt påvisar den likheterna i 
livssituationen för den norrländska familjen och den in
vandrade. Formen med jämförelser mellan etniska och geo
grafiska livsomständigheter har använts med framgång i LL
utgivningen. Yngve Baums och Sören Sommelius Två platser 
på jorden ( 1983 Fyra förläggare) hör dit liksom Gunilla 
Lundgrens, Zenia Tans och Malcolm Jacobssons Zenia, en 
zigenerska från 1991 (alfabeta) vågar ta steget fullt ut och tala 
om skillnader, som inte skall utjämnas. och smärta som inte 
kan döljas i fråga om etnisk bakgrund och kulturell gemenskap. 
Hej och välkommen .. . andas fortfarande optimism. Fotot är 
också ett uttryck för 1970-talets nyenkla estetik med ett rätt 
neutralt reportagefoto inte alltför olikt dagspressbildens. 

e. Vuxenliv. 

Sara och Sam är den LL-bok, som lär ha.,varit ~est åtrådd på 
biblioteken. Den kom 1984 (Bildförlaget Oppna Ogon) och har 
text av Kjell Fornander och bilder av Walter Hirsch. Boken 
skildrar på 27 sidor och med 27 bilder i mjukt sepiatonat foto 
Saras och Sams kärlekshelg. Boken öppnar med en bild av en 
nyduschad Sara, som sitter i sin fönstersmyg med handduks
turban om huvudet och ser ut över Strömmen och Stockholms 
stadshus. "Att längta efter någon,"/tänker Sara,/ "är som att bli 
kittlad under foten."/ lyder texten under den första bilden. 
Boken har samma liggande AS-format som boken om Bodil 
och här ligger texten helt konsekvent under varje bild, som 
löptext och bildtext i ett. Vi följer Sara och Sam från mötet på 
jämvägssstationen till alla ljuva lekar i sängen, i badkaret o.s.v. 
Kropparnas styrka och psykets skörhet kommer fram, leken 
och allvaret likaså. En sällsynt liten bilddikt om erotiken när 
den är som bäst. En blomma figurerar i bilderna och kan tyckas 
lite för preciös som symboliskt attribut, kropparnas vridningar 
under kärleksakten torde kunna ses som "svåra" tolknings
övningar. Men hud mot hud-scenerier tycks aldrig kräva för
klaringar, vilket bokens popularitet visat. (Bild 24). 

233 



• , 

• ".C..atWM~~ 
tu.M ...... , l .... M;#tl ... ~...._ .. _, .. .._...,.,...., ~~~.t:. .... "",... ........ ..__ .... , 1 • ..-

~ ......... ,.. 

Bild 24. Den väna och lockande bildnovellen om Sara och Sam tilltalar 
med sin naket ömsinta kärlekssk.ildring. Men hur ser hennes högra arm ut 
egentligen? Åter en av kamerans fällor. Av Walter Hirsch och Kjell 
Fomander, 1984. 

f Fotoessä och bilddikt. 

1 2 3. Bilder från 1 till 1000 (1984) av Horsl Tuuloskorpi kan 
ytligt sett te sig som en enkel övningsbok i räknelalen. På 
svarta uppslag till vänster bekantar man sig med siffrans vita 
tecken och därunder dess mängd i ental och tiotal genom 
vackert fotograferade enkronor, utlagda i mönster eller staplade 
på varandra. Till höger följer så en helsidesbild, totalt ut
fallande, med någon detalj i motivet som bara kan återfinnas i 
det antal som siffran anger. Detta något är dock mycket sinnrikt 
gestaltat och det blir läsarens sak att knäcka koden: 1 :ans 
uppslagsbild visar en gestalt som klädd i anorak sitter längst ut 
på en klippa och tittar på havet. På detta första uppslag följer 
ytterligare två helssidesbilder med exemplifieringar ; vi ser en 
ung kvinna sitta i motljus på en förstukvist och läsa, vi ser en 
pojke som lutar sig mot skolväggen för att kanske ta sig en sista 
koll i läxboken. 2 :an : två småflickor på väg ut i vattnet, han 
och hon som badar nakna, han och hon inneslutna i varandra i 
skogsgrönskan. Siffran 4 pryds av fyra enkronor staplade på 
varandra. 
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Bild 25 . En s1illsam och omsorgsfullt u11änk1 pedagogik 
gömmer sig bakom Horst Tuuloskorpis "räknelära" 123. Bilder 
/rdn l till 1000. Vi ser inte bara sex enkronor, utan vi ser också 
sex olika kungapor1rä11 (av fyra furstar) i sex skilda 
graveringsslilar. En liten hjärtekrossare behöver inte kunna spela 
poker för alt tycka om hjärter sex. 1984. 

Därefter följer en helsidesbild på fyra skogsarbetare med 
motorsågarna i händerna, en bild av ett naket äkta par: han 
mörkhyad och med henne i knäet framför sig, hon ljus och 
havande, han med sina händer om hennes svällande mage och 
hon med sina händer framför sitt sköte på låren. Den svarta 
katten gonar sig mellan deras armar. Fyra varelser - mannen, 
kvinnan, barnet i magen och så katten - och fyra händer. 7 : en 
byggarbetsplats uppifrån och med sju snickare och anlägg
ningsarbetare i farten. 10: en baby sitter på huk, vi ser de tio 
små tårna sticka fram under stussen o.s.v. Boken når med sitt 
underfundiga och fasta handlag med bilderna långt utöver den 
första räknebokens sfär. Den blir en bok som lockar till räkne
övning men också till uppmärksamhet och till många, många 
samtal. (Bild 25). 49 bilder på 57 sidor, allt utan ett ord. (Talet 
I 00 åskådliggjort av ett hundra små porträttfoton inlagda på en 
sida, som på en polyfotokarta, räknat här som en helbild.) 
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Bild 26. En vägskylt blir en berättarteknisk varning, ett omen. 
Ordmediet spelar mot bildmediet, som på egen hand inte kan 
förklara platsens farofyllda benämning. Ur Erik Erikssons 
Mordviken 1990. 

\axl strid ell falsk' ord 
hhxt ström ett starkt lärft 
förs! skrin ell raskl språnR. 
lörsl spjut en f ranskl br~d 
liars~ spjäll etl hemskt da~ 
rarltl s 1rak en vac-ker sknft 

Bild 27 . Nästa varning kommer i den gamla skolsalen, där en 
skolplansch i rättstavning som av en slump fonnar satsen "ett 
hemskt dåd". Ett försök att med ordmediets hjälp tänja den 
fotografiska bilden i metaforisk riktning. Ur Mordviken 1990. 

Erik Erikssons Mordviken från 1990 (Arbetarkultur) är något 
så ovanligt som en fotoessä som försöker arbeta med 
metaforiska medel. När vi kommer till Mordviken ser vi först 
vägskylten med bynamnet, sedan en man som pekar ut viken åt 
oss och kommer ned från sin balkong för att berätta för oss. 
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Han för oss in i den gamla skolan. I skolsalen förvaras bl.a. 
gamla planscher, lästavlor, med enstaviga och flerstaviga ord. 
Några har hela satser; blicken faller på en av dessa, där det står 
"ett hemskt dåd" (bild 26, 27). Mannen pekar ut stenen mitt ute 
i sjön. Det var dit man hade rott sin förhatlige präst, som man 
trodde inte kunde simma. Men han hade simmat i land på andra 
sidan. Då hade ortsborna där jagat honom tillbaka ut i vattnet. 
När han kom tillbaka till sin socken stenade byborna honom. 
"Ett hemskt dåd" - "Och Norrviken kallades hädanefter 
MORDVIKEN.'' slutar boken. 12 bilder på 12 uppslag; 
bilderna upptar vänstersidan och halva högersidan, den korta 
texten i spalten till höger. 

Diskussion 

Samtliga dessa fotoböcker kan ses som "faktaböcker" i samma 
art som reseskildringar, STF:s Känn ditt land-serie etc. Deras 
"uppdrag" eller tilltal är med andra ord alltid uppenbart, och de 
närmar sig därigenom den instrumentella bilderboken i flera av
seenden. Till och med boken om Sara och Sam blir en instruk
tion i samliv och kärleksliv och boken om Mordviken blir 
ofrånkomligen dokumentären om en ort i Sverige samtidigt som 
den skall vara en historisk skröna. Detta exemplifierar väl 
problemet med fotots verklighetsillusion. Den tvingar fram en 
episk hållning trots att den konstnärliga ansatsen och texten kan 
vara poetisk, symbolisk, metaforisk etc. I flera av dessa böcker 
frigör sig bilderna ändå från texten och framstår i sin egen 
potential, som öppningar mot andra och annorlunda berättelser 
inne i landskapen och i människornas rum etc. I t.ex. Spår 
finns den kraften hos bilderna, likaså i Tuuloskorpis 123. I den 
senare ger den inbyggda räknekoden den rationella ingången i 
bilderna, som sedan breder ut sig med sin lockande till
gänglighet som livsytor vi inbjuds att beträda. Tuuloskorpi har 
inte frestats att försöka skapa symboliska övertoner, som 
Fomander och Hirsch med blomman i Sara och Sam ; kanske 
fungerar blomman som ledmotiv, kanske uppfattas den av den 
oerfarne för bokstavligt, som ett nödvändigt attribut till kärleks
akten? Detta är alltså en fråga om begränsningar i fotomediets 
karaktär och inte om något som skulle vara säreget för LL-ut-
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givningens fotoböcker. Snarare kan man säga, att fotograferna i 
dessa böcker tack och lov använt sig av alla fotosystemets 
uttrycksmöjligheter utan att snegla på den ortodoxt utlagda LL
normen. 

De böcker vi har diskuterat använder fotografisk distortion, 
vidvinkel- och teleobjektiv, de formala möjligheterna är många 
och ingångarna i bilderna är därför många, tolkningsmöjlig
heterna likaså. Man möter mycket litet av den anpassning som 
LL-gruppen uppställt, när man fastslagit att "Det är viktigt att 
storlekförhållanden klart framgår av bildmaterialet och att inte 
perspektivet är förskjutet eller förvrängt/ .. ./ Så får t.ex. stora 
företeelser som oljecisterner och byggnader inte framställas 
med sådant förskjutet perspektiv att de kan tolkas som kak
burkar och vedtravar ... "37 Dessa generaliseringar är orimliga i 
sina anspråk på ett fokuserbart tolkningsperspektiv och avslöjar 
svagheten i resonemanget. Skulle dessa krav ha åtföljts skulle 
boken om lastbilschauffören med sina annorlunda väg
perspektiv över huvud taget inte ha kunnat släppas ut, inte 
heller somliga av bilderna av hästarna i Susannes stall eller de 
egendomliga kroppsställningarna under kärleksakten eller i 
badkaret i Sara och Sam. Det LL-ideologien oavsiktligt kan 
synas kräva i formuleringar som dessa var inget mindre än en 
förändring av hela den optiska konstruktion som kameran är 
baserad på, nämligen centralperspektivet. Verkligheten över
träffar som bekant dikten och följaktligen har LL-utgivningens 
fotografer konsekvent arbetat utifrån konstartens premisser och 
inte pedagogikens. Därför är resultatet så gott som genom
gående djärvt och lyckat. Den gamla sanning som diskuterades 
inledningsvis i denna uppsats och som säger att konstarternas 
skilda metaforiska system kräver respekt vart och ett på sina 
villkor, har således åter besannats. 

Om bildtext och om bildbeskrivning 

Och sanningen om bildanvändningen är, att det sällan är i 
bilden som problemet ligger och att det är i samtalet om bilderna 
som de perceptuella svårigheterna kan redas ut - inte genom 

37Witting, M.-Hammar, Å. , a.a. s. 9. 
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sådan censur att läsaren aldrig kommer över blädderbokens en
bildsstadium. Detta för oss över till frågan om på vad sätt bilder 
kan kompletteras eller inte skall kompletteras, för t.ex. den som 
inte har någon att samtala med om sin läsupplevelse. Ett av de 
kriterier som skiljer LL-boken från andra illlustrerade foto
böcker är frånvaron av bildtexter. Detta är otraditionellt inom 
faktabokens och den instrumentella illustrationens sfär men ett 
givet kriterium inom den konstnärliga bokillustrationens. I 
några av böckerna finns det bildtexter, men den genomgående 
hållningen är att akta sig för dem. På detta sätt fick man foto
boken att närma sig den gängse konstnärligt illustrerade boken. 

Men man kan också fråga sig om man tagit någon risk med 
detta och förlorat något på vägen, för alla dem för vilka 
böckerna skall ersätta eller bilda bryggor mot samtal. Ibland 
tycks det mig som att LL gått nästan för långt i att endera 
renodla bildens autonomi eller i att lämna läsaren ensam med 
sin bearbetning, allt givetvis för att ge vuxenbokskaraktär åt 
publikationerna. Jag har svårt att tro att LL-boken inte till över
vägande delen används som anledningar till samvaro och an
ledningar till samtal. Kerstin Pärms studier i denna bok 
bekräftar just detta. När Lars Ekenborn med sin dokumentation 
av de dövas tysta teckenvärld i boken Tecken prövar, att sam
tidigt lära upp oss i den fotografiska semiotiken, är enkelhetens 
sofistikation mångtydig. Kanske bildernas konnotationer är 
mycket tydliga för dem som själva är döva, för andra kan de 
vara vaga. Min egen erfarenhet efter att ha undervisat om bilder 
och konst i tjugofem år, är att det finns enkla "seendeknep" 
som man aldrig skall dra sig för att lämna ut och lyfta fram för 
att ens lyssnare så mycket bättre skall klara sig på egen hand 
fortsättningsvis: seendet är också en övningsfråga. 

Frågan om bildtexter har varit aktuell i LL-gruppens diskus
sioner, och man återfinner mer eller mindre pedagogiskt 
motiverade argument både för och emot.38 Ofta tycks mig 
denna debatt gå vilse i sammanblandningen av bildtext och bild
beskri vning. Bildbeskrivningen är ett pedagogiskt instrument 
som alla konst- och bildforskare måste använda sig av, i sina 
texter såväl som i sina föreläsningar och demonstrationer. Den 
visar betraktaren hur man klargör för sig bildens beståndsdelar, 

38Lars Ekenborn hör till dem som uttalat sig mest skeptiskt till bland
ningen av fotografi och bildtext, a.a. s. 26 ff, s. 36-37. 
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den tolkar inte. Bildtexten tolkar vanligen, i fall det inte rör sig 
om enklaste formen av namngivning och proveniensangivelser 
etc.39 

En bildbeskrivning förtydligar bildens bokstavliga innehåll 
och kan i nästa steg användas som underlag för en analys. Till 
sidomå 48 - 49 - 50 i Ekenboms bok skulle man t.ex. kunna 
foga kommentarer av ungefär detta slag: 48: "Mannen och kvin
nan vilar tillsammans och mannen kysser sin hustru, som 
väntar barn." 49: "Mannens sänghalva är tom men kvinnan 
ligger kvar. Hon ligger och vilar sig och sin tunga mage med 
det väntade lilla barnet i." (Bild 23). 50: " Babyn har kommit. 
Mor och barn har redan börjat leka tillsammans." Vad vinner 
man med detta? Ja, en liten finess är att man lär varandra att 
först se efter vad man verkligen ser och att sedan börja tolka. I 
detta fall kan man tänka, att den sakliga vägledningen i fråga 
om bild 49 förhindrar en förhastad slutsats, om att kvinnan 
skulle vara övergiven - vilket just bildföljden i annat fall skulle 
kunna suggerera. Denna typ av text behöver man inte lägga in 
som en bildtext utan gärna i löptexten eller i en egen ruta eller 
tillsammans med illustrationsförteckningen. 

I LL-gruppens texter har jag bara i ett sammanhang skymtat, 
att man använt sig av denna möjlighet med bildbeskrivningar. 
Det är i vissa utvärderingar av talboksexperimenten, d.v.ds 
inläsningarna av böcker som Flyga ur boet och Bodil-flickan 
som gör som hon vill, Uppfinnaren m.fl. 40 Detta är nog rätt 
betecknande, då just Tpb ( Tal- och punktsskriftsbiblioteket) 
för att kunna klargöra för sina läshandikappade talboks
användare vad bildmediet kan gå ut på har utvecklat bild
beskrivningen till en pedagogisk genre i sig. I Spår har Sören 
Sommelius enkla texter bildbeskrivningens utpekande funktion 
samtidigt som de plockar fram något viktigare ur varje tanke
gång. Under en bild av en slingrande vångaväg på Bjärehalvön 
skriver han " I naturen är allting krokigt./ De gamla grus
vägarna är också krokiga". Strax följer fotot av en motorled 

39Johannesson, L. "Om bilder som illustration och om bilden som 
historisk källa". Icke skriftliga källor (XXI Nordiska Historikermötet 1991, 
s. 15 ff). 
40Bellander, Elsie-Bowallius, Ulla LL-talboken, en utpröving (Om LL
boken:3. Skolöverstyrelsen: Rapporter-Planering, uppföljning, utvärdering 
R 88:3), Stockholm 1988, s. 12-13, 18, 42. 
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sedd uppifrån: "Snabba vägar skär genom landskapet./ Led
ningarna ritar streck på himlen./ Allt har blivit rakare." Det är 
naturligvis en sådan syntes mellan utpekande, beskrivande och 
tolkande funktion som är det önskvärda. Tecken tyder tecken. 

Om upphovsmännen 

Till sist: Till de verkligt otraditionella dragen i LL-utgivningen 
hör att bildskapare och textförfattare betonas lika mycket. 
"Yngve Baum - Sören Sommelius" står det på Två platser på 
jorden (1983 Fyra förläggare) och "Ingamaj Beck - Susanne 
Sandström-Bucht" står det på Att finnu Portia. En sådan 
generös arbetsfördelning är inte den "vanlige" illustrations
fotografen eller den gängse bokmarknaden vana vid. 

Bild 28. Hur dokumenterar man intellektuellt arbete eller krea
tivitetens tysta koncentration? LL-utgivningen gjorde ett lyckat 
försök med yrkesreportaget om Sune-konstnär i Sverige, 1983. 

Att just LL ger ut en bok om en bildkonstnärs yrkesvardag -
Sune - konstnär i Sverige av Mann Nordgren och Mario 
Marnoto ( 1979 Cavefors) - ser jag dels som ett uttryck för bok-
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stavligheten i LL-gruppens kulturdemokratiska radikalism, dels 
för detta intresse för bildskaparna som medarbetare (Bild 28).41 

Den tecknade bilden i 35 LL-böcker. Beskrivning 
och analyserande diskussion. 

Den stora gruppen LL-böcker med tecknad, målad eller grafisk 
illustration är med få undantag skönlitterära texter, noveller, 
romaner, dikter o.s.v. Det handlar i den gruppen inte om lika 
entydiga genremässiga överenstämmelser som inom fotoboks
gruppen. Huvudkategorierna utgörs av noveller eller kort
romaner, romaner och romanserier, klassikerbearbetningar, 
diktsamlingar, memoarer och biografier, konstböcker, färg& 
form-böcker, naturlyriska skildringar, faktaböcker i stil med 
Jaz:z,ens historia eller Kryddor i kruka. Det är inte särskilt 
meningsfullt, att ställa upp alla dessa boktitlar efter kategorier. 
Snarare är det de innehållsliga kriterierna som för samman vissa 
verk, såsom kvinnoöden, fattigdom, utsatthet, äventyr, humor, 
barn- och föräldrarelationer, arbetslivsrelationer, man - kvinna
relationen under livets gång, erotik, vänskap, åldrande, fram
gång, motgång etc. Jag har i det urval som skall diskuteras här 
låtit genrerna representeras i proportion till sin kvantitativa före
komst men också efter vilka bildtekniker som kommit till 
användning för att på så sätt kunna visa upp typiska uttrycks
former likaväl som den stilistiska och formala variationsgraden. 
Det avgörande analyskriteriet kommer dock att vara berättar
tekniken, d.v.s. den visuella sekventieringen visavis den ord
mässiga. 

41 Att det var avantgardetidskriften Kaleidoskops utgivare och idag Malmö 
konsthalls radikale chef, Sune Nordgren, som avporträtterades, hedrar LL
historiken. 
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Om bildberättandets morfologi 

Ett av LL-utgivningens allra tidigaste teckningsillustrerade verk 
är Jascha Golowanjuks Min gyllene väg frlm Samarkand från 
1973 (Esselte Studium) i en mycket vacker språklig bearbetning 
av Harriet Alfons. Den boken inkarnerar på alla sätt det man 
menar med den traditionellt illustrerade boken, vilket för mig 
knappast är något negativt omdöme. Till yttermera visso är den 
illustrerad av en av våra mest anlitade bokillustratörer, Stig 
Södersten. Med 24 känsligt rörliga pennteckningar på de 167 
sidorna text har han åskådliggjort scener ur den dramatiska 
flykthistorien från revolutionens Ryssland 1917. 
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Bild 29. I skala I: I kan 
djursskelettet vara svårt att 
uppfatta som hel form i 
Stig Söderstens drivna 
pennteckning till Mi11 
gyllene väg frdn 
Samarkand. LL:s ut
värdering visade dock att 
ingen stördes av pers
pektivet, det antydande 
berättandet eller av de 
ojämna, rörliga kon
turlinjerna, 1973. 

Med en mycket snabb pennskrift, som rör sig över motivet med 
tunna, varandra förstärkande korta streck, bygger Södersten 
upp sina gestalter och miljöer. Tagen var för sig kan en sådan 
konfiguration av linjer te sig helt formlös, det är sammanhanget 
av former som skapar helheten. För oss hör denna tecknarstil 
till svartvitkonstens ekvilibristik och inom bokillustrationen kan 
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den kallas en sammanfogning av etsningens uttrycksarsenal och 
ett impressionistiskt tecknarmaner. Genren är aktad, och för 
normalläsaren konnoterar den alltid god bokkonst. Men hur ter 
den sig för den läs svage eller förståndshandikappade? Man har 
ju frågat sig om inte sprängda konturer och ojämna linjer hör till 
de perceptuella svårigheter man bör undvika? (Bild 29). 
"Bilderna skall ha en ren bakgrund. Kontrasterna bör vara goda 
och konturerna klara", skrev man i sin instruktion 1978.42 
Söders tens teckningar bryter ofri villigt och på grund av sin 
genre mot samtliga dessa krav. Bilderna följer smidigt 
berättelsen men ligger inte alltid helt i anslutning till den episod 
de skildrar, det kan handla om en förskjutning på en eller två 
sidor ibland. Bilderna är utan bildtexter och Södersten bygger 
inte upp några emotionella fixpunkter kring identifierbara 
individer som återkommer i bild efter bild. Illustrationerna lever 
helt på sin egen narrativa kraft, sin konstnärliga elegans och 
närhet till berättelsens både vänliga och osentimentala tonfall. 

Intressant nog hör Golowanjuks bok till dem som tidigt ut
värderades ifråga om illustreringen och resultatet blev på
fallande positivt. Maja Witting rapporterade: 

"Den första bildundersökningen gällde illustrationerna i Min 
gyllene väg från Samarkand. Dessa bilder valdes beroende på 
att den teknik i vilken de utförts antogs kunna vålla tolknings
svårigheter eftersom den sällan har heldragna, avgränsade 
konturer. 

Eftersom undersökningen skulle koncentreras på själva 
bilden, prövades teckningarna isolerade från texten. De som 
yttrade sig över bilderna var dels läsare som hade så stor läs
skicklighet att de kunde läsa texten, dels knappt läskunniga 
läsare. 

Tolkningen av bilderna blev mestadels korrekt, ibland ofull
ständig men sällan felaktig i förhållande till det som de avser 
att skildra. 

Denna undersökning visar att både de läsare som skulle ha 
klarat texten och de som inte kan läsa den tolkar bilder som 
inte är utmejslade till fullständig tydlighet. .. ,,43 

42witting, M.-Hammar, Å. a.a. s. 9. 
43Witting, M . 1979, s. 23-24. 
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Dessa resultat måste ha varit tillräckligt övertygande för att få 
LL-gruppen att fortsättningsvis våga satsa alltmer på själv
ständig illustrationskonst i sina projekt. Maja Witting berättar i 
sammanhanget, att man såg t.o.m. en så klassiskt illustrerad 
bok som Golowanjuks som ett exempel på att bilden var för 
underordnad texten. Efter den och några andra liknande titlar 
samt tidigare experiment med böcker illustrerade med film
bilder, valde man att satsa på böcker "som planerades med ut
gångspunkt från iden att bild och text var lika viktiga ... "44 Här 
börjar vi få konkret underlag för vad LL-gruppen menade med 
att deras koncept var "otraditionellt". Det betyder emellertid inte 
att den teckningsillustrerade LL-boken fortsättningsvis skiljer 
sig nämnvärt mycket från Golowanjuk-Söderstens bok. 

Seriemediet har kommit mindre till användning i LL-utgiv
ningen än vad man skulle förmoda. Magnus Knutssons och Jan 
Gissbergs Aron Rapp - privatdetektiv trycktes 1979 (Raben 
&Sjögren) och låg helt rätt i tiden med tanke på National
museums stora serieutställning och den i samband med detta 
aktiverade debatten om serier som kultur eller okultur och om 
serietecknandet som en nationell litterär och visuell konst
form. 45 Debatten gick hög bland modersmålslärare och biblio
tekarier, men särskilt i Danmark gick dessa gruper i spetsen för 
en integrering av bild- och text i läsupplevelsen. Svenska Serie
främjandet hade redan 1975 börjat uppmärksamma serie
tecknarna som en del av det ungdomliga avantgardet. Magnus 
Knutsson, som länge varit den svenska seriekonstens baner
förare och med tiden själv skrivit många seriemanus, inbjöds 
1976 till en kommande LL-konferens om texten och bilden.46 

Aron Rapp - privatdetektiv är lika typisk i sin art som Min 
gyllene resa från Samarkand är i sin. Boken är i behagligt serie
magasinsutförande och med ett suggestivt omslag i svart med 
färginslag bestående av en svagt belyst flyende man som be-

441bid., s. 23. 
45Johannesson, L. Serier för alla. Svenska serier och serietecknare. 
(Nationalmuseum, utställningskatalog nr 478 ), Stockholm 1979 (1979a), 
samt Skärm för skärm. Serier för alla, Svenska serier och serietecknare , 
Nationalmuseum 1979 (1979b). 
46Enligt minnesanteckningarna den 15.12 1976. SÖ, V-avd. , byrå VI: 
handikappsenheten, FIIIa vol. 1-13, Flllb voJ. 1-10, F3a, Riksarkivet, 
Stockholm. 
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skjutes från ett upplyst fönster i fonden. Samma karakteristiska 
action-teckning präglar inlagans 52 sidor med alla dess teck
ningar. 

Bild 30. Ett helsidesuppslag i kompromisslös serietecknarstil. 
Djärva förkonningar, avskärningar och hårt spel på dramatisk 
växling mellan svan och vitt . Ur Magnu!. Knutssons och :Jan 
Gissbergs Aron Rapf>- prfratdetektiv. 1979. 

Det är Rolf Gohs-traditionen i svensk serieteckning som går 
vidare här med dramatiskt klippta scener, zoomningar och 
djärva förkortningar - filmteknik i tecknarscenografi ! De flesta 
teckningarna är bra gjorda även i fråga om den för mediet 
känsliga anatomiska teckningen och även om svärtan i natt
bildema stundom tenderar att bli för mörk och gestalterna på 
sina ställen svåra au urskilja. Mot detta står detaljerade gatu
scenerier som hjälper oss att känna igen Stockholms central, 
Drottninggatan, Mariatorget etc. (Bild 30). Serien har både 
spänning och ett mänskligt tema om att hjälpa istället för att 
stjälpa. Man förvånas över att LL-gruppen ändå anser att det 
saknas " ... något av socialreportage i serien" .47 Detta påminner 
oss å andra sidan om hur tidsbundet vårt tänkande är. Kanske 
även den fortsatta frånvaron av satsning på liknande spännande 

47Minnesanteckningarna den 15.12.76 enligt Wennström, manuskript, 
s 75 . 
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serieexperiment skall ses utifrån tidsandan och den då fort
farande rådande skarpa motsättningen mellan s.k. masskultur 
och finkultur, där seriemediet utan rättegång alltid fördes till 
den förra gruppen. 

Måhända fruktade LL-gruppen att dess samhällsfostrande 
åtagande skulle ifrågasättas, om man försåg dem som redan var 
"utlämnade" åt "kiosklitteraturen" med ännu mer "skräpkultur" 
- genrefördömandena har varit otaliga och mycket långlivade 
inom det litterära etablissemanget. Möjligen kan seriemediet ha 
berett sina läsare perceptuella svårigheter, som var svåra att 
tackla. Detta har jag inte funnit något belägg för, men LL
manualens konstaterande att "Text på bild får inte före
komma"48, kan indikera ett speciellt avläsningsproblem när det 
gäller serier, där texten alltid ligger infälld i bilden och trots att 
seriemediets bubblor och pilar borde uppfattas som läs
stödjande. Magnus Knutssons text är både spännande och 
okomplicerad och därvidlag föredömlig i sin balans visavis 
bilderna. 

Ordets eller bildens epik 

Om en jämnvikt mellan ord- och bildmedierna i LL-boken 
skulle innebära, att bilden var lika avgörande för handlingens 
framåtskridande som texten, måste man konstatera, att det är få 
LL-böcker - och andra heller - som lever upp till den normen. I 
det urval jag behandlar här, kan jag bara nämna några få verk 
eller serier, där jag anser att handlingens fortsatta förlopp 
suggereras att ligga i bilden, n.b. utan att det faktiskt gör det. 
Det gäller Ulla Ekhs Inga och Jimmy - serie, där alla fem 
böckerna illustrerades av Kenneth Derlow, de av Katarina 
Torfassons böcker som illustrerats av Gunilla Kvarnström, 
Edward Lindahl Kråktinget, Lotta Melantons Berättelsen om 
hjulet samt de båda böcker i vilka konstnären Peter Tillberg 
medverkat, Uppfinnaren från 1981 och Ringaren i Paris från 
1985. 

Man skulle tro att denna drivande funktion är en automatisk 
följd av att en tecknare illustrerar en hel roman eller en följe-

48Witting.M-Hammar, Å., a.a. s. 9. 
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tong. Men så enkelt är det inte, som vi skall se. Redan i fråga 
om Jascha Golowanjuks roman kunde vi t.ex . konstatera, att 
Södersten inte byggde upp ett figurgalleri som band samman de 
skilda scenerna. Ett sådant berättartekniskt grepp är ett av de 
medel man kan begagna, men det behöver därför inte 
automatiskt medföra att bilden har den episkt ledande rollen . 
Om vi jämför några romanprojekt, kan vi se hur olika arbetet 
kan läggas upp. 

I Inga och Jimrny ( 1981, LT) har Kenneth Derlow valt att ge 
huvudpersonerna Inga och Jimmy karakteristiska utseenden 
och individualiserat kroppspråk. Han har lyckats fånga tonårs
kroppens rollspel och han lyckas i senare Inga och Jimmy -
böcker även föra över detta till 25-åringarnas uttryckssfär. 
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Bild 31 . Inga och hennes mamma. Närhet och distans på samma 
gång i denna lätt roade illustration till en egentligen svår situa
tion: skall sjuttonåringen göra abort eller inte? Med ovanifrån
perspektivet skapas distansen samt med hjälp av den lite kari
kerande figurteckningen ; med kökshöma, trasmatta, förkläde, bar
fotalös och naturligt kroppspråk skapas intimitet och trygghet. 
Illustration av Kenneth Derlow till Ulla Ekhs Inga och Jimmy, 
1981 . 
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Inga är en söt och glad, blond femtonåring, som spelar lite för 
mycket på sin sexighet och ganska snart får känna på allvaret i 
detta. Hon och Jimmy blir med barn. Som tur är står sig för
älskelsen igenom åren och diverse vedermödor. Historien är 
rakt, roligt, vänligt och verklighetsnära berättad. Bilderna följer 
texten i denna stämning: Derlow ritar egentligen i samma tradi
tion som Södersten med snabba korta penndrag och mycket 
genomsläpp av papperets vita yta för teckningens volym
skildring. Men Derlow förenar detta med ytterligare två tradi
tioner, den eleganta modetecknarens och ungdomsboksteck
narens. Detta innebär att han hela tiden kontursäkert återskapar 
huvudpersonernas karakteristika och att han håller sig inom en 
mer figurativt berättande stil. Pennan löper inte sökande iväg i 
amorfa streckmassor utan det är alltid ett formfast central
perspektiviskt rum som inramar episoderna. Scenerna har dess
utom med lätt hand fyllts med svensk samtidsdokumentation, 
alltifrån jeans- och j acktyper, till gardinuppsättningar och köks
inredningar. Till detta kommer såväl författarens som teck
narens välvilliga distans till sina huvudpersoner - vore det inte 
för den lättsamma tonen skulle man kanske kunna se ett lätt 
karikerande drag i Derlows sätt att skildra Inga och Jimmy och 
personerna runt omkring dem, föräldrar, läkare, präst o.s.v. 
(Bild 31 ). Men det är på denna punkt som genretraditionen 
kommer in; ser vi Derlow i samma tradition som vår elegantaste 
och roligaste kvinnliga serietecknare, signaturen Gobi alias 
Lilly Uppenberg, så tolkar vi också den lite spjuveraktiga 
distansen som en självklar välvilja mot aktörerna. 49 

Med Inga och Jimmy tätt omslingrade på omslaget och 
därefter 20 teckningar på 52 sidor lyckas tecknaren få ett visst 
övertag över texten, kanske för att texten är lika lätt och smidig 
som bilderna - eller kanske för att bilderna inte behöver berätta 
samma svåra saker som texten. Hur som, motivvalet spelar 
också in: Derlow stannar upp för en liten pigtittare, som hör till 
det första som köps in till det nya hemmet, för det nyinredda 
kökshörnet, för tonårsflickan som ligger och drömmer på sin 
säng och tonårspojken som övermodigt kastar med den svarta 
luggen. lnformaliteten i det lilla universum som han bygger upp 
kring Inga och Jimmy gör oss snabbt förtrogna med miljön och 

49Johannesson, Lena 1979a, s. 10-11, samt utställningskompendiet 
1979b, s. 14-15. 
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dess förutsättningar. Det finns något av samma trohet i Derlows 
lust att inreda detta "dockskåp för tonåringar" som Sven 
Hemmel visade upp, när han "inredde" Åke Holmbergs Ture 
Sventon-värld. 

Trots stora olikheter i övrigt är det så som även Peter 
Tillberg arbetar i sina märkliga bildsagor om den utsatte sten
åldersmannen Ijp och om den monstruöst vanskapte domkyrko
ringaren Quasimodo. Till berg har illustrerat Björn Isakssons 
lågmält dramatiska berättelse Uppfinnaren (1981 Författarför
laget) om den fysiskt svage men psykiskt självständige och 
uppfinningsrike Ijp, som inte orkar jaga som de andra männen 
men som klurar ut hur snaror och fällor skulle kunna kon
strueras. Senare räddar ljp flocken genom sin påhittiga släd
konstruktion och till slut förvandlar han också släden till en ny 
uppfinning, nämligen kärran. 

Här handlar det om en oskön och föga lättsam värld och Ijps 
yttre är inte lätt att direkt känna sympati för. " ... Halsen var 
kort./ Huvudet hade en låg, sluttande panna./ Näsan var platt 
och bred/ och munnen var stor./Hakan var så liten att den 
knappt syntes ... " Tillberg låter oss ändå genast möta Ijp i 
individualiserande närbild mot en fond av myrmark och skog. 
Bilder av redskap följer därefter, spatiöst utlagda på en helsida 
som i en museimonter, sedan en suddig grottscen, där två 
hannar strider. Ijp har svårt att få del av flockens fångst och 
föda och får sällan värma sig vid elden. Han vandrar en dag ut i 
skogen för att låta sig förgås. Vi ser honom bakifrån, när han 
pulsar bort i snön i snårskogen. På detta sätt fortsätter be
rättelsen med omväxlande "analytiska" eller visionära bilder, 
där Ijp ser som i syner hur han skulle kunna lösa sina tekniska 
problem,som samtidigt skulle kunna lösa hans överlevnads
problem. I hungerns halvdvala under fållen längst bort i grottan 
ser han sommarbilden av aborren som fastnar i metarens löp
snara. Han ser i sina tankar hur haren skall lockas till fällan av 
nyskalade kvistar os.v. Steg för steg lockas vi av bild och text 
att gå vidare, för att få veta hur Ijp skall lösa sitt dilemma. (Bild 
32). Vi får se närbilder av hur hudsläden sys ihop och av 
eldpåsen och av hur rullsläden fogas samman. 
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Bild 32. Grottmannen ljp och hans första fälla borta i snårskogen. Han har 
utan vapen fångat ett djur, men det kommer att dröja innan han vet att hans 
intelligens är ett vapen också. Är bilden skrämmande, skapar den fel bild av 
utsatthet? Eller skapar den medkänsla för både människa och djur? Peter 
Tillbergs tolkningar av Björn Isakssons Uppfi1111are11 ger en dimension åt 
sagan, som gör den omöjlig att återberätta utan bilderna. 1991. 

Mot bokens slut ökar antalet färgplanscher och den nästan 
gastkramande osäkerheten och kylan i kolteckningarnas vinter
bilder gär över i sommarvärme. Anekdotiska scener mot 
"tankebilder", detaljbild mot vidvinkelsceneri, individuellt 
ansikte mot massans anonyma, suddig social miljö mot 
skogens och naturens funktionellt och rumsligt klara, hotstäm
ning och närhet är några av de visuella variabler som Tillberg 
arbetat med. Mängden teckningar och färgplanscher riktar vär 
uppmärksamhet mot den episka rörelsen. Frekvensen 26 bilder 
på 57 textsidor (totalt sidantal 80) garanterar god parallellitet 
och rytmisk täthet mellan bild och ord, liksom växlingen mellan 
helsidesplanscher och inbrutna bilder. Av de sjutton helsides
bild.~rna är fem i färg, sex inklusive omslagsbilden. 

Annu tydligare men med liknande medel bygger Tillberg 
upp den visuella epiken i Ringaren från 1985 (Författarför
laget), Bo Anderssons fritt berättade version av Victor Hugos 
roman Notre Dame de Paris från 1831. Av 43 bilder på 113 
textförsedda sidor (totalt sidantal 143) är sexton svartvita hel-
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sidesplanscher och arton inbrutna svartvita bilder, i tung svart
muskig kolteckning. Av de 9 färgbilderna upptar sju egna sidor 
och är två inbrutna i texten, sammanlagt tio färgbilder med 
omslaget. Berättelsen utspelar sig i 1400-talets Frankrike men 
också här ses människan som en gnom, grotesk genom sin 
fysiska eller andliga begränsning, ett svårhanterat gestaltnings
sätt som dock bemästras av Tillbergs säkerhet som anatomisk 
tecknare. Det hör till Tillbergs storhet att kunna hålla vår 
sympati vid liv, trots all mänsklig fulhet och sjaskighet han ger 
gestalt åt i sina dramatiseringar. De centrala episka identifika
tionspunkterna i boken och i bilderna är den lille lytte 
Quasimodo, som senare blir den groteske puckelryggen i 
klocktornet, prästen i sin passionerade kyla och den goda och 
attraktiva Esmeralda. Deras missöden under historiens skilda 
förvecklingar och deras gemensamma öde i passionernas 
förödelse skildras gripande genom bildväxlingarnas närhet-av
ståndsspel och spel på svartvitt mot fårg. 

I dessa sagor och bildsagor och även i Inga-böckerna och 
Aron Rapp-historien har huvudpersonernas gestalter och 
agerande och miljöerna för detta agerande varit episka foci. I 
andra LL-romaner möter vi andra sätt att bygga upp bild
berättandet på, fast sällan med den fullödiga episka effekt som 
de ovannämnda böckerna ger prov på. 

Den erfarne bokillustratören Tord Nygren gavs uppdraget att 
illustrera Max Lundgrens böcker om Benny, den lille malmö
killen i Syrenelundslummen som kämpar sig upp ur omgiv
ningens sociala apati av ren och skär självbevarelsedrift, när 
han har blivit mobbad i skolan. Med hjälp av farbror Salminen 
- den avdankade boxningstränaren och faster Teas sambo - lär 
han sig att slå ifrån sig såväl fiender som underlägsenhets
känslor. Hans framgångar - och samlade erfarenhet av över
vunna motgångar - ger med tiden såväl Salminen som stads
delen i övrigt en hel del självrespekt tillbaka. Det handlar om 
fyra böcker i vårt urval - Benny, boxaren , Benny boxaren nere 
för räkning, Benny Boxaren och kärleken, Benny Boxaren i 
Amerika från åren 1985, 1984, 1987 och 1991 (Skriftställarnas 
förlag) . 

252 



Bild 33. Tord Nygren kon
centrerar spänningen i 
Max Lundgrens böcker om 
Benny Boxaren till in
trängande närbilder av 
människors ansikten och 
små men talande kropps
rörelser. Benny sitter 
gömd och iakttar faster 
Teas besökare. 1985. 

Tord Nygren valde att genomgående koncentrera sig på 
individernas ansiktsuttryck och på deras inre känslospel. I den 
första boken presenteras Benny, faster Tea, fabror Salminen 
och andra genom mycket känsligt tecknade porträtt och fortsätt
ningsvis är det rumsligt stiliserade en- eller tvåfigursscener i 
boken. (Bild 33). När det någon sällsynt gång förekommer 
flerfigurscener är de utan övrigt rumsligt arrangemang än sina 
kroppsliga positioner, som vid scenen hos den knarkande 
prostituerade flickan Agneta (s.116) eller i inbrottsscenen (s. 
101 ). Någon gång används collagefonnen för flerfigurarrange
mang, som i skildringen av "slaget vid Syrenelund" i Benny 
Boxaren och kärleken, s. 61, men också i den scenen får 
Nygren in fokus i förgrunden på Benny med knutna nävar och i 
fon~en på en polisman med batong. 

Overallt detta fokus på människans ansikte och människans 
blick, maktlös, mäktig, lugnande eller hotande. Som ett kon
centrat av denna bildtrop kan man se bilden av Bennys första 
farliga motståndare i ringen, en syntes av orden "Den långe 
kikade fram mellan handskarna .. ./. (s. 88, bild 7) Bok för bok 
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ser vi Benny växa upp och faster Tea åldras; bok för bok hålls 
vi mycket nära de människor det gäller och den dramatik som 
hotar dem. Teckningen av Benny med kniven i handen på jakt 
efter faster Teas mördare är en bild av den kraft och den 
målmedvetenhet en mycket upprörd och mycket beslutsam 
människa kan vara mäktig, Benny Boxaren nere för räkning, s. 
85. Bilden av Salminen, när han står i badrummet och tvättar 
strumpor i en kyffig och smällhet liten lägenhet på Manhattan, 
är ett porträtt av tilltufsad men praktisk livserfarenhet - Benny 
boxaren i Amerika , s. 49: Salminen stod i ett par gröna shorts./ 
Det ångade kring hans långa vita kropp./ "Perkele" mumlade 
han./ Och han tänkte på snö/ ... " 

16 bilder på 145 sidor, 23 bilder på 110 sidor, 13 bilder på 
112 sidor och 8 på 120 sidor är proportionerna i dessa böcker. 
Medan Max Lundgren för oss runt i en socialt både 
komplicerad och rörlig värld håller oss Tord Nygrens teck
ningar fast fokuserade på de enskilda människornas känslorum, 
uttryckt genom deras ansikten, mimik och kroppspråk och med 
minimal hjälp av det tredimensionella och fysiska rummet om
kring. Rummet i Nygrens teckningar utgörs av spänningsför
hållandena mellan de agerande. En skicklig tecknare kan behålla 
denna dynamik en romanserie igenom, om han äger en penna 
som känsligt och oförfärat vågar rita av de farliga scener och 
känslotillstånd vi annars knappt vågar registrera eller ens hlnner 
skymta i vitögat. Nygren illustrerar således inte Max Lundgrens 
epik, men väl dramatiken i det han berättar. 

En ännu mer renodlat asketisk hållning till epiken och med 
samma koncentration på det inre skeendet möter man hos Petter 
Pettersson, när han illustrerar Elsie Johanssons kortroman eller 
novell Det bruna kuvertet från 1985 (LT). Den 37-sidiga löp
texten interfolieras av fyra skickligt laverade teckningar. En 
femte bild återfinns på omslaget och föreställer, när Bosse 
öppnar det ödesdigra kuvertet, där kuvertets bruna färg är det 
enda koloristiska inslaget- ett effektivt anslag i all sin enkelhet. 
Bosse nöjd bakom lastbilsratten, Bosse och Siv i samlagsscen, 
Bosse med putande ölmage i besöksstolen, Bosse i mörkret be
vakande den kvinnliga handläggaren på väg hem. Ensamma 
skulle dessa få bilder själva inte kunna åskådliggöra den 
historia Elsie Johansson berättar. De fungerar mera som 
musikaliskt-poetiska tolkningslägen visavis textens sorgligt 
triviala obönhörlighet. 
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Merparten LL-böcker har illustrerats på detta och liknande 
sätt och kanske har man i det läget inte längre uppehållit kravet 
att bilden skall bära epiken utan att bildernas självständighet 
skall ligga på det stämningsskapande planet, så som i gängse 
vuxenbokillustration. Egentligen är detta en rimlig kompro
miss, ty alla konstnärer är inte tränade att tänka på det sätt som 
en illustratör eller en scenograf eller en filmregissör måste göra: 
i begripliggörande episoder anpassade efter en episk ram. När 
Ulla Zimmerman illustrerar Gunnar Kieris Plötsligt en dag 
(1981 Raben&Sjögren) förnimmer man just denna ovana vid 
mediet. Man skulle kunna beskriva denna illusteringsinsats som 
en blandning av Tillbergs och Nybergs metoder men utan den 
förres täta relation till texten och säkra handlag med anatomi 
och tredimensionalitet eller den senares välavvägt ömsinta 
människoskildring. Skicklighet i anatomisk teckning och rums
gestaltning är ofrånkomligen ett av kraven, om man försöker 
arbeta i en realistisk berättarstil. Många duktiga konstnärer har 
sin styrka på annat håll än i figurteckningen och detta drabbar 
ofrivilligt deras resultat, när de ger sig in på den närgångna och 
avslöjande konstart som den episka bokillustrationen faktiskt 
är. I sina egna LL-böcker, som bygger på såväl egen bild som 
text, visar Zimmerman en helt annan säkerhet och frihet, t.ex. i 
Sandpåsen ( 1988 Opal). 

I sin demokratiska strävan att släppa fram många skilda 
konstnärliga formspråk har LL-gruppen emellanåt låtit konst
närerna schavottera på välviljans altare. Böcker som Ingrid 
Anderssons fina berättelse Tillbaka till livet ( 1982 L T) om 
flickan Lena som drabbas av afasi efter en trafikolycka hör till 
dem där några bilder i inlagan kunde ha tagits bort. I Curt Einar 
Jinders Skomakarens hus ( 1980 Opal) kunde Åke Marstranders 
teckningar med fördel ha dragits ned i formatet för att inte göra 
sin upphovsman orättvisa i onödan; några av dem är i sin 
spretiga pennskrift och i sin spatiösa utbredning över hela upp
slag nästan omöjliga att hålla samman visuellt (särskilt s. 24-
25). 

Det egendomliga är att medan man här skulle kunna tala om 
estetiska tillkortakommanden så handlar det samtidigt om, att 
just dessa exempel visar på prov på sådana bildval och teck
ningsstilar som LL-gruppen brukade ifrågassätta på grund av 
deras förvrängningseffekter, oklara konturer etc. Det är givetvis 
inte det lite truliga och valhänta uttrycket i sig som jag 
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ifrågasätter; det är bara så, au även det naivistiska uttrycket är 
en estetisk effekt, som man bara kan uppnå med mästerskapets 
hjälp och inte med amatörism. Omslagsbilden och några av 
Yngve Svedlunds övriga teckningar till Jan Fridegårds Yx
skaftet ( 1990 L T) visar det handlaget. I det här sammanhanget 
kan det vara värt att påpeka, att det förhållandet att LL-konst
närema ofta fått arbeta i grått-svart-vitt inte varit uttryck för 
någon nyenkel vardagsestetik utan orsakats av ekonomiska 
faktorer. Denna begräsning har i mångas ögon diskvalificerat 
LL-illustreringen som tråkig; flera konstnärer har dock utnyttjat 
begräsrungen och använt sig av grisailleteknikens fördelar, som 
t.ex. Dag Wiren eller Anna Nordensk.iöld. 

Flera LL-böcker vacklar betänkligt mellan de två ovan 
diskuterade berättarprinciperna och grundläggande estetiska 
krav och ibland kan man undra om det inte är LL-gruppens 
egen hållning som vacklat, annars skulle man klarare ha kunnat 
strukturera sina önskemål. 

Arthur Conan Doyle 

Silverbläsen 

Aterlx>rattad av Hans Peterson 

Opal 
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Bild 34. För illustreringen 
av Conan Doyles klassiska 
deckarhistoria valde man att 
reproducera de Sherlock 
Holmes- illustrationer som 
med tiden själva blivit 
klassiker. nämligen Sidney 
Pagets teckningar för 
xylografi och fototypi. 
Omslagbild av kupescenen 
till Silverbläsen , 1984. 



Studerar man en sådan bok som Hans Petersons återberättade 
version av Conan Doyles Silverbläsen ( 1986 Opal), "med de 
ursprungliga illustrationerna av Sidney Paget", kan man följa 
en av de äldsta urvalsprinciperna för bokillustrationens epik. 
Boken startar omedelbart med Holmes" och Watsons samtal 
, varvid Holmes berättar att han nästa dag skall resa ut på landet. 
Watson säger, att han gärna följer med. Bild ett: tar nästa steg i 
berättelsen och vi ser de båda herrarna sitta i tågkupen. (Bild 
34). Under denna resa berättar Holmes för sin vän - och för 
oss - om det fall de skall ut till Dartmoor hed för att hjälpa till 
att lösa. Bilden hjälper oss att uppleva förflyttningen i tid och 
rum. I nästa scen befinner oss ute på den gård där dödsfallet 
har inträffat och vi får händelseförloppet återberättat för oss i 
ord. Nästa illustration tar fasta på en av de mest mystiska 
episoderna i berättelsen, d.v.s när den okände mannen kommer 
på kvällen för att förhöra sig om kapplöpningshästens 
kondition. Tjänsteflickan, som är på väg ut i stallet med mat till 
stallpojken i ena handen och lykta i den andra, blir rädd. Ljuset 
underifrån på hennes och mannens ansikten understryker den 
kusliga nattstämningen. Tredje bilden: den dödade hästtränaren, 
som han låg bakom en buske när han hittades. Bild fyra: 
Holmes och Watson möts av hästägaren och den lokale 
polischefen vid järnvägsstationen. Bild fem: Holmes växlar 
några ord med den dödes hustru i dörröppningen, ett samtal 
som gav en avgörande ledtråd. Bild sex: Holmes och Watsons 
oväntade hemresa till London samma kväll inleddes med 
hästskjuts till stationen - Holmes kan därvid fråga kusken, om 
fåren som gick i hästhagen. Pojken berättade att tre av dem 
börjat halta. Sjunde bilden: Holmes, Watson, ägaren Ross och 
några mer runt Silverbläsen, som kamoufluerad just vunnit 
loppet. Holmes avslöjar hästen som tränarens baneman. För att 
vinna pengar på loppet hade tränaren tänkt skada den berömda 
kapplöpningshästen genom några osynliga kirurgiska snitt i 
bakbenen - han hade övat sig på fåren - och själv satsa på ett 
annat ekipage. Bild åtta: Silverbläsen i medaljong, vacker och 
oskyldig. 

Som vi ser bär varje bild en bit av argumentationen och 
bevisföringen i sig och två av dem fungerar som "händelse
bevis" (flickan på väg till stallet, tränarens lik ute i hagen). Två 
av dem, slutligen, fungerar som berättelsens upptakt och slut-
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punkt och anger de harmoniska vilolägen mot vilka dramatiken 
utspelas. 
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Bild 35. En skicklig tecknare kan med enkla medel skildra både 
komik och dramatik. ntustration av Eva Leven till Jan Elegruds 
och Göran Nordströms Jiimvägsbron från 1985. 

Detta är ett verkningsfullt och ofta använt sätt att berätta en 
historia på. Betecknande nog är det oftast inom äventyrsbe
rättelsen och inom den komiska genren som det faller sig 
enklast att hitta de visuella nycklarna till berättelsens kärna. LL
utgivningen är följaktligen rik på både komiska och spännande 
skrönor. Med humor och dramatik såväl i episodval som 
stilistik bildsätter Eva Leven Jan Elegeruds och Göran 
Norströms lilla novell Järnvägsbron ( 1985 Opal) . Man skulle 
faktiskt kunna förstå historien utan att ha läst orden. Figur 1 : 
Banvakten kommer åkande på sin dressin och upptäcker den 
igenrasade järnvägsbron över älven, vilket visas i nästa bild. 
Han ser att han kan vada över flodrännan på de hoprasade bro
spannen och klär av sig, fig. 3. I det uppdämda vattnet blänker 
en stor lax, fig . 4. Den nakne mannen försöker slå ihjäl fisken 
med en påk,han slår och slår, fig. 5, men laxen slinker undan. 
Mannen står stilla och väntar, fig. 6, men skär sig plötsligt på 
något vasst på bottnen, fig. 7. (Bild 35, se även bild 15). Han 
böjer sig ned, fig. 8. och plockar upp en liten mussla som det 
ligger en pärla i, fig. 9. En stock kommer forsande och stöter 
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mannen i ryggen, fig. 10, och plötligt inser han att han måste 
fortsätta över till andra sidan,där tåget nu närmar sig. Han rusar 
iväg, hittar en båt och hinner ro till andra stranden, störtar upp 
över strandbrinken, fig 11, upp på banvallen,och ut på rälsen, 
där han viftar och semaforerar spritt språngande naken, fig. 12. 
Näst sist ser vi honom åter påklädd och i sin banvaktsuniform 
försynt vinka från sin dressin till dem han räddat från en säker 
död, han åker hem. På slutvinjetten, fig. 13, kysser han sin 
hustru och sträcker fram pärlan på tungspetsen. En god historia 
(i mer än en bemärkelse) , väl berättad såväl i ord som i bild. 

En annan sådan ord- och bildmässig fullträff hann gamla 
LL-gruppen ta beslut om innan den avvecklades: Johan 
Werkmästers Kyss mig! från 1991 (LL-förlaget) och med 
teckningar av Boel Werner är en liten komisk pärla. Det är 
historien om Leos och Marias bröllopsdag och om vad som 
hände sedan Leo snubblat i livsmedelsaffären, dit han hade gått 
för att köpa frukostmat. Omplåstrad vigs han några timmar 
senare vid sin älskade Maria, men resten av bröllopsdagen 
präglas av diverse nya missöden, som när han halkar i badkaret 
mitt under deras ömmaste stund. Hans blåmärken och övriga 
skavanker, som kan vara ömma på fel sätt, när man som "Leo 
och Maria [vill] alltid älska/. De vill älska med varandra/ och 
överallt." , som de står i baksidestexten. Bokens 15 bilder 
utlagda på de sammanlagt femtiotvå löptextsidorna, fördelar 
berättelsens poänger väl mellan sig. Boel Werner arbetar i en 
något karikerande och drastisk stil, som genom sina mjuka 
former ändå sprider en vänlig stämning - precis som utropet 
"äh, kyss mig!" gör det. Kyss mig! har blivit uppskattad för sin 
erotiska frispråkighet. Men som Kerstin Pärms undersökning 
visar, har vissa bilder förbryllat läsarna med sina förkortnings
effekter, som t.ex. när Leo på sid. 27 står på ett ben och böjer 
det andra bakåt medan penisen står rakt ut däremellan.(Bild 6). 
Har han ett ben och två penisar, undrar någon, eller tre ben, 
undrar någon annan? Den moderna tecknarstilistik som våra 
egna barn lär sig behärska genom bekantskap med t.ex. Gunna 
Grähs, Cecilia Torudd, Ulf Lundquist och många, många andra 
bokkonstnärer är inte självklar för alla inom LL-bokens läsar
grupper ännu. Men för bra många ändå, tycks det, om man ser 
till LL-utgivningen i stort. 
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Stilens symbolik och motivets metaforer 

Med det sista påpekandet ovan kommer vi in på den intressanta 
frågan, om med vilka andra medel man kan berätta bildmässigt 
än de vi har berört ovan, där bilden alltid har berättat samma 
historia som texten. En tecknare kan skapa genvägar mellan 
textens olika nivåer, mellan den berättande och den stämnings
skapande nivån, mellan det uppenbara händelseförloppet och 
det underliggande känslomässiga skeendet o.s. v. För att bryta 
med den realistiska illusionen och föra in dessa övertoner eller 
denna tolkande distans kan konstnärerna använda sig av skilda 
stilmedel. Det är alltså inte bara bildmotiven i sig utan även den 
stilistik i vilken de utförs som symboliska signaler kan läggas 
1n. 

Dagens konstnärer och designers använder sig av alla de 
formala uttrycksmedel som konstens historia hittills har 
presterat, särskilt under det modernistiska skedet. Naivism, 
kubism, expressionism, surrealism, collage, montage, kon
kretism, spontanism, neorealism, pop, överallt i samhället 
möter vi konststilarna som ett dagligen utnyttjat kulturkapital, 
som så gott som alla - om än omedvetet - behärskar och kan 
avläsa. Vi möter dessa visuella ismer på mjölkpaketen, på 
gardinernas textiltryck, på middagsservietterna, i företagslogo
typen, i tidnings annonsen, i kläddesignen, i boklayouten etc. i 
all oändlighet. För det mesta slinker de med som allmänna 
symbolvärden i bilderna, i andra sammanhang studsar vi inför 
den unika uttryckskraft de fortfarande besitter. Bok.illustra
tionen är ett sådant sammanhang, där bildens egen stilistik 
betyder mycket mera än blott och bart en trendsignal. 
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Bild 36. Collage och 
montage i Jockum 
Nordströms omslag till 
Ludvig Rasmussons 
Jazzens historia. Mo
dernismens barnbarn 
behärskar alla uttrycks
kodema och har tillåtits 
samma frihet i LL-ut
givningen. 1989. 

När Jockum Nordström i LL-boken Jazzens historia ( 1989 
Opal) använder sig av pojkteckningens naiva konturteckning, 
fotomontage, färgade pappersbitar för klädesplagg, husfasader 
etc. och gammaldags skrivmaskinsskrift för etiketter, har han 
mättat boken med 1960-talsgenerationens bilderboksminnen 
alltifrån Slas till Inger och Lasse Sandbergs Tummen-collage, 
(Bild 36). Och Ludvig Rasmusson anknyter i sin tur i texten till 
samma vardagsresonabla tradition. (Opal 1989). 

LL-biblioteket omfattar en häpnadsväckande lång rad av 
dylika lyckade illustrationsexperiment i den frigjorda 
modernismens anda. Boel Werners Kyss mig!, som 
diskuterades ovan, hör dit och elit hör också Lotta Melantons 
ut~ uderat vackra och samtidigt funkf!~nella gouacher till 
Berättelsen om hjulet ( 1985 Bildförlaget Oppna ögon) med text 
av Gunnar Rydström. Historien handlar - återigen - om hur 
hjulet kan ha uppfunnits i en kultur, i detta fallet i den gamla 
mesopotamiska. 
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Bild 37. Förutom det historicerande fonncitatet behärskar Lotta Metanton 
glidningen mellan berättande och dekorativ form. lllustrationerna till 
Gunnar Rydströms Berättelsen om hjulet gör denna lilla LL-bok från 1985 
till en bokkonstnärlig pärla. 

Melanton har valt en halvt kubistisk, halvt naivistisk stil, med 
form fogad mot form i välavvägda färgblock. Människo
gestalten är som klippt ur papper och arkaiserande skulpterad 
efter den egyptiska konstens frontalställning av överkroppen 
och profilställning av underkropp och huvud. På ett klipp
dockeaktigt lekfullt sätt fyller Lotta Melanton sitt färgstrålande 
sumeriska rike med dessa formfac;ta figurer. (Bild 37). Bokens 
nitton färgplanscher är helt utfallande över det liggande A5-
formatet, de har skiftande kolorit och visar en textilkonstnärlig 
skicklighet i att låta berättande form gå över i dekoration och 
mönster och vice versa. Boken är sällsynt helgjuten som 
bokkonstverk: pärmens insidor är klädda med en av Melantons 
solomstrålade slättbilder, de nitton färgplanscherna väger 
absolut jämt mot nitton textsidor. Små Lecknade vinjetter i tusch 
ligger i marginalen här och var och stöder och livar texten. 

Melanton har hållit sina bilder inom berättelsens ram även 
om de förmedlar mycket mera än bara handlingsförlopp genom 
sina t.ex. arbetsmiljöer och tempelscener. Studerar vi en annan 
bok som Lotta Melanton illustrerat, Lars Rasks Anna och 
Anron, ( 1988 Hammarström&Åberg) så finner vi hur hon steg-
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vis bryter loss berättelsen ur dess verklighetsram och för bort 
både oss och de älskande till ett annat rum och en annan natur. 
Anna och Anton bor grannar i skogen vid Sarkavaare men 
träffas på fjäJlet, där Anna hjälper Anton ur knipa efter att en 
pilgrimsfalk attackerat honom. Anna hämtar vatten i sina 
kupade händer och räcker fram dem mot den rnedtagne Anton, 

" ... då sker något som ingen kan förklara. 
Inte Anna och inte Anton 
och ingen annan heller kan förklara detta: 
Fina flammor av eld 
sprider sig under huden 
genom Annas fingertoppar till Anton. 
Och Antons läppar brinner 
fastän de är våta av vatten .... " 

Lars Rasks bok är en berättelse om tjälliv och om livsvandring, 
om människa och natur samtidigt som den är en kärlekens höga 
visa. Det är naturen i Anna och Antons kärlek som skildras . 

....... ~.,.A 
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Bild 38. I Lars Rasks kärleksbcrättelse Anna och AntoTI uttrycker 
sig Lotta Melanton i en raffinerad, lyrisk stil som skapar sym
boliska glidningar mellan textens metaforer. 1988. 
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" ... De älskar i midnattsolens sken. Midnattssolen är deras 
sänglampa ... " och de rider sin kärleksritt i galopp, varvid 
t.o.m. bokstäverna stegrar sig och bokstavligen reser sig från 
raden! Men naturen sviker också människan och stigar och väg
märken kan snabbt ryckas undan, som vid de vilda åskregnen. 
"Hela buskar och träd rycks upp med roten. /Jordklumpar och 
stenar lossnar,/ allting förs bort av vattenmassorna/ i en enda 
röra." Melanton väljer ett formspråk, där svart, vitt, rött och 
grått får bilda kontraster och f ormmassor mot och i och kring 
varandra. Anton och Anna sitter i en krans av lågor mellan milt 
glödande fjälltoppar och en glödande sol. I deras händer vilar 
vattnet, dalen och ljuset på en och samma gång. De älskar i 
natten, jorden glöder röd, himlen är svart. fjällen grå och en vit 
ren vilar vakande över dem vid horisonten. (Bild 38). En svart 
fågel svävar över dem, vingarna slår över himmel och berg och 
kvällshimlen hukar sig glödande under dess svarta hot. Anton 
och Anna sover i en grotta, ett björnide, i mörkret längst bort 
skymtar öppningen svagt, i en rundel av rött ser vi bara två 
huvuden och en omslingrande arm, små fjälliknande streck 
faller som en fäll över de två som krupit ned i lövhögen. 
Tecknaren har skapat bilddikter, med all den stilistiska och 
formala frihet som modernismen erbjuder. 

Boken om Anna och Anton ingår i LL-serien "Kärlek i vår 
tid", som trots sin lite Harlekin-insmickrande logotyp med 
hjärta och Cupido, har publicerat ytterligare en rad böcker med 
detta djärva formspråk och mer symboliska än beskrivande 
berättarsätt. Böck~rna produceras i samarbete med förlaget 
Hammarström & Aberg och är i pocketformat men med hårda 
pärmar och väl samstämd typografi och layout. I sin illustrering 
av Bo R. Holmbergs berättelse om Gustaf och Esters sista 
gemensamma sommar, Sista sommaren, (1987) har Gittan 
Jönsson skapat bilder, där det figurativa inskränker sig till ett 
par tre element i varje bild och där det är form- och skuggspel 
som skildrar vad som rör sig i de gamla makarnas tankar och 
hjärtan. (Bild 39). Svart, vitt,grått och blått stod till hennes för
fogande som färgregister. En antydd trädgårdsstol och en kol
trast, en frukostbricka och en svala utanför det anade sommar
fönstret, fisken, såsom i drömmen, sedd under vinterisen och 
metaren en skuggfigur på stranden i sin rock - det blåa ibland 
som grundton, ibland som accent. Djärvt och milt på samma 
gång. Konventionellt poetiskt? Nej, inte om stilen bryter 

264 



verklighetsillusionen och placerar stolen och brickan och 
vattenspegeln i minnets onåbara rum! Stilen, linjen ochfomien, 
har alltså möjlighet att "slinka in" mellan ordens och motivens 
innebörder och själv styra budskapet. 

&::::::!:9 • 
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Bild 39. Inte ens i il
lustreringen av den lite 
"kioskvänliga" serien 
"Kärlek i vår tid" har man 
lagt band på den konst
närliga rätten att arbeta 
med avancerad fonn- och 
färgsymbolik. Gittan 
Jönsson illustrerade Sista 
sommaren 1987. 

Fripress förlag skapade också en egen serie tillsammans med 
LL-gruppen och med ett karakteristiskt, nästan kvadratiskt 
format och hårda pärmar. I detta utförande och med bara svart
vitt till sitt förfogande skapade Anna Nordenskiöld en svit halvt 
abstrakta, halvt figurativa bilder med starkt målerisk kraft och 
en dov underton, som väl tolkar det familjetrauma som hotar 
ungdomarna på ön. Detta som illustrationer till Monica 
Arenhills text Fyrmästarens dotter, publicerad 1986. Bo 
Carpelans Armbandsuret är en annan Fripress-produktion, 
tryckt 1986. (Bild 40) . Här har man låtit Dag Wiren uttrycka 
sig i en kraftfull och målerisk senkubism, där formerna byter 
identitet med varandra lika oroväckande snabbt som män
niskornas tankar flyttar in i berättelsens tabubelagda rum. 
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Svart-grått-vitt i suggestivt flytande rörelser, både motbjudande 
mörkt och lockande lent. Svårtytt men attraktivt. 

Bild 40. Fonn vrider sig 
runt fonn i Dag Wirens 
postkubistiska illustration 
till Bo Carpelans 
Annba11sduret, 1986. 

Vi har med dessa exempel sett prov på hur LL-utgivningen har 
givit svängrum för formspråkets egna och säregna konnota
tioner, i alla dess skilda riktningar. Man har t.o.m. givit ut en 
utsökt liten konstbok, som handlar om hur en konstnär söker 
sig fram till den där osvikliga närheten till den egna handen och 
linjeföringen. Eve Erikssons Teckna med slutna ögon blir med 
introduktören Lars Göran Oredssons hjälp även en handledning 
in i "bildavlyssnandets" metodik, se bild 15. (Opal 1988). 

Men vi kan med LL-bokens hjälp tränga ännu ett steg längre 
in i bildmediets särart. Trots allt som har skrivits eller för
modats om att förståndshandikappade inte skulle ha förmåga att 
uppfatta ett symboliskt eller metaforiskt frarnställningssätt, ger 
LL-utgivningen prov även på dessa uttrycksformer som ren 
motivomvandling och inte enbart som förmala associationer. 
Inger Ryden har illustrerat Binnie KristaJ-Anderssons berättelse 
om den hemlängtande grekinnan Maria, som drömmer om sina 
ö~r och sitt hav trots sexton år i Sverige. 
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HEM 

Bild 41. Övenydlighetens 
symbolik balanserar på en 
svår gränslinje mellan 
bild och begrepp, när 
realismen tränger in i 
abstraktionen. Inger 
Ryden tecknade omslaget 
till Binnie Kristal
Anderssons berättelse om 
hemlängtan, Hem från 
1984. 

På omslaget till Hem (alfabeta 1984) har Inger Ryden tecknat 
Maria i profil med det mörka håret utfallande mot en svensk 
skogsprofil som horisont. Mitt i huvudet, mjukt infogad i 
hårmassorna ligger en bild av ett hav som möter himmel och en 
mås som svävar över vågorna, Marias längtansbild av 
hemlandet. Lättbegripligt eller riskabelt? (Bild 41). LL-gruppen 
har uttalat sig påtagligt försiktigt om bildens metaforik jämfört 
med hur klart man har varnat för bilder i språket. Det förefaller 
som att frågan om enkla eller svårtydda visuella stimuli är 
mycket individuell och något som inte kan förutsägas utan 
enbart kan hanteras genom aktivt samtal om bilderna. Detta 
torde även vara LL-gruppens slutliga hållning, eftersom man 
har vågat satsa på så många experiment i radikal modernistisk 
anda. 

När det gäller bilder i språket har LL-gruppen formulerat sig 
betydligt mer bestämt, både i 1978 års manual och i LL-redak-
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tionens nyutgåva från 1990.50 Man skrev 1978 och skriver 
fortfarande: 

"Bildspråk är något man också måste se upp med, om man 
inte vill bli misstolkad. Ordet 'försökskanin ' kan föra tanken 
till en riktig kanin och läsaren på villospår. Vad betyder 'en 
laddad stämning' 'han ska få äta upp det här', 'komma på grön 
kvist' ... för den som läser enligt principen ett ord i taget eller 
har mycket små referensramar? ... ~51 

I dråplig ~h utmanande kontrast till detta gav Reidar Jönsson 
och Rolf Oström 1982 ut Farfar på rymmen på Författar
förlaget. 
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Bild 42. Reidar Jönsson och tecknaren Rolf Öström vände upp 
och ned på LL-alla varningar för bildmässigt språk och skojade 
friskt med bokstavligheten i en rad bildlika talesätt , som t.ex . "all 
ha sin vackra dag". allt i skrönan om Farfar på rymmen från 
1982. 

Denna underbart roliga bok om det vemodiga ödet att bli 
garrunal på ålderomshem illustrerar farfars och Sunes drömmar 

50UJttllJ.sta böcker.Information till författare, fotografer och bildkonst11ärer 
som vill gbra U -bbcker . Stockholm 1990, s. 9. 25 ff. 
51Witting. M.-Hammar, A. 1978, s. 4, samma text ci terad il990 års 
manual, s .25. 
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och föreställningar med bokstavliga tolkningar av en rad 
metaforer. Redan de både distanserat och ömsint karikerade 
små gestalterna är helt aparta som människor men förtjusande 
som mänskliga kruJ:11elurer. Därtill kommer den uppsluppna 
leken med språket. Oström lyckas med oefterhärmlig självklar
het illustrera följande språkliga bilder: "i huvudet for orden om
kring som en massa getingar", "farfar går upp i rök" , "vi är 
djur i bur", "det var inte mammas vackra dag", "humör som går 
i moln", "Pappas ärta" och "Sunes ärta", "krokodiltårar" - vore 
boken mera känd, bleve den en crazy-klassiker. (Bild 42). 

Men viktigare ändå: ingen tycks ha känt det som att Farfar 
på rymmen, trots alla dess lömska påhitt, rubbade tabun. Detta 
torde betyda, att den kommunikativa kvaliteten i konstnärliga 
budskap har givits företräde i LL-utgivningen framför de 
f ormala och innehållsliga och att man därmed utformat en 
praxis, som tillåter större spelrum än vad vare sig läsdidaktik 
eller bildpedagogik skulle ha kunnat åstadkomma. Det 
dokumenterar LL-gruppens förmåga att analysera sitt uppdrag 
och att upprätthålla den betydelsefulla distinktionen mellan 
medium, budskap och kommunikationssituation. Ser man till 
våra projekterfarenheter, så kan en episod som den Kerstin 
Färm berättar indikera, att den bildmässiga bokstavligheten i 
språket kan upplevas som en levandegörande tillgång istället för 
som ett förståelsehinder. Jag tänker på mannen i undersök
ningen, som lycklig över att han äger en bok river ut bladen, ett 
och ett försiktigt. Detta för att kunna ta det med sig i sin 
plånbok, så att han verkligen skall kunna njuta av sin bok och 
läsa i den på småstunder, i bussen o.s.v. Vem vet, kanske 
finns det i hans föreställningsvärld en klar bild av att en port
monnä faktiskt kallas för något med just begreppet 'bok ... i. Så 
konkretiseras ordet plånbok för den som så vill (bokstavligen 
även till 'pocketbok' för den som kan engelska!), och så 
konkret demonstreras innebörden i vad man bör mena med 
bokmediets kommunikativa rum. 

Diktboken 

Som bekant har många av LL-böckema ett klart lyriskt tonfall 
och läslayouten med frasriktigt radfall ger en diktliknande sats-
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yta. Hur skall man då kunna urskilja lyrik mot annan lyrisk 
text? Och hur skall diktens ofta bildrika språk förenas med 
kravet på återhållsamhet med metaforer? Om det är någon av 
LL-utgivningens genrer som inkarnerar den kommunikativa 
funktionen i läsandet, så är det dikten. För det första associeras 
dikter på common sense-planet nästan alltid med ett central
lyriskt tonfall, och redan detta öppna eller nakna jag väcker ny
fikenhet, det närmar sig kärlekbrevets tilltal för många. 

Som barn mötte jag inte många utvecklingsstörda, eller 
"efterblivna", som vi sade på den tiden. I min hemsocken fanns 
bara Lill-Erik, som bodde hos sin mamma och pappa och som 
blev så glad, när simskolan höll till i hans vik varje sommar; 
han sprang efter simskolebussen av glädje, när den kom om 
morgnarna. Han var ren och fin och en söt pojkfarbror. Vi hade 
respekt för honom. 

En sommar kom jag vid besök hos släkten i Småland att få 
följa med på kalas till en avlägsen släkting, som drev ett privat 
vårdhem för förståndshandikappade. Av det som jag var där för 
att uppleva minns jag egentligen bara det stora vita huset och 
den välskötta trädgården. Däremot blev mitt första möte med 
det vuxna vuxenbarnet outplånligt. Var Lill-Erik fortfarande 
pojken, så fyrtioårig han var, så var den här kvinnan helt på det 
klara med att hon var kvinna och inte barn, trots att hennes livs
form måste förbli barnets. Hon var söt och nätt som en tonåring 
och hade flätor med rosetter i tof sama. Hon gick ständigt och 
bar på sin docka, men så bar hon också omkring på något som 
putade ut under bluslivet. Det visade sig att det var en bunt 
gamla tidningssidor. Men att de vilade just där, tätt intill hjärtat, 
berodde på att de var hennes kärleksbrev, som hon sade. Hon 
tog ofta fram dem och läste dem till synes noggrannt. 

Att få brev är mycket hedrande, att få kärleks brev har en 
betydelsedimension långt därutöver. Dikten som kärleksbrev är 
ett tema lika centralt för lyriken som att lära sig säga 'jag' och 
'du' är för individuationen. LL-diktsamlingen handlar om just 
båda dessa företeelser. Mest kända är Benkt-Eriks Hedins 
Dikter om mig och dig samt Dikter tillsammans (Fripress 
1983, 1972 Cavefors, 2:a uppi. 1987 Fripress), som bygger 
upp ett tanke- och känsloalfabet kring kärlek och samhörighet, 
se bild 4. "Ska man skriva en bok fär människor med litet ord
förråd måste man börja med att försöka fixera någon sorts 
jagkänsla, en kroppslig jagupplevelse i ord", skrev Benkt-Erik 
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Hedin a propos dessa sina första dikter för psykiskt ut
vecklingsstörda. 52 

Den fjärde dikten i Dikter om mig och dig ser ut så här, 
typografiskt: 

4 
Jag tror 
att jag klarar allt 
om du bara hjälper mig. 

Se denna ordsammanställning som en bild! Och se radstegen 
som den fysiskt konkreta lilla tanketrappa som någon som läser 
med möda skall ta sig ned för! Sidan har en klassisk diktupp
ställning, det är en klassisk kärlekstanke som bärs fram. Men 
den är också prototypen i miniformat av en boksida. Det är 
även ett överkomligt läspensum för den som skall stava sig 
fram steg för steg. Belöningen vilar redan i slutraden i denna 
dikt. Ordbilden, som inte lovar mer än man kan klara av själv, 
är troligen en löftesrik "boksynonym" för många med läshandi
kapp. Vi har belägg för den oerhörda möda det innebär att ta sig 
fram mellan bokstäverna. Det får inte vänta falskhet eller be
svikelse vid målet. För mig är dikten också bild i sin vilande 
renhet på sidan och sin vänliga väntan på sin läsare. Det är 
naturligtvis bara en fråga om typografi och om att vara spar
smakad, två f ormelement som tillsammans dock konkret kan 
öppna känslan av värdighet och vuxentillhörighet hos mot
tagaren. (Bild 7).53 

Illustrationer till dikter kan se ut som åtskilliga av de novell
illustrationer som har beskrivits ovan, det handlar om lyriska 
associationer i båda fallen. I Binnie Kristal-Anderssons dikt-

52Witting, Maja Läsaren och LL-boken, Stockholm 1977, s. 25-26. Ännu 
fylligare beskriver Benkt-Erik Hedin sina erfarenheter av hur ord blir kropp 
i ett identitetsskapande diktspråk i sin bok Det enkla och det svåra. (Om 
LL-boken: 6. Skolöverstyrelsens rapporter-planering, uppföljning, ut
värdering, R 89:28), Stockholm 1989, s. 38 ff. 
53 Ang. det typografiska arrangemanget som kulturbunden konvention, se 
Zachrisson a.a., s. 149, 166. 

27 1 



samling Ett annat språk (Raben & Sjögren, 1981) har Inger 
Ryden använt sig av träsnitt (eller träsnittsliknande skrap
pappersteckningar) och återskapar därmed en tradition, där 
grafik och lyrik ofta kompletterat varandra. Bilderna är anek
dotiska, för att inte säga novellistiska. 

Bild 4~. Två snören 
tvinnas kring varandra i 
Margita Dahlströms 
illustrationer till dikt
samlingen Ntira. 
Figurativt och non
figurativt på en och 
samma gång. 1985. 

I Bertil Pettersons diktsamling Nära från 1985 (Fripress) 
skapar Margita Dahlström en sinnrik parallellitet till dikternas 
tema av kärlekens glädje och saknadens sorg. Ho11 låter bilden 
av två snören - där trådarna i grått-vitt-svart vrider sig runt sig 
själva och tvinnas samman med varandra och repas upp, och 
där de två tamparna slutligen också kränger sig runt varandra, 
glider in i öglor, tvinnas runt och löses upp - bildar ett 
evighetstema av närhet, avstånd, in och ut. (Bild 43). Bildens 
enkla symbolik närmar sig metaforens lödighet och tolkar 
kongenialt de älskandes närhet och banden som drar och 
smärtar långt efter att brytningen har skett. Jngamaj Beck ser 
boken som ett bra exempel på hur konstnären kan "förmedla en 
intonation (t.ex. glädje, förvirring, hotfullhet) ... utan att erbjuda 
en referent.. . "54 

54Beck a.a., s. 37. 
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Faktaboken som konstboksgenre 

Det tycks finnas en tendens, att låta fotografiet illustrera fakta
litteraturen. Det är inget självklart tillvägagångssätt. Jag har 
tidigare ovan påpekat att t.ex. naturvetenskapen är beroende av 
den tecknade bilden för dess kapacitet att både precisera och 
schematisera på ett sätt som fotobilden inte klarar av med sin 
totala miljöperception. Dessutom finns det sakinformation som 
kan vinna på en estetiskt tolkande form; Rasmussons och 
Nordströms båda böcker om Popens historia och Jazzens 
historia är utmärkta exempel på detta. 

Vanligtvis anknyter den skönlitterärt orienterade LL-boken 
till skilda etablerade genrer. Talar vi om biografier och 
memoarer är det vanligt att dessa illustreras fotografiskt, för att 
vi skall får följa det skildrade levnadsödet genom åren och i 
skilda livsfaser. Fotografier från spädbarnsåren, skoltid, 
familjelivet, konfirmation, examina etc. lyfts fram i bild
materialet, som ter sig som en blandning av bilddokumentär 
och familjealbum. Just däri ligger finessen, särskilt i Sverige 
där familjens fotoalbum är en mycket betydelsefull samlings
punkt för samtal som ritualiserar minnen och bekräftar gemen
samma upplevelser. Detta har LL-gruppen tagit fasta på i 
böcker som Britt Dahlströms Moa. (Berghs 1987). I den finns 
EWK:s eleganta karaktärstudie av Moa Martinsson från 1957, 
men i övrigt illustreras boken av amatörfotografier från ung
domsår, åren som torparfru, från skrivhörnan etc. De berömda 
pressbilderna av Moa på harven bakom arbetshästen och Moa i 
stugfönstret finns också med. LL-bokens läsare introduceras till 
den gängse referensramen kring en berömd författarinna och 
kommer henne dessutom familjärt närmare genom de privata 
fotografierna. Det räcker med dessa nio bilder på de 42 löptext
sidorna, för att vi skall känna bokens genremässiga sam
hörighet med den stora biografitraditionen. 
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Bild 44. Familjealbumets bilder, vykorten och breven hör till det 
personligaste vi lämnar efter oss och har stark anklang i vår 
kultur som minnesklenoder. Denna autencitetssfär har Ingrid 
Eriksson byggt in som associationer i sina teckningar och 
collage till Molly Johnssons Amerika-breven. 1989. 

Genrespelet är betydelsefullt för förläggare och konstnärer. I 
Molly Johnsons Amerika-Breven ( 1989 Raben&Sjögren) har 
Ingrid Eriksson använt sig av familjealbumets klenodstatus för 
att skapa den autencitet kring berättelsen om moster Ernilys liv i 
Amerika. Breven såväl som fotografierna av de emigrerade 
släktingarna blev löftesfylla amuletter, nästan talismaner, för 
fattiga svenskar i hemlandet. Ingrid Eriksson låter fotografierna 
interfoliera de kraftfulla färgbilder i akvarell med vars hjälp hon 
skildrar livet hos Anderssons på Backen i Hofors, brevens 
hedrade adressater. I detta fall ser vi prov på en faktagenre 
använd som fictionskapande medium.(Bild 44) . (Fjorton 
akvareller och fem fotografier på femtiofyra löptextsidor.) 

Konstboken använd som arbetsdagbok och dokumentär 
över en skaparprocess skulle man kunna kalla Ingvil Stilles 
Ödegården (Opal 1989). 
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Bild 45. Akvarellens lyster och förmåga att fånga upp dagrar ut
nyttjas mästerligt i lngvil Stilles "porträtt" av Ödegdrden, 1989. 

I akvareller, laverade tuschteckningar samt pennteckningar har 
Ingvil Stille bevarat stämningen kring en ödegård i förfall. Hon 
berättar om sin fascination inför människans kvarlämnade 
boplatser och deras arkitektur, såväl den en gång färdigställda 
som den brukade och förbrukade. Under flera år återvänder 
konstnären till den snart fallfärdiga gården och väljer hela tiden 
olika avbildningstekniker för att kunna fånga dynamiken mellan 
byggnadernas ruvande volymer, solens och vindarnas verkan 
på timmerväggarna, där färgen torkat in för länge sedan o.s. v .. 
Arbetet med motivet klargör för läsaren varför konstnären 
måste söka sig fram med så många skiftande tekniker, även 
fotografier har använts men inte behövts för slutdokumenta
tionen. Akvarellernas skönhet vittnar vältaligt om hänförelsen 
inför fonnernas och linjernas spel och skuggornas gåtfulla sug 
mellan uthusen.(Bild 45). Trots ett lätt rödstick i reproduk
tionen har de karakteristiska egenskaperna hos de skilda 
bildteknikerna kunnat återges, så även konstnärens kunniga 
handlag med pensel och ljus. Boken kan ses inte bara som ett 
monument över uråldriga byggnadstekniker och livsformer, 
den är även en dokumentation av månghundraåriga konstnärliga 
tekniker som ett arv som måste förvaltas av varje ny generation. 
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Det finns många likheter mellan Ödegården och fotoessän Spår, 
inte minst i fråga om respekten för det bildkonstnärliga arvet. 

En mer helhjärtad tilltro till just detta och till handens lust att 
förnöja ögat kan man knappast finna än i LL-gruppens stora 
satsningar på de allra svårast utvecklingshämmade. Kartong
boken Djurens musik består av bara bilder, väldiga helsides
visioner från djurens värld i glada gouachefårger av Vanja Värn 
och musikillustrationer på kassett av Åke Johansson. Detta hör 
till LL-gruppens radikala satsningar på bild- och ljudglädje som 
kommunikationsmedium, när lästa ord inte alltid står till 
buds.Tretton frustande färgstarka tavlor hopfogade som en 
ringpärm i liggande format (29.5 x 42 cm) och i hård och tålig 
kartong (1991, LL-förlaget). Det sägs att barn inte gillar barn
teckningar och att utvecklingsstörda inte gillar barnbilder heller; 
de är inte fina nog. Detta kan i båda fallen vara konventioner 
som man uppehåller, för att man tror att man kan skydda sig 
genom det och verka vuxen. Dessutom har vi anat att det ofta är 
den vårdande omgivningen som tycker att detta är för barnsligt. 
För dem som blivit bekanta med naivismen som konststil, 
brukar hela problemet upplösas i ingenting.(Bild 14). Det 
centrala för LL-satsningen är troligen inte hur motiven uppfattas 
utan att färgglädjen går fram, att musiken känns stimulerande 
och att ljudbandet hjälper till att träna uppmärksamheten och 
motoriken. 

I många år har konstnärinnan Ulla Zimmerman ägnat 
intensivt arbete åt att umgås med gravt utvecklingsstörda och att 
låta dem få komma nära färg- och f ormupplevelser, inte bara 
andras utan helst egna. Bl.a. via tv-programmet "Samtala utan 
ord" om hennes arbete kan vi utomstående få oss en aning om 
vidden av det engagement som driver henne och så många 
andra inom vårdarbetet.55 I boken Vind och vatten (LL-förlaget 
1991) har hon fångat flickan Lailas möte med penseln och 
färgen.(Bild 11 ). Kitte Arvidssons baksidestext skildrar var
samt Lailas och Ullas målarstunder, umgänget som består av 
mer än färgen och formen och handens möte med papperet och 
där också sång, nynnande, spottande och gurglande bär fram 
kommunikationen mellan de båda. 

55Videofilm av Christer Höglund Production, 1989. 
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IV. 

Den olydiga LL-boken 

Det jag har åstadkommit hittills i denna uppsats är en löpande 
deskription och diskussion av LL-utgivningens estetiska och 
bokkonstnärliga överväganden, produktionstyper, uttrycks
former, berättarstrukturer o.likn. Jag har låtit böckerna tala för 
sig själva genom att "avporträttera" dem i ord, men jag har sam
tidigt genom detta ackumulativt kunnat belysa LL-gruppens för
läggarprofil. Jag tänker här inte repetera alla dessa iakttagelser 
utan avslutningsvis försöka foga samman mina reflektioner på 
en metod- och teorinivå. 

När vi började vårt forskningsprojekt 1989-90 framstod det 
inledningsvis som rimligast för mig, att s.a.s. försöka ut
värdera LL-gruppens utvärderingar i fråga om bildupplevelse 
och bildfunktion. Vissa av LL-manualernas formuleringar 
kunde tyckas väl kategoriska, och vissa slutsatser föreföll en 
smula godtyckliga i förhållande till den omfattande hypotes
bildning man höll sig med i fråga om ordets och bildens egen
skaper. Det var inte för att komma med pekpinnar vi ville 
studera bildreceptionen, utan för att få veta mer om hur det 
empiriskt kunde förhålla sig. 

Att det var en svår arbetsuppgift LL-gruppen en gång hade 
förelagt sig, att perceptionspsykologiskt studera den förstånds
handikappades bildreception var vi helt på det klara med, likaså 
de problem vi själva skulle stå inför om vi försökte bygga upp 
en ny utvärderingsmetodik. LL-gruppens resurser bl.a. i fråga 
om tillgång till miljöer man ostört kunde vistas i, medan man 
gjorde sina utprovningar, hörde till de konkreta tillg~!lgar vi var 
väl medvetna om att det skulle vara svårt att ersätta. A ven om vi 
skulle kunna bygga upp samarbete med regionala och kom
munla dagcentra etc. skulle vi inte disponera så välfungerande 
ingångar i dessa sociala system som LL-gruppen sedan länge 
hade etablerat. V åra delstudier visade allteftersom, att vi inte 
stod utan möjligheter att nå in i nya miljöer, men att det var den 
förtroendeskapande delaktigheten som det skulle bli svårt att få 
tid till att gå in i; för somliga av oss, såsom t.ex. jag själv. 
Andra i gruppen, såsom Kerstin Färm och Anne Nyberg, hade 
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den rätta utbildnings- och yrkesbakgrunden för att kunna 
etablera de lämpliga kanalerna och för att kunna använda dessa 
arbetsformer, vilket deras fältstudier också har dokumenterat. 

Andra aspekter att beakta inför en projektuppläggning var 
den konstpsykologiska forskningen. Hade den egentligen 
verktyg för att studera de finstämda reaktioner det skulle handla 
om att registrera, när inte språket alltid skulle stå till buds? 
Enkäter skulle te sig orealistiska, experimentella perceptions
psykologiska undersökningsmetoder vore möjliga arbetsformer 
men samtidigt alldeles för kliniska och outvecklade i fråga om 
kontextanalys. Deltagande observation vore bästa arbets
modellen, och det är också den som Färm-Nyberg hanterat med 
framgång. 

Bild 46. Djur och män
niska i ömsesidig kamp 
för livet. En av Fibben 
Halds kraftfulla il
lustrationer till den ryska 
novellen Vargar, 1990, 
en LL-bok som använts i 
afati kerterapi. 

Trots alla dessa överväganden var det ändå inte på detta plan, 
som det kändes meningsfullt att gå vidare för mig som konst
vetare och kulturhistoriker. Min egen erfarenhet av all i 
decennier ha studerat bildkonstens mångfacetterade materia 
gjorde mig inte särskilt övertygad om att det skulle gå att få veta 
mera än vad beteendevetare redan visste eller vad handikapp-
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forskare redan var inne på, som t.ex. Elisabeth Alsen och 
hennes forskargrupp i Göteborg som studerat afatikerns bild
registrering och bildtolerans. 56 Dessa och tidigare forskningar 
kan lokalisera vissa f ormala grund villkor i bilderna som för
delaktiga eller ofördelaktiga i specifika avläsningssituationer, 
men man kan sällan generalisera dessa rön till anpassning för 
mer komplexa bildbudskap. Elisabeth Alsen har använt sig av 
LL-boken i sina undersökningar; däribland har några av de 
mest hotfulla bilder som LL-utgivningen presterat visat sig 
fungera väl i de bildbanker som man byggt upp för afatiker. Jag 
tänker på Fibben Halds dramatiska bilder av vargflocken i 
Sjuksjins novell Vargar (1990 Berghs).57 (Bild 46). Detta be
visade för mig i min tur, att det är inte begränsningar i LL
profilen som det är aktuellt att kunna belägga utan vaiför dess 
utbud fungerat bra. 

LL-boken liknar ytligt sett den illustrerade barnboken. Men 
de förläggarpraktiker som utvecklats för barnboksutgivning har 
sällan varit tillämpliga i LL och LL-gruppen tog avstånd från 
denna sammankoppling, liksom även läroboksutgivningens 
konventioner. Man får hålla isär den forskningstradition som 
studerar barnillustrationer och de ansträngningar som inriktats 
på att studera den vuxnes läs- och bildperception. Analys
modeller som etablerats rörande barnbokens bildpositionering, 
kan sällan appliceras på LL-boken, då denna inte bygger på ett 
totalt illustreringskoncept. LL-boken baseras på den skön
litterära vuxenbokens selektiva illustreringsmodell, där en 
komplett sekventiell bildnarration sällan förekommer. Inte 
heller arbetar LL-illustratörerna med barnboksillustrationens 
koder rörande t.ex. figurgestaltning. 

Det stod således allt klarare, att LL-utgivningen i sin unika 
inriktning på den vuxna människan och med sitt konsekventa 
arbete med att sammanfoga text och bild, i sig själv var beviset 
för det jag ville bevisa. Det skulle med andra ord låta sig väl 
göra, att direkt studera LL-utgivningen som den två decennier 
långa utprovning av sina egna principer som den faktiskt är . 

56 Alsen, Elisabet. Discourse Patterns in Aphasia (Gothenburg 
Monographs in Linguistics, Diss.), Göteborg 1985. Se även Grein, P. -
Reichmann, E. a.a. 
57Enligt uppgift vid föreläsning vid Tema Kommunikation, vt 1991. 
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Det är så vi kulturanalytiker nästan alltid måste arbeta. 
Historien och händelseförloppens egen kurs hjälper oss 
generöst att registrera resultat och utveckling över tid. Det som 
kanske kan förvåna en och annan är, att historien ligger så nära 
att en just avslutad uppbyggnadsfas redan kan studeras med 
historikerns källkritiskt induktiva metoder. Men det går och så 
snabba är samhällsförändringrama. Den som läst intervjuboken 
40 år med utvecklingsstörda. Samtal med Karl Grunewald kan 
själv dessutom rekonstruera tidsperspektivet och konstatera, att 
det är just under LL-gruppens tjugo år, 1968-88, som hela 
offentlighetsarbetet kring utvecklingsstöming har infallit. 58 

Så varför skulle vi inte tacka och ta emot och lyssna upp
märksamt till konkretionen bakom pionjärernas erfarenheter, 
som t.ex. Barbro Carlssons och Gunilla Höjerbergs axiom 
"Varje LL-bok är i sig ett försök och måste behandlas som 
sådant. "59 Eller Ingamaj Becks resonemang " ... Det är en 
orimlig tanke att varje LL-bok ska kunna läsas med lika stort 
utbyte av alla som av någon anledning har svårigheter med att 
läsa vanliga böcker: men samtidigt är det ett mycket stort plus 
att erfarenheter från en sorts böcker (och läsare) kan föras över 
till ett annat projekt och befrukta den diskussion som ständigt 
måste föras kring LL-utgivningen ... "60 Under studiet av LL-ut
givningen har jag kommit att se den yrkesmässiga bokstavlig
heten i dessa yttranden och i påpekanden som Maja Wittings, 
när hon skrev " ... Istället för färdiga definitioner valdes 
metoden att be läsare med läsförståelsesvårigheter komma med 
synpunkter på texter och låta kriterier på lättlästhet växa fram ur 
den succesivt ökande kunskap som läsarna förmedlade ... 
Eftersom kriterierna på lättlästhet inte slagits fast från början 
och en gång för alla, kan ingen enstaka LL- bok användas som 
mall för arbetet med nya böcker. Inte heller kan man uttala sig 
om LL-böckerna med utgångspunkt från en enda bok".61 

I det föregående har jag bl.a. gått igenom ett antal av LL
gruppens honnörsord och jag har prövat dem som omdömen 

58oraninger, Göran-Loven, John , 40 år med utvecklingsstörda. Samtal 
med Karl Grunewald. 1994, s. 80-81, passim. 
59carlsson, B.-Höjerberg, G. a.a., s. 1. 
60Beck a.a. s. 62-63. 
6Iwitting, M. 1979, s. 9. 
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om LL-utgivningen sett i relation till ordinär utgivning av 
illustrerade böcker. Min låtsade retlighet mot LL-gruppens 
pretentioner på att upprätthålla en särskild art av "otraditionell" 
illustrering har fyllt funktionen att genom en kringgående 
rörelse visa, att LL-utgivningen genomgående håller hög tradi
tionellt konstnärlig halt- och att detta är något att vara stolt över 
att ha lyckats med. Det är följaktligen frånvaron av anpassad 
förenkling, som jämställer den illustrerade LL-boken med den 
kvalificerade bokillustrationen i stort. Som experiment i en 
nästan utdöd genre ( den rikligt illustrerade skönlitterära vuxen
boken) är LL-boken, som jag har framhållit, dessutom förlags
och illustrationshistoriskt unik. 

Om man till min genomgång av bildmediets narration i LL
boken lägger synpunkter på LL-berättelsens struktur i allmän
het, tycks det mig, att man också i det litterära materialet skulle 
finna en lång rad av motsägelser mot de principer som fram
hållits som normgivande av LL-gruppen. Kriteriet med det fras
riktiga radfallet har nämnts och har sina undantag i texterna; 
kriterierna med tidens, rummets och handlingens enhet liksom 
med den kronologiska berättarföljden har ofta åsidosatts. 
Sherlock Holmes-historien t.ex. blandar nutid och återberättad 
dåtid och rekonstruerad dåtid mot framtid. I Bo R. Holmbergs 
Sista sommaren rör sig berättelsen oavlåtligt mellan nuet och 
minnets återblickar, vilket understryks av Gittan Jönssons teck
ningar. I Gudrun Utas Inte alls rädd (Opal 1979) förflyttar sig 
berättelsen omväxlande mellan historiskt imperf ektum och den 
inre monologens sönderbrytande av händelseförloppet. Titti 
Skaarets tunna, tunna pennteckningar gör drömmarna så 
verkliga att effekten kan te sig smått surrealistisk - precis som 
det ofta är i de barntankar det handlar om (Bild 47). Konkre
tion,bjuder LL-manualerna, medan böckerna således ofta är 
vävda av drömstoff. 
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Bild 47. Med tunna, 
tunna blyertsteckningar 
tolkar Titti Skaaret 
barnets värld av gi!>s
ningar, önskedrömmar 
och nästan verkliga 
mardrömmar. Inte alls 
rädd kallade Gudrun Utas 
sin bok om fantasins 
krafter. 1979. 

Är jag ironisk, när jag nu fortsätter att räkna upp motsägelse
fullheter? Nej, jag bara konstaterar att mellan rättesnörena och 
den slutliga produkten ligger ett mellanled, som inte syns 
tillräckligt tydligt i LL-böckemas tillkomstprocess. Det gäller 
det redaktionella experimenterandet med gränserna för 
begränsningarna, med friheten inom ramarna. Det är detta som 
litteratursociologiskt sett skulle kunna kallas förläggarer
farenheten i sammanhanget. Har man läst hundratals LL-böcker 
och kunnat konstatera hur sä där lagom konkreta de är, hur så 
där lagom förklarande de är, hur så där måttligt enkla de är 
o.s.v., är det med visst nöje man konstaterar likheterna mellan 
denna gruppdynamiskt framvuxna praxis inom LL med de be
dörnningskriterier som i USA anses sammanfatta de typiska 
dragen i den litterärt goda ungdomsboken. "Enligt dessa gäller 
... ", skriver litteraturvetaren Cai Svensson "att de 

- har en ungdom som huvudperson, - har en synvinkel som 
presenterar den unge huvudpersonens tolkning av berättelsens 
händelser, 
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- karakteriseras av rättframhet i framställningen, av dialog och 
direkt konfrontation mellan huvudpersonerna, 
- utmärks av strukturella konventioner som kort handling, få 
personer, begränsade tidsperioder, få platser och miljöer och en 
enda och ofta abrupt förändring i huvudpersonens liv, 
- har huvudpersoner som utmärks av att de är mycket själv
ständiga i tanke, handling och konfliktlösning, 
- skildrar ungdomar som tar konsekvenserna av sina 
handlingar och beslut, 
- utnyttjar författarens känsla för ungdomars utveckling och 
den därmed sammanhörande uppmärksamheten på ungdomars 
legitima angelägenheter 
-eftersträvar relevans genom att söka spegla samtida sam
hälleliga attityder och problem, 
-merendels berör en gradvis utveckling mot ökad medvetenhet 
hos huvudpersonen 
- är optimistiska " 

Dessa kriterier användes i en undersökning från mitten av 80-
talet för att studera hur den lättlästa eller specialanpassade ung
domsboken i USA tedde sig visavis den gängse högkvalitativa 
ungdomsboksutgivningen. Cai Svensson, som relaterat under
sökningen i sin bok Index eller intresse? Om läsbarhet, 
adaption och barns läsning sammanfattar resultaten på detta sätt: 
"Forskarens analys visar nu att de lättlästa böckerna på dessa 
tio punkter inte skiljer sig nämnvärt från böcker som skrivits 
utan tanke på att hålla en viss läsbarhetsnivå / .. ./ Uppenbarligen 
går det att behålla åtminstone vissa av den autentiska skön
litteraturens särdrag även när man litar till ord och menings
konstruktioner anpassade för en bestämd målgrupp. ••62 Byter vi 
ut begreppet "ungdomar" med "vuxna med läsvårigheter eller 
förståelsehandikapp" kommer vi genomgående mycket nära de 
grundstrukturer som karakteriserar även LL-utgivningen som 
litteratur. Möjligen bör man understryka, att LL-boken inte 
betonar optimismen på svårigheternas bekostnad; man gör 

62svensson, Cai Index eller intresse? Om läsbarhet, adaption och barns 
läsning (Forskning och svenskundervisning 6), SIC 27 1989, Linköping 
1989, s. 99-100.-Den undersökning som refereras publicerades av 
H.E.Williams i School Library Journal 33:6, 1987, s. 31-33, under 
rubriken "Characterizations in high-interest/low-vocabulary level fiction". 
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sällan avkall på vuxentonfallet i det avseendet. Betecknande för 
LL är också kuraget, att låta hjältarna befinna sig i underläge tiJJ 
dess att etiska och andra faktorer lyfter fram deras kvaliteter 
eller möjligheter. Så är det i Tillbaka till livet, Plötsligt en dag, 
Flyga ur boet, Uppfinnaren, Det bruna kuvertet, Benny 
Boxaren, Kråk.tinget (bild 48) och i många, många andra titlar. 
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Bild 48. "Skrattar bäst som skrattar sist" skulle man kunna kalla Jonas 
Lies sedelärande och otäcka saga om Krdktinget, där ledarskap och 
utanförskap blir en fråga om att spela på flockkänsla eller att avslå från 
lälla lösningar. LL-bokens illustratörer bar sällan valt de insmickrande 
allemativen. Edward Lindahl tolkade sagan 1988. 

Ytterligare ett särdrag för LL-bokens anti-hjältar är att de ofta 
framställs i humoristisk eller självironisk dager. Denna distans 
- om än mycket vänlig - är ett karaktersticum för den vuxnes 
livshållning. 

Iakttagelser som dessa får en att undra, om det inte handlar 
om att en viss kommunikationssituation har vissa tilltalsregler 
inbyggda i sig~ ungefär så som vi vet att sagor berättas olika för 
barn och för vuxna. Denna kunskap hör till talkulturens sektor 
och hör till den muntliga traditionens - folklorens - litterära 
genrer. Kanske behärskar vi alla som ett intuitivt kulturarv flera 
skilda narrativa tungomål så fort vi vet vem vi vänder oss till i 
vårt berättande, precis så som vi anpassar oss i våra vardagliga 
samtal. Kanske har LL-grupp och författare och konstnär gått 
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halva vägen var i detta lyssnande mot läsaren och varandra -
kanske är det därför LL-böckerna är så lätta att högläsa, så 
talspråkligt välskrivna. 

På samma sätt är det med illustrationerna. De måste en gång 
för alla låsas i sin fysiska form. Men det är de frågor de väcker 
som definierar bildens möjligheter att svara. Återigen kommer 
vi till den slutpunkt som alla LL-böcker spelar mot: vem går 
vidare med denna text in i alla de samtal den fordrar? Vem följer 
med Alice in i Underlandet? Barnboksforskare som Barbara 
Bader63 och senare Perry Nodelman64 har utvecklat tankarna 
om "bläddrandets dramaturgi" och har i denna fysiska lek 
likaväl som i högläsningens gemenskap funnit några av 
nycklarna till bilderbokens lockelser. Bildberättandet skapar en 
rytm, som inte binder upplevelsen för hårt till textens progress, 
och bläddrandet visar upp nya scenerier för varje uppslag. Den 
motoriska omväxlingen stimulerar läsupplevelsen lika mycket 
som den visuella och auditiva upplevelsen. Barnet upplever en 
legitim omnipotens i sin förmåga att bläddra fram och tillbaka 
och att själv styra berättelsens universum. Detta motsvarar 
också de läspauser och konstpauser som vi lägger in i vår hög
läsning för barnen och i vårt berättande för varandra. LL-boken 
är i sin illustrerade form ett sådant minipaket av kommunikativa 
akter och möjligheter för läsovana vuxna. Om det är något ut
vecklingspsykologien och den estetiska forskningen har lärt 
oss, så är det respekt för människans nödvändiga behov av att 
utmana sig själv, locka sig själv in i behaglig obalans för att 
själv få skapa balans - själva arbetsinsatsen upplevs som lust
fylld och lusten upplevs som en estetisk njutning.65 

Komna så här långt i vår analys, tycker jag mig se ett klart 
samband mellan LL-gruppens stipulerade teser om "orsakerna 
till att bilden spelar en så betydande roll i LL-boken" - som 
egentligen var hypoteser om bildmediets art och funktioner -
och den illustreringspolicy man faktiskt har lyckats genom
driva. I efterhand kan vi så konstatera, att lngamaj Becks åtta 
punkter har mycket av samma facitkaraktär för bild
appliceringen, som den amerikanska kriteriesättningen för LL-

63Bader,Barbara, American Picturebooks from Noah 's ark to the Beast 
within, New York 1976, passim. 
64Nodelman, a.a., kap. 6, s. 158 ff. 
65sandström , Sven Se och uppleva , Lund 1984, s 179 ff. 
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textens del. Till de åtta skälen för bilden anförde hon i sin 
rapport: 
"a. Med hjälp av bilden kan man konkretisera vissa informa
tionstäta passager i texten. Man kan t.ex. ge ansikte, ålder, 
karaktär åt en person .. .I 
b. Bilden ger en stunds avkoppling från läsningen, öppnar en 
kontemplativ upplevelse som 1 sin tur förnyar läs-energin . ./ 
c. Bilden låter läsaren veta att vissa händelser eller personer 
eller föremål är mera väsentliga för berättelsen än andra ... -
bilden koncentrerar upplevelsefältet. 
d. Bilden talar till läsarens privata föreställningsvärld, aktiverar 
minnen och drömmar och omedvetna eifarenheter. 
e. Bilden stimulerar läsarens uttrycksvilja / .. ./Genom bilden 
aktiveras både tal- och begreppsvärld. 
f. Bilden talar direkt till minnesfanktionerna .. .I 
g. Bilderna ger en direkt estetisk och konstnärlig upplevelse 
vilken för läsaren kan vara svår att nå genom läsningen, efter
som texten bjuder så mycket motstånd att den konstnärliga 
upplevelsen inte hinner i kapp den omedelbara förståelsen av 
texten. 
h. Bilden kan klargöra begreppen i ett material. ... t.ex. visa hur 
mjuk och rund och samtidigt farlig en tiger är och på detta sätt 
göra den begreppsmässiga beredskapen hos läsaren klar innan 
den egentliga läsningen börjar. "66 

I mycket har man alltså tillämpat detta, även om det skett mer på 
en operationell och experimenterande nivå än i förvissning om 
att man perceptionspsykologiskt kan definiera dessa egenskaper 
hos bilderna i varje moment. Den praktiska verkligheten har fått 
fälla utslaget. Detta bekräftas av Becks avslutande genomgång 
av fördelar och nackdelar i illustreringen av ett antal LL
böcker. 67 

66Beck a.a., s. 25-26. 
67oenna LL-gruppen egen summering av utfallet av LL-bokens 
illustrering sammanfaller i stora delar med iakttagelser som gjorts rörande 
effekterna av perceptionshinder hos skolbarn. Särskilt kriterierna c-g 
sammanfaller i hög grad med vad som kunnat konstateras angående den 
känsloselektion som medför att vi noterar karakteristiska detaljer i bilder 
eller berättelser och genom dessa kan aktivera våra minnen i berättar
rekonstruktionen. Se Axner, Ulla, Visuella perceptionssvårigheter i skol
perspektiv. En longitudinell studie. (Acta Univ. Gothenburgensis: Studies 
in Educational Sciences 80, Diss.), Göteborg 1991, s. 79 ff. 
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Insprängt i dessa punkter och i andra utsagor från LL
gruppen, finns underförstått en samtalssituation och en kom
mentarmöjlighet. Vårt projekt har återkommande funnit, att det 
är detta - det slutliga ledet i kommunikationen - som ännu inte 
byggts in i LL-boken. Margareta Ekarvs instruktion i Läsa LL
böcke r tillsammans ger många värdefulla uppslag för studie
cirkeln och den avancerades självstudier.68 Vi tycker oss dock 
ana, att det vore möjligt att följa LL-boken ännu ett stycke 
längre på väg in i den kommunikativa miljö där dess läsare 
lever genom att ytterligare uppmuntra även till mindre studielika 
lässituationer och till det familjelika högläsnings- och ''prat"
samtalet kring böckerna och bilderna. Det är inte i textens eller 
bildens f ormala egenskaper vi kan lägga alla nycklar till 
människans förståelse av varför inte konstverken eller livet är 
entydiga som speglar. Det tycks, som om det är den kom
munikativa returen i samtal ( ordmässiga, akustiska eller 
mimiska) med andra människor som bäst stimulerar en gryende 
reflektion, självkänsla och självaktivitet. 

Konst och litteratur är statiska föremål i egenskap av arte
fakter, men de är mentala händelser i sin samtid och i de sinnen 
som möter dem. Ingen kan därför någonsin mäta en texts eller 
ett konstverks potential, den vidgas och begränsas med varje ny 
människa som tar del av verken. De flesta av oss drabbas sällan 
av obegripligheten i ett enstaka ord eller en enda detalj i en bild, 
ty vi kan läsa av helheter i förhållande till genrer och stilar. Det 
är i förmågan till jämförelser som dynamiken och kontexten 
finns att hämta. Kunskap om dessa repertoarer är ett av de 
viktigaste sociala och kulturella redskap man lär sig att 
använda, när man börja läsa böcker och fördjupa sig i bilder. 
Därför får man inte släta ut det genrekarakteristiska i en saga 
eller en kärleks berättelse, en spökhistoria eller en deckarstory. 
Oviljan att kompromissa på den punkten har skapat den funk
tionella avvägning som gör att LL-böckerna inte blivit 
doktrinära, och det är ett av de avgörande skälen varför LL-ut
givningen i bästa bemärkelse faktiskt är så traditionell. Den har 
förmått att kommunicera inte bara med sina tänkta målgrupper 
utan även med vår konstnärliga kulturtradition och dess 
avantgarde. 

68Ekarv, a.a. , s. 10. 
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