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Förord 

Titeln på den här boken är flertydig. De olika betydelserna hänför sig till de skilda 
aktiviteter under senare år som försett mig med de erfarenheter och insikter som 
ligger till grund för boken. Inte minst min femåriga verksamhet som svensklärare 
på ungdomsskolans högre stadier och på KOM VUX har försett mig med en fond 
av bestående upplevelser av barns, ungdomars och vuxnas successivt utvecklade 
förmåga att skapa mening och innebörd i skönlitterära texter. Men även mina 
egna och mina kollegers försök att visa den uppv~ande generationen vad läsning 
av skönlitteratur kan tillföra en människas liv finns fångade i bokens titel. Det 
var de inspirerande och lärorika åren som praktisk litteraturpedagog som senare 
kom att delvis bestämma den inriktning som min forskning tagit Också min 
verksamhet som empirisk litteraturforskare har varit en väsentlig förutsättning för 
arbetet med denna bok och återspeglas även den i bokens titel. Jag har sett det 
som ett av huvudsyftena med min forskning att söka visa vad en systematisk, 
rationell och tillämpad litteraturforskning kan tillföra litteraturvetenskap och 
litteraturpedagogik och därigenom ge skönlitteraturen en mening som hittills i 
stor utsträckning förblivit oupptäckt i vårt land. 

Bokens titel refererar således även till de många aktiviteter av forskningsinforma
tionskaraktär som jag i egenskap av forskare ständigt är engagerad i, inte minst 
till det FRN-stödda projekt som är den närmaste anledningen till att denna bok 
blivit skriven. Projektet "Forskning och svenskundervisning" syftar just till att 
ge fr a svensklärare en någorlunda begriplig sammanfattning av delar av sådan 
forskning som är av omedelbar relevans för deras dagliga gärning som litteratur
pedagoger. Det har under senare år publicerats en hel del arbeten med svensklärare 
som målgrupp, men dessa arbeten har i stor utsträckning byggt på oprövade, för 
att inte säga oprövbara, teorier, ofta av kontinentalt ursprung och på pedagogiskt 
försöks- och utvecklingsarbete snarare än på systematiska och kontrollerade veten
skapliga undersökningar. Det föreligger därför ett uppenbart behov av en forsk
ningsöversikt som redovisar den rika och seriöst inriktade forskning inom empi
risk litteraturvetenskap och besläktade discipliner som bedrivs inte minst i den 
anglosachsiska världen. Den tydliga och, särskilt i forskningssammanhang, stun
dom besvärande provinsialism som utmärker svensk humaniora, litteraturveten
skapen inberäknad, kan förhoppningsvis därigenom, åtminstone i någon ringa 
mån, motverkas. Provinsialismen är inte bara av geografisk utan även av disci
plinär art. Den tvärvetenskaplig inriktningen på forskningsöversikten kan därför i 
bästa fall verka i samma gränsöverskridande riktning. 

Till de läsare av denna bok som reagerar mot den påtagliga blandningen av "högt 
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och lågt" i praktiskt taget varje kapitel vill jag säga att detta är det ofrånkomliga -
och önskvärda - resultatet av den bakomliggande forskningsfilosofin. Litteraturve
tenskapen är enligt denna grundsyn inte endast en rationell, empirisk och tvärve
tenskaplig disciplin utan också en tillämpad disciplin som är känslig för samhäl
lets olika normsystem och behov. Utgångspunkten för litteraturvetenskapen bör 
oftare än som traditionellt varit fallet tas i konkreta och praktiska problem. Hur 
man ger större grupper i samhället tillgång till vårt litterära kulturarv är ett 
exempel på ett sådant problem som på ett upprörande sätt negligerats av huvud
inriktningen på den svenska litteraturvetenskapen. Forskningsöversikten har satts 
in i en teoretisk ram bestående av bl a litterära riktningar som utifrån praktisk
pedagogiska och kulturpolitiska problem av detta slag under senare år sökt 
omdefiniera litteraturvetenskapens mål och mening. Det är därför av rent pro
grammatiska skäl som bokens olika avsnitt kan spänna från vetenskapsteorins 
och litteraturteorins blå rymder till grundskolelärarens praktiska undervis
ningsbekymmer, från abstrakta diskussioner av ett reviderat menings- och 
textbegrepp till konkreta tips på hur man får en orolig och omotiverad åttonde
klass att intressera sig för värdering av lyrik. Ytterligheterna inte bara berör 
varandra utan är varandras förutsättningar i denna litteraturvetenskapliga nysyn. 

Särskilt vid behandling av ämnen som litterära värden och värdering av litteratur 
blir problemet med vilka föreställningar av mer livsåskådningsmässig natur som 
styr forskarens överväganden akut Läsaren av denna bok kommer att kunna ta del 
inte bara av en diskussion av problemet utan även av mina egna grundläggande 
värderingar i form av ett humanistiskt credo. Detta är så mycket mer motiverat 
som just en åskådning av denna typ visat sig vara ett fruktbart och kanske nöd
vändigt komplement till den rationella och vetenskapliga attityd som jag också 
hyllar. 

Många personer har underlättat mitt arbete med denna bok. Personalen vid 
Temabilioteket, Universitetet i Linköping har på sedvanligt välvilligt och 
kompetent sätt behandlat mina ofta besvärliga och ovanliga beställningar och 
önskemål. Utan bistånd från Christina Brage, Lennart Eriksson och Inger 
Karlsson hade denna forskningsgenomgång blivit en mycket tunn bok. 

Jag vill också tacka de många lärare och lärarutbildare som jag på studiedagar, i 
fortbildningsverksamhet och andra sammanhang kommit i kontakt med. Deras 
rika erfarenhet och positiva inställning till min forskningsverksamhet har betytt 
mycket för arbetet med denna bok. 

Det är få forskare förunnat att ha tillgång till en så kreativ och livaktig forsk-
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ningsmiljö som Institutionen för Tema vid universitetet i Linköping. Många av 
mina kollegor bland lärare och doktorander på Tema Kommunikation har direkt 
eller indirekt bistått mig med idcer och uppslag. 

Ett särskilt tack vill jag rikta till professor Gunnar Hansson som generöst delat 
med sig av sina rika erfarenheter från en lång forskarbana i den empiriska littera
turvetenskapens och litteraturpedagogikens tjänst. 

Till sist ett tack också till Forskningsrddsnämnden som med anslag möjliggjort 
utarbetandet av denna forskningsöversikt. 

Linköping, augusti 1987 

Cai Svensson 
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1. Inledning 

1.1 Bokens syfte 

Varför vill vi i allmännhet att våra barn skall utvecklas till goda och hängivna 
läsare av skönlitteratur? Frågan kan naturligtvis besvaras på många olika sätt. 
Några av oss skulle kanske säga, att eftersom litteraturen betytt så mycket för 
oss, vill vi gärna unna våra barn detsamma. Vad vi då har i tankarna är bl a 
litteraturen som en effektiv förmedlare av livserfarenhet och människokännedom. 
Andra skulle kunna tänkas svara på ett liknande sätt och framhålla läsning av god 
skönlitteratur som ett väsentligt inslag i överförandet av kulturarvet. Inte minst 
som ett alternativ till den kommersiella masskulturens produkter är läsning av 
detta slag omistlig. Läsning av skönlitteratur medger på ett helt annat sätt ett 
individuellt val. 

Märkligt nog har dessa och andra aspekter av skönlitteraturens särart sällan 
respekterats inom den traditionella litteraturundervisningen. Istället har litte
raturförståelsen reducerats till fr a en fråga om språkutveckling och social medve
tenhet Få har hittills förespråkat en litteraturpedagogik mera på litteraturens egna 
villkor. Med denna bok skall vi våga ett försök i den riktningen. Den kan däri
genom bli ett komplement till rådande synsätt 

Internationellt tycks situationen vara i stort densamma. Vissa försök har dock 
gjorts att anpassa litteraturpedagogiken efter den senaste utvecklingen inom forslc
ningsflUt som litteraturteori, empirisk litteraturvetenskap, experimentell estetik, 
socialisationsforskning och kognitiv psykologi. Dessa insatser kommer i denna 
bok att få tjäna som överbryggare av klyftan mellan grundforskning och tillämp
ning. 

Det förslag till nysyn som nu skall presenteras gör dock inte anspråk på att vara 
en helt färdig undervisningsmodell. Snarare är det att betrakta som ett underlag 
avsett att inspirera praktiska pedagoger och andra till fortsatt arbete och tänkande i 
samma riktning. Att många lärare anser detta vara en angelägen uppgift har jag 
fån rikhaltiga vittnesmål om när jag medverkat i studiedagar och fortbildningsak
tiviteter. Det tycks vara en mer eller mindre allmänt spridd uppfattning att den 
traditionella litteraturundervisningen, lärarutbildningen och lärarfortbildningen ger 
lärarna en otillräcklig grund för läsundervisning och undervisning i litteatur. Hit
tills har utbildningen mest varit upptagen av undervisning om litteratur. 

Vårt förslag här gör heller inte anspråk på att vara helt igenom nytt Det under-
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liggande perspektivet innebär dock, sett i ett längre perspektiv, en revolution. 
Nästa avsnitt är avsett att visa det. Vissa av de tilUlmpningsåtgärder som föreslås 
är gamla beprövade metoder, medan andra är mer eller mindre nya. Det är också 
min tro att det nya sammanhanget kan avvinna de tidigare utnyttjade metoderna 
nya dimensioner och ge dem en fördjupad motivering. 

En kvalitativ utveckling av läsförmågan förutsätter att intresset på ett helt annat 
sätt än tidigare fokuseras på själva läsprocessen och på de sociokulturella faktorer 
som påverkar och underlättar barns utveckling till goda och entusiastiska läsare av 
skönlitteratur. Det räcker alltså inte att man som lärare är en skicklig läsare och 
har goda "ämneskunskaper". Man måste därutöver känna till läsprocessen och de 
mekanismer som hindrar och befordrar barns läsutveckling. Detta innebär också 
att den forskning som skall läggas till grund för undervisningen med nödvändighet 
är tvärvetenskaplig och måste hämtas från många olika ämnesområden. 

Den store humanisten och filosofen Georg Henrik von Wright skriver i sin essä 
"Enhet och splittring i vetenskapen" (von Wright. 1980: 108): 

Specialiseringen som sådan är ingen "kulturfara". Faran för kul
turlivet hotar från den konservatism, som stelbent vill hålla fast 
vid föråldrade gränsdragningar mellan ämnen och fakulteter och 
tvekar att anpassa undervisningen och koordinera forskningen på 
ett sätt som motsvarar vetenskapernas egen utveckling i fören- · 
hetligande riktning. 

Med "vetenskapernas egen utveckling i förenhetligande riktning" avser von 
Wright det otillräckligt uppmärksammade faktum att specialiseringens inverkan 
på den vetenskapliga forskningen inte enbart är splittrande utan även integrerande. 
Medan det tidigare har varit relativt lätt att dela in vetenskapens område i olika 
discipliner, sammanföra besläktade discipliner till grupper och att hålla gränserna 
tydliga mellan dessa grupper och mellan enskilda ämnen, börjar dessa som en 
följd av specialiseringen att suddas ut. "Själva specialiseringsprocessenförsiggdr 
just i omrddet mellan olika fack. De traditionella vetenskaperna s.a.s. vlixer in i 
varandra" (s 105. Min kursivering.). Därmed skapas enligt von Wright även nya 
behov av tvärvetenskapliga kontakter inom forskning och utbildning. Förutsätt
ningen för en sådan mångsidighet i en människas intellektuella kringsyn ser von 
Wright framförallt i en gemensam metodologisk bas och i ett rationellt förhåll
ningssätt ("intelligenta reaktioner") snarare än i en "ytlig kännedom om det 
sakliga innehållet inom olika vetenskapsområden" (s 107-109). 
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Under senare år har bland forskare förmärkts en allt tydligare tendens till att 
uppfatta litteraturvetenskap och litteraturundervisning som forskningsflilt där just 
specialisering i gränsområden mot andra discipliner utgör den livaktigaste och 
mest fruktbara forskningen. Ja, det har rent av hävdats att litteraturvetenskap som 
vetenskap förutsätter ett interdisciplinärt förhållningssätt karaktäriserat bl a av 
samarbete med andra discipliner och ett fullständigt integrerande av t ex psyko
logiska, sociologiska och historiska aspekter i textanalysen (Schmidt, 1981; jfr 
Svensson, 1985: 20-23). 

Hur litterära texter tolkas och förstås och hur denna förmåga utvecklas är ett 
tydligt exempel på en livaktig vetenskaplig specialitet i gränsområdet mellan en 
rad traditionella ämnesområden: litteraturvetenskap, sociologi, psykologi, peda
gogik, lingvistik, filosofi etc. En forskningsöversikt kommer därför med nöd
vändighet att täcka in resultat från många olika discipliner och förutsätter en 
tvärvetenskaplig överblick hos forskaren, en överblick som alltså enligt von 
Wright fördjupar och integrerar. 

När det gäller den aktuella litteraturvetenskapliga och litteraturpedagogiska 
situationen i Sverige, tycks den inte i någon högre grad vara präglad av ett 
interdisciplinärt betraktelsesätt eller påverkad av den omfattande internationella 
forskningen på området, särskilt inte den empiriskt-experiment.ella. Ändå är det 
rimligt att resultaten från en långsiktig systematisk forskning, snarare än dags
debatt och ideologiska och pedagogiska moderörelser, läggs till grund för 
forskning och undervisning vad gäller tolkning och förståelse av skönlitterära 
texter. En forskningsöversikt av föreliggande slag kan förhoppningsvis bidra till 
en tydligare utveckling i den riktningen. 

En lättillgänglig sammanfattning av de senaste decenniernas forskning på området 
är angelägen av flera skäl. Det är väsentligt att svensklärare och lärarutbildare 
kommer i kontakt med forskningsresultat som har omedelbar relevans för deras 
dagliga undervisning och att så sker under former som beaktar kommunikations
hinder som bristande motivation och språkförbistring mellan forskare och under
visare. Det överordnade syftet med boken är alltså att presentera ett underlag för bl 
a systematisk fortbildning av svensklärare på området litteraturläsning. Meningen 
är dock inte att föreslå färdiga modeller och metoder för litteraturundervisning utan 
snarare au redovisa forskningsresultat som kan inspirera till och bilda utgångs
punkter för diskussion och planering bland lärarna själva. Detta hindrar dock inte 
au boken innehåller rikligt med uppslag till konkreta åtgärder i klassrummet. 
Tips och vägledning ges alltså även om hur de sammanfattade och kommenterade 
forskningsresultaten kan tillämpas i praktisk undervisning på olika stadier. 
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Boken är så disponerad att varje kapitel som berör någon aspekt av litteratur
läsning inleds med ett avsnitt om teoretisk forskning, fortsätter med empiriska 
resultat och avslutas med ett tillämpningsavsniu. Några av de väsentligaste forsk
ningsinsatsema finr s dessutom kommenterade och värderade i en särskild biblio
grafi mot slutet av boken. 

Det har varit min strävan att skriva denna bok på ett så begripligt språk som 
möjligt All teoretisk och empirisk forskning på området utmärks förvisso inte av 
en sådan målsättning. Där fackuttryck med nödvändighet måste bibehållas 
kommer de att förklaras speciellt Dock skall de inskränkas till ett minimum. 

Liksom forskning utförs inom bestämda teoretiska ramar, bör även en forsk
ningsöversikl, för au bli sammanhängande och meningsfull, genomföras inom ett 
någorlunda enhetligt teoretiskt perspektiv. Det synsätt som här styr urvalet och 
diskussionen av forskningsresultaten finns utförligt redovisat i avsnitten 1.2 och 
1.3. Då synsättet i sig är av stort intresse för - och faktiskt delvis framsprunget ur 
- praktisk litteraturpedagogisk verksamhet, har det givits ett relativt stort ut
rymme i framställningen . 

Strävan efter ett lättillgängligt presentationssält har dock inte tillåtits inkräkta på 
ett annat av bokens syften, nämligen att ge läsaren en uppfattning inte endast om 
den diskuterade forskningens själva resultat utan även - åtminstone i begränsad 
utsträckning - om förhållandet mellan uttryckssätt och teori, teori och empiri 
samt metod och resultat. Därigenom kan det förhoppningsvis framstå klarare för 
lekmannen vad en vetenskaplig attityd innebär och vad forskningsprocessen består 
av. Framförallt är det viktigt all inse att inga forskningsresultat existerar annat än 
i relation till utnyttjade metoder och teorier, vilka också bestämmer hur resultaten 
skall tolkas och värderas. Del måste alltså anses vara en grundläggande del av all 
forskningsinformation att ge mottagarna av denna information förutsättningar alt 
förhålla sig kritiska till och rätt värdera budskapet. Också som lekman bör man i 
viss mån vara utrustad med ett "rationellt förhållningssäu" för att kunna ta tex en 
bok som denna för vad den är. 

Boken gör alltså inte anspråk på fullständighet när det gäller litteraturöversikten. 
Saknas gör t ex undersökningar som är grundade på djuppsykologiska och ut
präglat kognitivistiskt psykologiska teorier och metoder. 
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1.2 En kunskapsteoretisk revolution 

Varför får jag sämre betyg om jag inte tolkar som du? Den frågan som många 
elever och studenter ställt till sina lärare har faktiskt för ett antal litteraturteore
tiker under senare år fått bilda utgångspunkten för en helt ny syn på litteratur
vetenskapen och litteraturundervisningen. Denna omvälvning - för det är verkligen 
fråga om en sådan - kan ses som ett inslag i en större intellektuell strömkantring 
som inträffat under det 20:e århundradet. Namn som Einstein, Bohr, Freud och 
Richards representerar alla den nya utvecklingen, som enklast kan beskrivas som 
ett successivt byte från ett objektivt till ett subjektivt tänkesätt ("paradigm"). 
Detta innebär naturligtvis inte att forskarna har börjat ge upp traditionella 
vetenskapliga metoder för att istället hänge sig åt verksamhet kännetecknad av 
osaklighet och privat tyckande. Innebörden i den långsiktiga förändring som alltså 
nu börjat bli allt påtagligare är istället att kunskap och mening betraktas som 
skapad (konstruerad) och inte upptäckt (extraherad). Fakta och innebörder uppfattas 
som sociala konstruktioner baserade pd "förhandlingar" mellan individer och 
grupper. Detta skall dock inte uppfattas alltför bokstavligt utan närmast förstås på 
så sätt att sociala processer inom grupper (av tex forskare) resulterar i kulturella 
avlagringar av gemensamma tankar och föreställningar. Dessa sediment, eller 
"förhandlingsresultat", är inte objektiva i den meningen att de är oberoende av 
människors medvetande, men de är heller inte subjektiva, eftersom de delas av 
många individer i sociala sammanslutningar. De är intersubjektiva och institutio
nella. 

På kunskapssociologins område har denna sk sociala konstruktivism förespråkats 
av bl a Schutz (1967) och Berger & Luckmann (1967), som menar att den sociala 
verkligheten är en människokonstruerad och mångdimensionell skapelse. Vardags
livets verklighet framstår som den dominerande verkligheten i kraft av att den är 
"objektiv", att den uppfattas i stort sett lika av alla, och att den är oreflekterat 
självklar. Erfarenheter av andra verkligheter, de må vara aldrig så livliga, är endast 
"utflykter" till "begränsade meningsprovinser", från vilka vi alltid återvänder till 
vardagen. Till yttermera visso är det gemensamma språk som finns tillgängligt 
för att göra sådana erfarenheter objektiva förankrat i vardagslivet .. och det hänför 
sig alltid till denna verklighet. Som en följd härav är det endast delvis möjligt att 
översätta upplevelser inom estetiska, religiösa och vetenskapliga meningsområden 
till vardagsverklighetens språk. Att symboler (och i viss mån metaforer) kan 
sägas ha som sin huvudsakliga uppgift att överbrygga klyftan mellan olika 
verkligheter kommer att framgå av en senare avsnitt 

Här finns redan antytt ett av de problem som ofta diskuteras inom samhälls-
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vetenskaperna och i den alhnänna kulturdebatten, nllmligen den tilltagande specia
liseringen och uppsplittringen av det moderna samhällets institutionella ordning 
och gemensamma fond av kunskap. Enligt Berger & Luckmann (1967) genomgår 
alla samhällen som utmärks av tilltagande arbetsfördelning en utveckling mot 
uppdelning av institutioner. Och individers och gruppers deltagande i specialise
rade aktiviteter som inte direkt angår överlevnaden möjliggörs av tillgången till 
ett ekonomiskt överskott. Sådana verksamheter leder till specialisering och 
uppsplittring av den gemensamma fonden av kunskap, vilket i sin tur bereder 
vägen för specialiserade uppsättningar av teoretisk kunskap som förvaltas av 
experter. När väl kunskapsmängder har nått en viss nivå övergår de i själv
ständiga "submeningsprovinser", tex konst, religion och vetenskap. Deras ökande 
antal och komplexitet gör dem alltmer svårtillgängliga för lekmän och icke
specialister och kan leda till att dessa ifrågasätter experternas monopol på sanning 
och kunskap. 

Ett sådant legitimitetsproblem på det estetiska området har av ett antal teoretiker 
tagits som utgångspunkt för en ny inriktning på litteraturvetenskapen, den s.k. 
reader-response criticism. Tex amerikanen David Bleich menar att riktningar som 
nykritiken har resulterat i ett gap mellan faktiska läsupplevelser och de litterära 
experternas "akrobatiska manövrer". Dessa specialister, som ofta tillämpar det 
"objektiva paradigmet", kombinerar enligt Bleich "den religiösa illusionen att 
präster har särskild tillgång till den absoluta sanningen, och den vetenskapliga 
illusionen att ett konstverk på något mystiskt sätt är oberoende av mänsklig 
perception" (Bleich,1976: 330). En konsekvens av denna litteraturkritiska praxis. 
har blivit au elever och studenter känner sig alltmindre tillfreds med de antaganden 
som denna traditionella litteratursyn grundas på. Och det är just detta problem 
som främst intresserar Bleich och som han menar kommer till uttryck i akade
mikernas svårigheter att komma till rätta med den vanligaste frågan från studenter 
och elever, nämligen den vi inledde detta avsnitt med. 

Bleich arbetar i ett motstånds- och förändringsperspektiv, och det dominerande 
sammanhanget i hans föreställningsvärld är skolan. I hans vision av framtiden är 
de pedagogiska institutionerna inte längre upptagna av undervisning och inlärning 
utan av att "utveckla kunskap". Han anser att den stora fördelen med den 
subjektiva grundsyncn är att den får kunskapen att verka mer tillförlitlig tack vare 
att den inte betraktas som ett verkligt föremål eller ting och tack vare att den tillå
ter varje grupp eller sammanslutning ("samfund") attfastställa och godkänna sin 
egen kunskap med sina egna erfarenheter (Bleich, 1978: 126). 

En liknande grundsyn präglar litteraturvetaren Gunnar Hanssons arbeten alltsedan 
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slutet av 1950-talet. I själva verket har Hansson i sin forskning föregripit mycket 
av det som ovan sammanfattats under beteckningen ''reader-response criticism", 
och därtill har han även omsatt teorierna i praktisk forskning. I ett antal empiriska 
undersökningar har han samlat in data om normalläsares litteraturtolkningar som 
en väg att fastställa litterära texters innebörder (t ex Hansson, 1959; 1969). 
Dessutom har han stundtals även direkt konfronterat dessa innebörder med de 
litterära experternas tolkningar (tex Hansson, 1959; 1974). Denna forskning har 
avkastat resultat av stort litteraturpedagogiskt intresse och är ett exempel på 
forskning som motiverats av det "legitimitetsproblem" som vi sett Bleich ta som 
utgångspunkt för sina teorier om litteraturtolkning. 

Ett av huvudbidragen från reader-response-rörelsen är således försöken att minska 
avståndet mellan faktiska läsupplevelser och den litterära expertisens tolkningar, 
detta alltså utifrån ett radikalt slåfte av grundläggande antaganden. Vi får anledning 
att återkomma i ärendet 

1.3 Ett socialisationsperspektiv 

Individen föds in i en redan existerande och ordnad verklighet Barnet "övertar" 
successivt med hjälp av internalisering verklighetens olika dimensioner eller me
ningsprovinser, t ex vardagsverkligheten och de religiösa och estetiska "subvärl
dama". Med internalisering menas här att barnet tar efter andra och börjar uppleva 
omvärldens tankar och attityder som sina egna. Den "primära socialisationen" är 
den första socialisation som en individ genomgår i barndomen och genom vilken 
han/hon blir medlem i samhället. Den "sekundära socialisationen" är varje efter
följande process som inför en redan socialiserad individ i nya sektorer av 
hans/hennes "objektiva" värld. Fastän den primära socialisationen vanligen är den 
viktigaste för en individ i kraft av att den förmedlas tidigt av föräldrar eller andra 
vuxna som barnet har en nära, känslomässig relation till (s.k. betydelsefulla 
andra) och av att den upplevs som "massiv" och "tagen för given", så innebär 
också den sekundära socialisationen internalisering av mer eller mindre samman
hängande verkligheter präglade av normativa, känslomässiga och kognitiva inslag. 
Sekundära internaliseringar är emellertid lättare att åsidosätta än de primära. Den 
verklighet som de utgör (t ex den estetiska eller religiösa) är möjlig att frikoppla 
som relevant endast för den rollspecifika situationen ifråga (l ex litteraturläs
ningssituationen). Eller som Berger & Luckmann vidare formulerar saken: det är 
läuare för barnet att "gömma sig" för sin lärare än för sin mor (s 143). Med detta 
sammanhänger också tillägnandet av rollspecifika ordförråd, semantiska fltlt, som 
strukturerar rutintolkningar och rutinbeteenden inom intitutionella områden. De 
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semantiska flllten tillägnas samtidigt med den underförstådda kunskap, de värde
ringar och emotionella lli.rgningar som är knutna till dem. 

Om förmågan all tolka litteratur är en fråga om att behärska vissa meningsska
pande regler och tillvägagångssätt på det estetiska området, kan utvecklingen av 
den förmågan ses som en fråga om insocialisering i en specifik dimension av 
verkligheten som är skild från vardagsverkligheten. "Övertagandet" av sådana 
specialområden går till på i princip samma sätt som övertagandet av vardags
verkligheten, dvs de förmedlas av betydelsefulla andra, om också denna sekundära 
socialisation inte sker med samma grad av känslomässiga bindningar mellan 
barnet och den vuxne. I den systematiska undervisningen bibringas barnet 
attityder, normer, strategier och en terminologi som också har emotionella 
övertoner och färgningar. 

I anslutning till forskare som Tajfel (1969), Bourdieu (1968) och Olson (1970) 
kan vi anta au utvecklingen mot ett behärskande av den litterära tolkningsför
mågan underlättas med hjälp av tidig exponering för, dvs utförande av handlingar i 
förhållande till, olika former av litterära verk (och dylikt). Effekt.en av denna tidiga 
bekantskap eller förtrogenhet med det litterära mediet, på grundval av dess kultu
rellt betingade framträdande drag, utgör en "kulturell beredskap" (Bourdieu, 1968). 
Denna varaktiga och generaliserade fallenhet bildar den mer eller mindre nödvän
diga förutsättningen för fortsatt systematisk litterär undervisning, både formell 
och informell. Den kullurella beredskapen är såväl känslomässig som kognitiv 
till sin natur. Enligt Bourdieu är det också sannolikt att resultatet av tidig 
exponering för litterära verk (åtminstone som det förmedlas i skolans inlärnings
situationer) är möjligt att "omflytta" till konstperceptionsakten. Detta är möjligt 
inte endast beroende på en överspridningseffekt med avseende på den känslomäs
siga komponenten utan också beroende på en betydande överlappning i den 
information som hör till de olika medierna, t ex generiska kategorier som genrer 
och epoker. 

Bettelheim (1976) betonar den avgörande betydelse sagor har för det uppväxande 
barnet. Hans angreppssätt är i huvudsak psykoanalytiskt och innebär att sagorna 
betraktas som ett terapeutiskt medel som barnet har till sitt förfogande för att 
friföra, förstå och lösa sina djupaste och ofta omedvetna problem. Men sagorna 
ses också som något som kan stimulera barnets fantasi, utveckla dess intellekt 
och klargöra dess känslor. Man kan alltså säga att Bettelheim på sätt och vis 
indirekt och tydligen utan att vara medveten om det urskiljer exponeringen för 
sagor som en av de kulturella faktorer som bestämmer den litterära tolknings
förmågans utveckling. 
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Nu är dock Bettelheims syn uteslutande inriktad mot det innehållsliga och bortser 
på det hela taget från möjligheten att mycket av sagornas betydelse kan ligga i 
andra aspekter än det känsloladdade innehållet, t ex berättelsestruktur, teman, 
symboler och persongalleri. I den mån Bettelheim uppmärksammar sådana inslag 
betraktar han dem som verksamma på i huvudsak en omedveten nivå och som 
inpräntade genom blotta exponeringen. Han tycks inte inse att barnet genom 
utförandet av tolkningsakten uppmärksammar de mediaspecifika egenskaperna i 
sig och således med hjälp av finare och finare urskiljningar ökar sin kunskap om 
det litterära mediet och sagogenren. 

Därtill är det i själva verket sannolikt att lyssnandet till sagor skulle kunna utgöra 
en avgörande funktionell förut.sättning för den senare förmågan att tolka litterära 
symboler. Genom att lyssna till sagor blir barnet inte endast bekant med ett antal 
av de grundläggande motiv som av vår kultur har konventionaliserats till symbo
ler, tex vattnet, elden, mörkret, skogen, vandringen, utan även med mänsklighe
tens stora teman, tex gott och ont, kärlek och hat, skuld och ansvar. Barnet har 
således också möjlighet att internalisera några av de grundläggande normer som 
styr tolkningen av litteratur och symboler. Möjligtvis utvecklar barnet rent av 
också sin känslighet för symbolindikerande element som opposition, upprepning, 
personifikation och metafor. Att samma sagor berättas om och om igen förstärker 
dessa bekantgörande processer. 

Det finns i detta sammanhang anledning att betona betydelsen av samspelet 
mellan vuxen och barn under sagoberättandet. I denna situation "vägleder" den 
vuxne barnet i mediet genom att på olika sätt framhäva vad som är betydelsefullt, 
och på så sätt underlättas barnets strävan att tillgodogöra sig berättelsens olika 
dimensioner, inklusive olika aspekter av själva mediet. Detta slags samspel kan 
otvivelaktigt bidra till att forma den kulturella beredskapen i båda dess delar. Fors
kare inom området språk- och andraspråkstillägnande har funnit att det i förhål
landet mellan barn och vuxna utspelas "små lektioner". som t ex kan bestå i att 
den vuxne bekräftar, korrigerar och vidareutvecklar - ibland till strukturellt mer 
avancerade nivåer - barnets tidigaste reaktioner på sin vardagsverklighet "här och 
nu" (set ex Clark & Clark,1977: 320-331 för en forskningsöversikt) . Denna sida 
av den betydelsefulle andres roll i socialisationsprocessen är helt visst mer eller 
mindre verksam även vid tillägnandet av den litterära tolkningsförrnågan Ufr tex 
Bleich, 1978: 135-137). 

Tidig och nära samverkan mellan vuxen och barn av det intensiva slag som 
sagoläsningssituationen utgör är väl ägnad att inpränta en bestående och gene-
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raliserad benägenhet att tillskriva estetiska verk värde. Upplevelser av betydelse
fulla andras allvarliga och glädjefyllda intresse för tex litterära verk är fönnodligen 
väsentliga för grundandet av den känslomässiga delen av barnets kulturella bered
skap. Överförandet av estetiska värden är mer effektivt när det sker som ett inslag 
i den primära socialisationen, eftersom denna grundläggande intemaliseringspro
cess genomförs med hjälp av att barnet identifierar sig på ett känslomässigt färgat 
sätt med den betydelsefulle andre. 

Bourdieu framhäver utöver omfattningen och kvaliteten på den kulturella bered
skapen faktorer som utbildningens längd och förekomsten av en gynnsam kultu
rell atmosfär som vidmakthåller och förstärker effekterna av utbildningen. 

En annan kulturell faktor av betydelse för förmågan att tolka och uppskatta 
litteratur är enligt Bourdieu djupet hos engagemanget i estetiska aktiviteter. Detta 
s.k. intentionsdjup kan variera från en rudimentär beredskap till konnässörskapet 
och samvarierar troligen med den grad i vilken den estetiska färdigheten har 
tillägnats som en del av den primära socialisationen. 

Bourdieu anser alltså att vad han kallar den kulturella beredskapen tillägnas tidigt i 
familjekretsen. Hayes (1950) kan sägas uttrycka en hävdvunnen socialpsykologisk 
ståndpunkt, när han skriver något liknande: "Familjen utgör barnets första värld; 
... genom kontinuerliga, nära, många och varierande förbindelser blir den en hu
vudkälla för utbildning och formande av beteendet''. Har då skolan ingen betydelse 
i sammanhanget? 

Om vi får tro Bourdieu, är det mycket lite som kan göras för att kompensera barn 
som inte redan tidigt i hemmet grundlagt en kulturell beredskap. De är ohjälpligt 
efter sina mer lyckligt lottade kamrater. Han tillägger dock att skolan är den enda 
institution som möjligen skulle kunna göra något åt saken. Till detta kan läggas 
att det finns forskning som ger anledning till en större optimism än Bourdieu ger 
uttryck för. Vi återkommer till dessa forskningsinsatser i senare kapitel. 
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2. Att tolka litterära texter 

2.1 Det "strategiska" synsättet 

Utifrån sin teoretiska ståndpunkt drar Bleich (1975: 775) bl a den slutsatsen att 
vad som skall studeras på det estetiska området är antingen förhållandet mellan 
läsaren/betraktaren och verket eller förhållandet mellan författaren/konstnären och 
verket. Något objektivt existerande verk att studera finns alltså strängt taget inte. 
Samma ståndpunkt intas av den kanske mest kände representanten för reader
response criticism, amerikanen Stanley Fish. 

Föreställningen om en läsare som aktivt skapar mening implicerar enligt Fish 
(1980) en omdefiniering av de traditionella menings- och litteraturbegreppen. 
Mening betraktas inte som något som "plockas ut" ur texten utan som en 
upplevelse som läsaren har under läsningen. Litteratur förstås då alltså inte som 
ett föremål, som en stabil och självständig storhet, utan som en följd av "hän
delser" som utspelas i läsarens psyke. Litteraturvetarens uppgift är därför inte att 
studera textens innehåll utan läsarens "respons". Läsaren är upphovet till all 
mening, från krumelurnivån och uppåt. Detta innebär dock inte att den av tolk
ningsstrategier styrde läsaren överflyglar texten som källa till innebörder. Både 
läsaren och texten får träda tillbaka till förmån för begreppet tolkningssamfund. 
Enligt Fish består ett tolkningssamfund av dem som delar tolkningsstrategier inte 
för läsning utan för produktion av texter, dvs för bestämmandet av dessa texters 
egenskaper, även mer grundläggande sådana som rent formella drag, tex rim och 
meter. 

Fish hävdar att kommunikation tilldrar sig i situationer, och att befinna sig i en 
situation innebär att man redan är i besittning av (eller tagits i besittning av) en 
struktur av antaganden, av handlingar som uppfattas som relevanta i förhållande 
till de syften och mål som redan finns där. Det är på grundval av antaganden om 
såctana syften och mål som varje yttrande omedelbart uppfattas. Det är viktigt för 
Fish att betona "omedelbart", eftersom han vill understryka att det inte finns 
något "dött utrymme" mellan mottagandet av ett yttrande och fastställandet av 
dess mening. Innebörder uppträder kalkylerade från början, men inte på grund av 
normer som är inneslutna i språket utan därför att språket alltid, från allra första 
början, uppfattas inom ett regelsammanhang. Detta sammanhang är dock inte 
abstrakt och fristående utan socialt 

Kommunikation utspelas endast inom "förståelighetssystem'' eller tolknings
samfund, och dess resultat är specifikt för det systemet eller samfundet De delade 
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innebörderna är fastställda endast inom ett sådant system eller samfund. Den mer 
fullkomliga förståelsen, dvs kommunikation oberoende av situationer eller kon
texter, som ofta hävdas av företrädare för det objektiva paradigmet, är alltså inte 
möjlig. 

Att befinna sig i en situation , tex en lyrikläsningssituation, innebär att man är 
behärskad av dess intressen, mål, underförstådda handlingsmönster, värden och 
normer, och att man därigenom tillskriver mening genom au handla, inte efter att 
ha handlat. Detta synsätt framhäver den sociala och institutionella karaktären hos 
de underförstådda handlingsmönster och antaganden som begränsar situationens 
tolkningsaktiviteter. Att vara i en situation betyder att man betraktar orden som 
redan meningsfulla. Det finns inget läge där man är oberoende av institutionella 
antaganden och fri att skapa sina egna mål och syften. Den som tolkar (tex lyrik) 
handlar, enligt Fish, som "förlängning av ett institutionellt samfund". 

Fish har inte avgränsat begreppet tolkningssamfund särskilt väl. Enligt ett av 
hans få försök att specificera begreppet består alltså tolkningssamfund av dem 
som delar tolkningsstrategier inte för läsning utan för produktion av texter. Senare 
argumenterar Fish för att inte endast de innebörder som tolkningssamfund sätter 
tolkande individer i stånd att skapa utan även individerna själva är produkter av 
sådana samfund. Det innebär att tolkningssamfund inte är objektiva, så tillvida 
som deras perspektiv är "partiska", men också att de innebörder som är skapade av 
tolkningssamfund inte är rent subjektiva, eftersom de inte är producerade av 
isolerade individer utan av individer som agerar som förlängningar av en social 
och institutionell gemenskap. 

De tolkningsstrategier som konstituerar ett tolkningssamfund vid ett visst till
fälle utgörs av en uppsättning acceptabla sätt på vilka en text kan produceras (av 
läsaren). Denna uppsättning finns dock inte nerskriven. Ändå ingår den i den 
allmänna kunskapen om hur man handlar inom den litterära institutionen. Fish 
gör klart att dessa regler och handlingar varken är enhetliga eller stabila. Det finns 
subsamfund inom det litterära samfundet, och inom varje samfund omprövas och 
ändras normerna successivt. 

I sin essä "How To Recognize a Poem When You See One" (I: Fish, 1980) har 
Fish vidareutvecklat denna strategiinriktade syn på läsprocessen. Tolkning av 
lyrik är för Fish en fråga om att ha tillägnat sig vissa antaganden om vad dikter är 
och hur de ser ut. Styrd av dessa antaganden (eller normer) börjar läsaren utföra 
motsvarande operationer, dvs tolkningsstrategier. Så snart texten har identifierats 
som dikt (bl a på grundval av antaganden som aktualiserats av situationen eller 
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kontexten, t ex den att vara elev i etl klassrum) kommer ett antal normer med 
avseende på lyrik med i spelet. Fish hänför till sådana normer antagandena att 
dikter är mer komplexa än andra texter, att de uttrycker "centrala insikter", att de är 
helheter som hålles samman av den centrala insikten, och att allt i en dikt är 
betydelsefullt ("allt räknas"). Styrd av sådana principer närmar sig läsaren texten 
på sätt som i stort frambringar vad han väntar sig träffa på. 

Tyvärr skiljer inte Fish särskilt noga mellan normer och motsvarande tolk
ningsstrategier. Det är emellertid möjligt att i hans essä hitta exempel på strate
gier som hör samman med några av de nämnda normerna. Om tex läsningen väg
leds av en förväntan om en tät och invecklad komposition, kommer man att leta 
efter sådant som dolda mångtydigheter, allitterativa mönster, eller andra innebörder 
än den som först faller en in. Och en läsare som är styrd av antagandet att texten 
framför honom hålles ihop av en central insikt kommer att försöka skapa en sådan 
betydelsefull helhet. Hur denna senare strategi närmare bestämt tillämpas diskute
rar inte Fish. Vi återkommer något i saken. 

Från och med nu avses med "tolkningsnorm" ett grundläggande antagande som 
har att göm med vad litteratur, romaner, dikter etc är, hur de skall handhas och vad 
deua handhavande komer att ge för utbyte. Efterkommandet av normer som dessa 
skulle kunna sägas vara läsaktens kommunikativa mål. 

Med "tolkningsstrategi" förstås här ett globalt antagande om medlen för att nå 
detta mål. En tolkningsstrategi ses då som en allmän instruktion för utförandet av 
varje nödvändigt steg i den meningsskapande aktivitet som är grundad på tolk
ningsnormerna. En tolkningsstrategi förutsätter ett antal underordnade och mer 
detaljerade instruktioner, och det förefaller rimligt att förutsätta existensen av 
strategihierarkier, så att t ex ett antal substrategier kan förstås som delar av en 
överordnad strategi. Litteraturtolkningen är således en regelstyrd aktivitet i den 
meningen att den bestäms av tolkningsnormer. Applicerandet av en tolknings
strategi kan emellertid skifta från en läsare till en annan beroende på att var och en 
av dessa har en unik uppsättning kunskaper och intressen, som är formad av deras 
levnadshistorier. Tillämpandet av tolkningsstrategier kan också förväntas bli 
alltmer automatiserat under loppet av socialisationen, och strategierna utnyttjas 
därför inte alltid på en medveten nivå. I praktisk forskning är det inte alltid 
nödvändigt att skilja mellan en strategi och aktiviteten att tillämpa den. 

Begreppet "tolkningsperspektiv" är nära relaterat till begreppen "tolkningsnorm" 
och "tolkningsstrategi". Fish tycks argumentera för att tolkningsperspektiven 
utgörs av mycket grundläggande antaganden som är knutna till fundamentala 
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teoretiska hållningar eller av andra meningsskapande mönster eller organiserande 
principer. Detta resonemang utvecklas i essän "What Makes an Interpretation 
Acceptable?" (I: Fish, 1980), där för övrigt också begreppet tolkningsantagande 
(norm) finns utförligt exemplifierat. Med hänvisning till Faulkners "A Rose for 
Emily" nämner Fish en rad tolkningsperspektiv som hittills har utnyttjats och 
auktoriserats, t ex freudianism, kristologi, mytologi och sociologi, och med 
hänvisning till Blakes "The Tyger" ytterligare ett antal. 

I sin "Structuralist Poetics" (1975) hävdar Jonathan Culler en ståndpunkt som 
åtminstone i ett avseende ligger nära Fishs: både text och läsare spelar under
ordnade roller till förmån för ett internaliserat system av läskonventioner, som 
utgör den litterära förmågan. Litterär mening är därför en gemensam angelägenhet, 
resultatet av regler som man är offentligen överens om, alltså inte en fråga om 
individuella reaktioner på författarvinkar i texten. Till läskonventionerna hänför 
Culler: 

1. vtJsentlighetsregeln ("the rule of significance"), som föreskriver att dikten skall 
läsas som om den uttryckte en väsentlig inställning till något problem som rör 
människan eller hennes förhållande till universum, 

2. konventionen om metaforisk koherens, som innebär att man genom seman
tiska transformationer skall försöka åstadkomma sammanhang på såväl de bok
stavliga som de bildliga nivåerna, 

3. konventionen om tematisk enhet, som fordrar att en dikts olika element skall 
integreras till en sammanhållen helhet. 

Dessutom föreslår Culler en fjärde regel, konventionen som medger att man sätter 
in dikten i en lyrisk tradition. 

Culler är dock inte särskilt intresserad av verkliga läsares tillämpning av dessa 
regler på särskilda verk, utan av vad en ideal läsare underförstått måste veta för att 
kunna läsa och tolka verk på sätt som vi anser acceptabla, alltså i enlighet med 
den litterära institutionens nonner. Icke desto mindre kan de konventioner som 
Culler föreslår betraktas som intressanta hypoteser väl värda att prövas i olika 
grupper av verk.liga läsare. 

Enligt det synsätt som presenterats i detta avsnitt är estetisk kommunikation, 
inklusive tolkning av skönlitteratur, alltså baserad på socialt grundade och fördela
de nonner, strategier och kunskapsmassor. Dessa och andra för litteraturtilläg-
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nelsen relevanta faktorer kommer att specificeras och exemplifieras ytterligare i 
kommande avsnitt. 

2.2 Empiriska undersökningar av litteraturtolkningsstrategier 

Det har genomförts få undersökningar av normer och strategier som används vid 
läsning av skönlitteratur. Den ansats som förespråkas här har dock tillämpats på 
icke-litterära texter (tex van Dijk ,1980; van Dijk & Kintsch, 1983). De resultat 
som då nåtts är emellertid endast delvis relevanta för frågesUUlningen hur litterära 
texter tolkas och tillägnas. 

Inom den s.k. responsforskningen har man alltsedan 1950-talet bl a försökt 
kategorisera de olika allmänna förhållningssätt som en läsare kan inta gentemot 
det litterära verket under läsningen. Man har då t ex intresserat sig för i vad mån 
han är subjektiv eller objektiv, tolkande och värderande eller beskrivande (tex 
Squire,1964; Wilson, 1966; Cooper, 1969; Hansson, 1974). Ett av denna forsk
ningsinriktnings betydelsefullaste bidrag är försöken att skapa välgrundade kate
gorier utmed dimensionen subjektivt- objektivt, tex just tolkande och beskrivan
de mottagarreaktioner. 

Flera av de tolkningsstrategier som omnämndes i föregående avsnitt, liksom en 
del av de allmänna förhållningssätt som vi behandlat ovan, är verksamma inslag 
vid tolkning av estetiska symboler. Forskning om tolkning av estetiska symboler 
är emellertid sällsynt, och somliga undersökningar som genomförts berör bara 
indirekt ämnet. Hardy-Brown (1979) arbetar visserligen utifrån en syn på den 
estetiska symbolen och symboltolkning som i stort är i överensstämmelse med 
den grundsyn som beskrivits i föregående avsnitt men gör det i form av en 
Piaget-inspirerad psykologisk undersökning. Hon jämförde 30 collegestudenters 
prestationer på ett piagetianskt test av formaloperativt tänkande med deras förmåga 
att tolka två symboliska dikter. Hennes hypotes var att studenterna skulle åstad
komma tolkningar - särskilt med avseende på dimensionen bokstavligt-symbo
liskt - i enlighet med nivån på deras operationella tänkande. Hon fann att hypote
sen fick stöd. 

Det måste understrykas att Hardy-Browns syfte med studien inte var att undersöka 
tolkningsstrategier utan fast mera att demonstrera möjligheten att använda 
begreppet "formatoperativt tänkande" på ett annat område än det logiskt-matema
tiska (som har varit ett av piagettraditionens främsta forskningsintressen). Hon 
visar sig därför inte särskilt intresserad av effekter av sociokullurella faktorer på 
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tolkningsförmågans utveckling. En huvudinvändning mot detta slag av kognitivt 
psykologiska undersökningar kan vara just att den sortens inflytelser, tex under· 
visning och tidigare bekantskap med typ av uppgift och innehåll, underskattas 
och att ett eventuellt samband mellan nivån på det formaloperativa tänkandet och 
någon förmåga av ett eller annat slag kan förklaras med effekter av en tredje 
variabel på sociokulturell nivå. De enda övriga variabler som Hardy·Brown tog 
med i beräkningen var studenternas huvudämne och antalet böcker de läste. Ingen 
av dessa variabler visade sig ha något samband med nivån på tänkandet såsom 
detta uppskattades med hjälp av testet. Andra och mer relevanta faktorer bör 
studeras innan några bestämda slutsatser kan dras. Hardy·Browns undersökning är 
dock värd uppmärksamhet för sin strikta och konsekventa experimentella 
uppläggning. 

Svensson (1985) är en av de få empiriska undersökningar som uttryckligen 
behandlar normer och strategier som används vid läsning av skönlitteratur och 
som gjort detta med särskild inriktning mot symboltolkningsprocessen. Under· 
sökningen är därtill grundad på antagandet att tolkning av skönlitteratur är en fråga 
om tillägnande av en uppsättning socialt baserade regler och tillvägagångssätt 

Svensson visade bl a att ett antal av de normer och strategier som diskuterats i 
detta kapitel är aktuella när barn och ungdomar försöker skapa mening i modem 
lyrik. Det visade sig t ex vara fallet att läsare med uppfattningen att innebörden 
inte finns i texten utan skapas av läsaren tenderade att tolka dikterna bildligt, 
medan läsare som ansåg att innebörden finns i texten tenderade att tolka dikterna 
bokstavligt. De senare läsarna förhöll sig alltså objektiva och registrerande istället 
för subjektiva och tolkande, dvs de skapade inga luckor eller gåtor som de brode· 
rade vidare på utan förhöll sig passiva och upprepade i stort endast vad som "redan 
fanns där". Av undersökningen framkom också att de läsare som tolkat dikterna 
symboliskt valt att göra detta därför att deras standardförväntningar störts. De för· 
klarade att dikterna förefallit platta och banala och att de därför föredragit att upp
märksamma inslag i texterna som de ansåg vara möjliga att tolka symboliskt. De 
tillämpade med andra ord en symbolisk tolkningsstrategi. Dikter handlar enligt 
deras uppfattning om väsentligheter, varför texterna, när de uppfattades som alltför 
enkla, påkallade särskilda meningsskapande bemödanden. 

Om vi ser till förmågan att tolka skönlitteratur har det inte utförts särskilt mycket 
forskning som gäller denna färdighets utveckling. Symboltolkningsförmågan har, 
som vi sett, uppmärksammats i ett par utvecklingsstudier, men framförallt är det 
förmågan att tolka metaforer som främst intresserat utvecklingspsykologer. Även 
om en god del av dessa insatser har gjorts inom traditionella kognitivt psykolo· 
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giska referensramar är en del av resultaten av intresse för vår översikt. Det gäller 
inte minst de allmänna utvecklingssekvenser som belagts. 

Hur fönnågan att tolka och förstå metaforer utvecklas har studerats avt ex Billow 
(1975), Malgady (1977), Pollio et al (1977), Winner et al (1980). Här skall vi 
låta forskningsfältet representeras av bl a två undersökningar med kognitivt psy
kologiska förtecken. 

Cometa & Eson (1978) undersökte i ett piagetianskt perspektiv utvecklingen av 
barns fönnåga att tolka metaforer. De tyckte sig då få stöd för hypotesen att ut -
vecklingen av intersektionell klassificering är en nödvändig logisk fönnåga om 
metaforer skall kunna tolkas och förklaras på ett för vuxna acceptabelt sätt. Den 
intersektionella klassificeringen ingår i detta fall i operationen an hitta något för 
metaforens båda betydelseområden gemensamt. dvs dess "grund". Något förenklat 
uttryckt konstaterade Cometa & Eson att det krävs konkretoperativt tänkande 
(ungefär mellan 7 och 12 år) för att parafrasera en metafor och fonnaloperativt 
tänkande (ungefär from 12 år) för att förklara den (alltså ange grunden för den). 
Med konlcretoperativt tänkande avses här att barnet börjar kunna arbeta med logis
ka och matematiska relationer, om de får se framför sig det som relationerna gäl
ler. På det fonnaloperativa stadiet klarar barnet av detta utan något konkret 
Askådningsmaterial. 

Winner et al (1976) lät sina försökspersoner antingen förklara en metaforisk 
mening eller välja en av fyra möjliga tolkningar. De urskilde en utvecklingsrikt
ning mot ett "riktigt" uppfattande av metaforen. De tyckte sig finna ett flertal steg 
i utvecklingen. Före tio års ålder förekom rikligt med "metonymiska" och "primi
tivt metaforiska" tolkningar och bland de yngsta, sexåringarna, "magiska" tolk
ningar. Också Winner et al diskuterar olika kognitiva förutsättningar för vad de 
kallar "mogen metaforisk förståelse". Intressantare för vårt vidkommande är dock 
deras beskrivningar av de olika tolkningsstrategiema. 

Vid en magisk tolkning åstadkommes en omtydning som bibehåller den bok
stavliga betydelsen av satsen. Motsättningen mellan metaforens båda led upphävs 
genom att en magisk värld konstrueras, en värld där naturlagarna inte gäller. Ta 
t ex följande uttryck: "När han klev ut ur den mörka stugan fick han solens knyt
näve i ansiktet". Ett par magiska tolkningar av denna metaforiska mening skulle 
kunna ha följande utseende: "Solen blev arg på pojken och slog honom" och "Det 
är nog bara en dröm, för i drömmen kan solen vara en levande varelse som kari 
slåss". I båda fallen har en magisk värld skapats för att rättfärdiga en bokstavlig 
tolkning, i det förra en sagovärld, i det senare en drömvärld. 
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En metonymisk tolkning blir resultatet. om tolkaren för att komma till rätta med 
motsättningen mellan metaforens delar uppfinner en situation i vilken en ren pla
cering av de båda leden intill varandra blir rimlig. Båda leden kan då uppfattas 
bokstavligt utan att realismen äventyras. Länkningen av de båda områdena är base
rad på närhet och inte identitet eller likhet. Exemplet ovan skulle kunna ges föl
jande metonymiska tolkningar: "När han stod i solen kom någon fram och slog 
honom" eller "Ljuset som träffade hans ansikte bildade en form som såg ut som 
en knytnäve". 

Vid en metaforisk tolkning tas aspekterna av de båda led som jämförs från olika 
områden. Tolkaren hittar en dimension som är gemensam för (delas av) de båda 
domänerna. Några metaforiska tolkningar av exempelsatsen kan vara: "Han blev 
bländad av solen. Kontrasten blev så skarp", "Han kände en stor skillnad mellan 
den svala luften i stugan och värmen utanför" eller "Han visste inte att solen sken 
utanför. Han blev så förvånad". 

Dessutom räknar Winner et al med en kategori "ofullständigt metaforiska tolk
ningar", som innebär att tolkaren ger en beskrivning av endast en av metaforens 
båda delar, tex "Han fick ett hårt slag" eller "Solen sken ute". 

Dessa huvudstrategier urskildes även av Svensson (1983) i en undersökning av 
11-, 14- och 18-åringars fönnåga att tolka litterära metaforer i kontext. Under
sökningsmaterialet utgjordes av sex korta dikter som innehöll en metafor som. 
skulle ges en innebörd. Två huvudhypoteserprövades: 1. Hos litterära metaforer 
omtolkas inte endast bildledet (det man jämför med) utan även sakledet (det som 
jämförs). 2. Denna fönnåga att göra sakledsinriktade tolkningar ökar med stigande 
ålder. Hypoteserna fick klart stöd. 11-åringarnas fönnåga att göra sakledsinriktade 
(och mestadels symboliska) tolkningar var i paritet med 14-åringarnas, medan 
bägge dessa åldersgruppers fönnåga låg långt under 18-åringamas. 14- och 
18-åringarna gjorde i stort lika många metaforiska tolkningar och var klart 
överlägsna 11- åringarna på denna punkt. Resultatet diskuterades främst mot 
bakgrunden av teorier om olika sociokulturella faktorers betydelse, t ex tidigare 
bekantskap med det litterära mediet och tillgång till systematisk undervisning. 

Ett liknande perspektiv utmärker Svensson (1985), som alltså är ett av de få 
försöken att studera symboltolkningsfönnågans utveckling. Undersökningen om
fattar samma åldersgrupper som den just refererade från 1983. På basis av insam
lade data kunde sex typer av tolkningar av de fyra använda dikterna urskiljas och 
ett antal allmänna utvecklingssekvenser konstateras. I undersökningen ingick 72 
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läsare som valdes slumpmässigt ur sina klasser och som intervjuades individu
ellt. För att exemplifiera barnens och ungdomarnas sätt an tolka, kan vi utgå från 
följande lilla dikt av Bo Setterlind: 

Ljuset och skalbaggen 

Ljuset 
- över allt och alla. 
Också den minsta skalbagge 
har en skugga 
som han ej kan springa undan. 

(Nefertitis visdom och andra dikter. 
Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 
1968) 

De sex kategorierna av läsarreaktioner var: 

Bokstavlig beskrivande. En tolkning ges som består endast av vad som är ut
tryckligen formulerat i dikten. Ingen poäng eller gåta har noterats. Exempel: "Det 
handlar om ljuset som skiner över alla, också över skalbaggen som har en skugga 
som den inte kan springa ifrån". 

Bokstavlig tolkande. En tolkning ges som - på ett bokstavligt plan - åtminstone 
delvis sträcker sig utöver vad som är uttryckligen formulerat i dikten. En poäng 
eller gåta har skapats, som ibland även utläggs. Exempel: "Solen skiner på både 
människor och djur, tom på skalbaggen fast den är så liten". 

Blandad bokstavlig tematisk. Ett tematiskt påstående (se nedan) görs, men andra 
delar av tolkningen visar fortfarande på en bokstavlig läsning. Exempel: "De 
minsta djur är viktiga. Liksom människorna har de en skugga, som de inte kan 
komma undan". 

Tematisk. Tolkningen består av en generaliserad slutsats eller utfyllnad som berör 
en ytpoäng eller -gåta. En sammanfattande helhetsinnebörd eller organiserande 
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princip har föreslagits, ibland i fonn av ett talesätt eller en talesättsliknande for
mulering. Utgångspunkten och ämnet för det sammanfattande påståendet är ett ele
ment (bild, föremål, situation etc) uppfattat som typ. Exempel: "Man ska vara 
rädd om djur, även om dom är små". 

Blandad bokstavlig symbolisk. Antingen ges ett enskilt element i en helhet en 
symbolisk innebörd, medan resten uppfattas bokstavligt, eller så förekommer det 
en vacklan mellan eu symboliskt och ett bokstavligt uppfattande av hela verket 
eller delar av det Exempel: "Alla varelser och ting är skapade ur samma princip, 
och det är ett faktum som inte går att komma ifrån. Solen är upphovet till allt 
liv. Sen har man en skugga". 

Symbolisk. Någon fonn av sammanfattande påstående görs med ett underförstått 
eller uttryckligt analogiskt (ett-till-ett) överförande av de/det symboliska elemen
tet/elementen till ett annat eller andra särskilt/särskilda föremål, bild/bilder etc, 
som del/de antas representera. Det/de symboliska elementets/elementens innebörd 
är inte direkt härledd ur det/de underliggande begreppen, utan tillkommer som 
beledsagande (del av en) berättelse, tradition eller myt. Utgångspunkten för det 
sammanfattande påståendet är ett element (bild, föremål, situation eic) uppfattat 
som symbol. Exempel: "Ljuset är Gud, skalbaggen människorna och skuggan 
deras synder". 

Givet de sociokulturellt grundade sätten att strukturera förmedlandet av de normer 
och strategier som utmärker de meningsskapande aktiviteterna på det litterära 
området, tillägnas och bemästras i allmänhet vissa av tolkningsprocedurema som 
rör läsning av samtida lyrik tidigare än andra. Svensson visar emellertid också 
att det föreligger avsevärda skillnader mellan individer inom varje undersökt ålders
grupp beroende på den sociala fördelningen av intressen, normer och strategier 
(inklusive den kulturella beredskapen). 

Samarbetsprincipen, principen att intensivläsa litterära verk, tillägnas tidigt i 
familje- och skolkontexten. Barn uppmuntras att utföra mer aktiva och produktiva 
handlingar (i tal och skrift) i relation till t ex sagor och berättelser. Genom att 
modifiera berättelserna, utesluta och lägga till, ja, rent av skapa sina egna berät
telser, utökar barnen inte bara sin kunskap om det litterära mediet utan kommer 
även att lägga sig till med en lämplig hållning gentemot litterära verk. I I-åringar 
är därför i allmänhet kapabla att på läsning av lyrik tillämpa strategierna att 
konstruera gåtor och poänger. Intensivläsningsprincipen är inte bara en norm som 
är knuten till berättelsegenren utan även ett mer eller mindre oundvikligt inslag i 
den kulturella avlagringsprocessen (jfr Bourdieu,1968: 603-604). Mycket få av 
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låsama i undersökningen förhöll sig rent objektivt eller registrerande till dikterna. 
Den vanligaste svarstypen i de båda yngsta grupperna var den boktavligt tolkande. 
I den äldsta gruppen var symboliska tolkningar vanligast. och de symboliska och 
tematiska (=bildliga) tolkningarna ökade med stigande ålder. Antalet av dessa 
svarstyper kunde även visas öka med högre grad av kulturell beredskap. Dessa 
allmänna resultat överensstämmer med tidigare forskning om hur barn utvecklas 
uuned dimensionen bildligt-bokstavligt (t ex Silverman et al, 1976; Applebee, 
1978; Parsons et al, 1978; Rosenstiel et al, 1978; Hardy-Brown, 1979). 

2.3 Litteraturtolkning i klassrummet 

2.3.l LogiUn bakom den respons- och strategiinrilcJade undervisningen 

Om vi som lärare tar den "kunskapsteoretiska revolution". som beskrivits ovan, 
pA allvar, ser vi litteraturen mer som upplevelse och erfarenhet och mindre som 
infonnation. Mötet med skönlitteraturen blir då en väg till insikt om människans 
grundläggande villkor, en "existentiell vandring" (Furberg, 1982), levande och 
omdanande till sin natur, som formar våra visioner av vad det innebär att vara 
människa. I litteraturtillägnelsen "öppnas nya världar" med nya livsformer och 
sitt att se pA tillvaron (Ricoeur 1976: 91-94). och litteraturen kan således även bli 
ett medel i kampen för sociala och politiska förändringar. Litteraturläsningen 1cao 
vidga läw'ens horisonter genom att utveckla hans begrepp, och ytterst blir den 
därför ett viktigt redskap i hans konstruktion av varldsbilden. 

Uppfattningen att kunskap bildas och inte upptäcks innebär att litteraturpedagogi
kens målsättning är att hjälpa eleverna att tänka, att leda dem mot ett organiserat 
och intelligent reflekterande över mänsklighetens och litteraturens stora teman, 
inte att tala om för dem vad de skall tänka. Eleverna s1call fostras till aktiva och 
ansvarsklnnande deltagare i de sociala processer där all mening och kunskap -
inklusive den littaara - "förhandlas fram". Endast därigenom kan vi förhindra att 
liueraturen (för)blir en den intellektuella {och kvasiintellektuella) elitens privata 
domän utom räckhåll för det stora flertalet av våra elever. 

Hur skall då en litteraturundervisning med en sådan målsättning bedrivas? Ut
gångspunkten llr valk.änd för praktiska pedagoger: motivation och elevcentrering. 
(Hur lusten att läsa väcks, förstärks och bibehålles ar ämnet för ett särskilt kapitel 
längre fram. Vi skall därför har endast beröra saken på ett allmänt plan.) Enligt 
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Bleich (1975: 50) föregår känslan kunskapen. En elev måste vilja veta och kun
na, innan han/hon kommer att ge sig i kast med det arbete som resulterar i kun
skaper och färdigheter. Bourdieu har, som vi erfarit. givit uttryck för samma tanke 
när han betonar den känslomässiga aspekten av den kulturella beredskapen. Barnet 
måste tillmäta estetiska aktiviteter värde, innan det kan börja utnyttja de kognitiva 
redskapen för tolkning och tillägnande av konst och litteratur. 

Det gäller att ge eleverna en möjlighet att erfara att litteraturen väcker tankar och 
frågor som angår dem. I traditionell litteraturundervisning har detta ofta inneburit 
ett ängsligt sökande efter finter och tricks med v;vs hjälp handböckernas preexi
sterande akademiska expertkunskaper och experttolkningar lättare skall kunna 
"förmedlas" eller "överlliras" till den uppväxande generationen. Av inledningska
pitlet har framgått att det är just de växande svårigheter som denna pedagogiska 
praxis står inför som starkt bidragit till senare års omorientering av litteraturve
tenskapen och litteraturundervisningen. 

En av de bärande tankarna i den respons- och strategiinriktade litteraturpedagogi
ken är att elevernas egna mer eller mindre omedelbara reaktioner på det lästa skall 
läggas till grund för (eller åtminstone tillåtas spela en inledande roll i) undervis
ningen. Förhoppningen är då att det fortsatta arbetet med texten ifråga skall kän
nas mera meningsfullt och att eleverna upptäcker att skönlitteratur är något som 
angår dem på djupet. 

Är då inte allt detta trivialiteter och självklarheter? Det kan kanske tyckas så, men · 
den pedagogiska verkligheten ser förvisso annorlunda ut. Och även om dessa in
sikter finns hos många svensklärare, är de inte alldeles lätta att omsätta i prakti
ken, om inte annat så för att det är bekvämare att göra som man alltid gjort. Den 
pedagogik som förespråkas i denna bok är för folk som bemödar sig - om sin egen 
och sina elevers utveckling. 

Staiger (1979: 22-23) skriver i sin översikt över forskning om hur läsvanor 
grundlägges, vidmakthålles och förstärks bl a (översättningen är min): 

Det är också sannolikt att en individ som växer upp i en intel
lektuellt utmanande värld, där det ges rikliga tillfällen att finna 
svar på frågor, att utvidga intellektuella horisonter och att sam
spela med personer som delar ens intressen troligen kommer att 
bli en glupsk läsare. 

Läsning betraktas vanligen som en ensam aktivitet. Den 
personliga karaktären hos akten, med dess samspel mellan förfat
tarens ideer och läsarens hjärna, ger stöd för detta synsätt Men 
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det finns också ett djupt behov av all tillsammans med andra 
människor använda de ideer som erövrats genom läsning. Om 
inte tankeutbyte omkring det lästa belönas inom den sociala 
struktur som läsaren tillhör, är det ofrånkomligt att han/hon 
kommer att inrikta sig mot enskild användning och njutning av 
det som läses, och diskussioners, konflikters och samspels beri
kande aspekter går förlorade för honom. 

Så långt Staiger. Skolan är, eller borde åtminstone kunna vara, en sådan 
"intellekruellt utmanande värld", dvs en miljö som väcker och besvarar för ele
verna djupgående och trängande frågor och som på denna grund utvidgar deras 
intellekruella horisonter. Det är intressant att konstatera att Staiger betraktar läs
ning som en delvis social aktivitet. Att läsningen inte ses som en uteslutande in
dividuell och privat angelägenhet ligger helt i linje med den socialkonstruktivis
tiska grundsyn som utgör ramen fördenna forskningsöversikt. 

Svensson (1985) utvecklar detta betraktelsesätt ytterligare genom att direkt 
anknyta till Berger & Luckmann (1967). Han hävdar att det inte är endast delta
garna i läsarundersökningar som läser med syftet att efteråt verbalisera sin litterära 
upplevelse. Detta syfte är snarare att betrakta som en integrerande del av de 
meningsskapande aktiviteterna på det estetiska området. Läsare verbaliserar ofta 
sina reaktioner på litterära verk som de har läst. Detta är speciellt fallet i under
visningssammanhang, i vilka seminarier, diskussioner, uppsatser osv är metoder 
att undervisa i grundläggande tolkningsnormer och -strategier utmärkande för det 
litterära samfundet. Men också i andra sammanhang konfronteras läsare med andra 
läsares åsikter, litterära experters eller andras, och känner sig därigenom föranlåtna 
att överväga sina egna upplevelser. Blotta anticiperandet av sådana sociala möten 
kan betraktas som en del av själva förutsättningarna för det estetiska me
ningsskapandet 

Som vi har sett har det av Fish och Bleich argumenterats för att de normer och 
strategier som styr dessa tolkningsaktiviteter är resultatet av förhandlingar som 
ständig pågår bland medlemmar i tolkningssamfund. Verbaliserandet av den litte
rära upplevelsen är en del av denna sociala mekanism, och särskilt när den görs 
med hjälp av en auktoriserad vokabulär, kan verbaliseringen av en respons förstås 
som ett sätt att etablera upplevelsen socialt Eller för att travestera ett talesätt som 
utnyttjas av Berger & Luclcmann (1967: 38) i deras diskussion av språket som ett 
medel för objektivering: läsare måste tala om sina läsupplevelser tills de känner 
sig själva som läsare. 
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Bleich (1978: 296) går ytterligare ett steg och argumenterar rent av för att 
tolkningar som inte förhandlats i gruppen är "funktionellt icke- existerande". Det 
är enligt Bleich inte möjligt att "ha" en tolkning av ett litterärt verk isolerat från 
ett samfund. Man kan visserligen läsa t ex en dikt och ge den en innebörd och 
därefter låta denna innebörd förbli en hemlighet. Men innebörden har då samma 
epistemologiska (kunskapsteoretiska) status som en bortglömd dröm! Kunskap 
som inte är del av ett samfund är ingen kunskap alls. 

Mot bakgrunden av denna socialkonstruktivistiska uppfattning framstår littera
tursamtalet som en väsentlig ingrediens i den respons- och strategiinriktade littera
turundervisningen. I nästa avsnitt behandlas mera detaljerat hur litteratursamtalet 
kan utnyttjas som metod inom litteraturundervisningen. 

Som Probst (1984: 6) påpekar, finns det en risk med au ta läroplaner och 
traditioner för givna, nämligen att man inte närmare reflekterar över litteraturun
dervisningens syfte för den vanlige läsaren. I inledningen till detta avsnitt angavs 
några mål som är eftersträvansvärda för den respons- och strategiinriktade littera
turundervisningen. Dessa mål uppnås förmodligen inte bäst med hjälp av gängse 
litteraturpedagogiska modeller, som i mångt och mycket är inriktade mot akade
miskt influerade studier av litteratur snarare än mot vanliga läsares bruk av littera
tur. Särskilt gymnasieundervisningen är i stor utsträckning präglad av litteratur
vetenskapligt påverkad undervisning om litteratur (genrer, epoker, förfauarbiogra
fier etc) och i mindre utsträckning av elevcentrerad undervisning i litteratur. Som 
många påpekat finns det en risk för att vi utbildar forskare och kritiker, innan vi 
utbildar läsare (set ex Slatoff,1970: 23; Rosenblatt, 1968: 59; Applebee, 1974: 
245; Probst, 1984: 9). Även bortsett från att den mesta litteratur som skrives inte 
är avsedd att studeras och utforskas utan att läsas, synes det vara ett lämpligare 
mål för litteraturundervisningen att utbilda litteraturanvändare och inte litteratur
historiker och kritiker. Detta innebär naturligtvis inte att undervisning om genrer, 
epoker, författarbiografier etc inte bör förekomma, bara att den skall ses som ett 
komplement till och delvis grund för undervisning som gäller den omedelbara 
erfarenheten av litteraturen. Hur en pedagogik av det senare slaget kan vara ut
formad ar ämnet för de följande avsnitten av detta kapitel. 

Litet förenklat skulle vi kunna säga att litteratursamtalets, liksom övriga littera
tmpedagogiska metoders, syfte traditionellt ansetts vara att utveckla elevens 

1. språk och tänkande, 

2. liueraturförstAelse och 

36 



3. personlighet 

Till punkt 1. räknas då även det som brukar kallas den "grundläggande läsförmå
gan". Punkt 2. innefattar läsintresse och förmåga att skapa såväl "författardikter" 
som "läsardikter" (Vad detta närmare bestämt innebär återkommer vi strax till). 
Hit hör alltså de kunskaper och fllrdigheter (normer och strategier) som utmärker 
det litterära meningsskapandet. Personlighetsutve.ckling, slutligen, brukar i detta 
sammanhang vara liktydigt med utvecklingen av dels den estetiska och kreativa 
förmågan i allmänhet, dels fllrdigheter och värderingar av värde för individens roll 
som medborgare i ett demokratiskt, pluralistiskt och öppet samhälle (eller stund
tals i andra typer av tänkta och förment överlägsna samhällsformer). 

En genomgång av svenska läroplaner och utredningar ger snabbt vid handen att 
punkterna 1. och 3. dominerar stort och att punkten 2., när den väl förekommer, 
är vagt definierad. I själva verket tycks litteraturförståelsen ofta uppfattas i termer 
av de båda övriga punkterna. Läget är i stort detsamma när det gäller rapporter från 
olika pedagogiska försöks- och utvecklingsarbeten (tex Dahl, 1985; Smidt, 1983; 
Thavenius & Lewan, 1985). Märkligt nog tycks det på det nordiska språkområdet 
saknas en konsekvent och genomtänkt litteraturpedagogik som grundas på en 
respekt för skönlitteraturen som en unik och autonom dimension av verkligheten 
(" Autonom"betyder inte här att vardagsverkligheten inte kan överlappa den estetis
ka verkligheten). Antingen reduceras litteraturtolkningsförmågan till grundläggan
de Ulsteknik +lämpliga kunskaper och färdigheter eller till en (ofta ideologiskt 
färgad) benägenhet att ensidigt anknyta det lästa till vardagsverkligheten. I båda 
fallen förbises, eller åtminstone undervärderas, de kunskaper, normer och strategier 
som är karaktäristiska för vad vi har benämnt "den estetiska meningsdomllnen". 
Inspirerade av Lotman (1974) skulle vi här kunna tala om ett särskilt andrasprdlc 
som skall läras ut och in. Som redan torde framgått av avsnitt 1.3 är detta mer än 
metaforiskt menat Samma mekanismer kan antas vara verksamma vid insociali
seringen i det litterära samfundet som vid inlärningen av modersmålet eller ett 
främmande språk. Och att det verkligen föreligger domänspecifika regler och pro
cedurer vid tolkning av skönlitteratur har påvisats empiriskt av Svel')sson (1985). 

Att litteraturförståelsen i denna mening är något åsidosatt skulle kunna sättas i 
samband med vad som har kallats "myten om naturlig inlärning" (Hillocks, 
1975). Denna innebär att barnet antas ha en potenial att bli en bestämd sorts. 
människa och att därför lärarens roll skall inskränkas till att skapa förutsättningar 
för att denna potential förverkligas. När det gäller den estetiska verkligheten be
tyder detta att lärarens insatser anses kunna reduceras till att ge barnet kanslomäss-
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igt stöd och förse det med material. Barnets utveckling ses som en naturlig pro
cess som åstadkommes av mognad, många slags livserfarenheter och i synnerhet 
"meningsfullt tal". Noggrann och systematisk undervisning däremot anses rent av 
skadlig och insikten tycks saknas att det litterära meningsskapandet skiljer sig 
från vardagslivets meningsskapande med dess vanliga tal. 

En annan orsak till att det specifikt litterära inte ges någon dominerande plats 
inom litteraturundervisningen kan vara en ideologiskt grundad misstro mot "este
ticism". Problemet har uppmärksammats bl a av Buvik (1983: 174), som menar 
att detta kan leda till att "realistisk dikting får en uberettiget priviligiert stilling" 
och Maerland (1983: 166), som anser att det föreligger en risk för reduktionism. I 
detta sammanhang kan det också tillfogas, att utifrån det respons- och strategiba
serade konstruktivistiska perspektivet förefaller inte mycket vara vunnet med att 
byta ut ett estetiskt förtryck mot ett ideologiskt En av de bärande tankarna inom 
detta synsätt är ju att läraren skall hjälpa eleverna tånka, inte tala om för dem vad 
de skall tänka. Allt detta gäller inte minst för litteratursamtalet, som vi nu skall 
övergå till att behandla. I alla händelser förefaller det vara en pedagogiskt sund 
metod att försäkra sig om att eleverna besitter de grundläggande regler och tillvä
gagångssätt som styr det litterära meningsskapandet, innan man går vidare med 
tilllämpningar av olika slag. Därigenom minskas faran för att vi arbetar utifrån 
vad Maerland kallar en "reduksjonistisk litteraturförståelse". 

2 .3 .2 Litteratursamtalet 

2.3.2.1 Samtalsundervisningens mål och mening 

Litteratursamtalet, liksom övriga litteraturpedagogiska metoder, bör rimligtvis i 
stor utsträckning syfta till att på grundval av elevernas egna, omedelbara tankar 
kring det lästa utv~kla deras nonner och strategier för tolkning av skönlitteratur. 
Fördelen med samtalsmetodiken är, förutom att den möjliggör för eleverna att för
ankra sina tolkningar socialt. att den tillåter en kontinuerlig anpassning till ele
vernas intressen och behov samt att den medger den typ av varsamma "vägled
ning i mediet" som diskuterats i ett tidigare avsnitt. En samtalsmetodik av detta 
slag har goda förutsättningar att undvika några av de vanligaste fallgroparna, 
nämligen dels au samtalet inte höjer sig över skvaller- och småpratsnivån, dels att 
eleverna p.g.a. skolsituationens påverkan stänger ute sina egna erfarenheter under 
samtalet. 

Vilken metod man än väljer bör man naturligtvis börja med att utröna på vilken 
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kunskapsnivå eleverna befinner sig. Utgångspunkten för undervisningen skall ju 
tas i elevernas egna begrepp och erfarenheter. Den amerikanske utvecklingpsy
kologen Olson (1970: 199) hävdar tex att det är "pedagogiskt sunt att ställa ett 
antal frågor till barnet innan man försöker lära det något". Detta påstående är 
mindre trivialt än det i förstone kan synas. Det ingår i själva verket som en del av 
en speciell teori om kulturella mediers (t ex teckning, tal, räkning och läsning) 
betydelse för tänkandets utveckling. Vad som gör denna teori relevant för frågan 
om litterär och övrig estetisk utveclcling är att förmågan att tolka litteratur i stor 
utsträckning handlar om att ha tillägnat sig ett antal distinktioner i ett medium 
(jfr Bourdieu, 1968). Den uppfattningen var ju också utgångspunkten för 
Svensson (1985). 

Enligt Olson är de drag som man upptäcker alltid en funktion av uppsättningen av 
alternativ. Utveckling innebär bl a att barnet kommer att percipiera en händelse (i 
vid mening) i termer av en mycket större uppsättning alternativ, alltså på basis av 
många fler eller olika drag eller ledtrådar. Information definieras som förmågan att 
reducera osäkerhet, alltså att specificera alternativ. Om man inte är medveten om 
alternativen, finns det rent definitionsmässigt ingen information. Således är det 
oriktigt att säga att all denna information finns i stimuli från början. Information 
selekteras för att man skall kunna välja mellan alternativ. Olika medier berör 
olika uppsättningar av alternativ. Alltså kräver behärskandet av ett nytt medium 
urval av ny information. Övergången från perception till intelligens är inte en 
funktion av utvecklandet av ett nytt slags mental process utan av betraktandet av 
den perceptuella världen i termer av nya uppgifter eller krav som ställs av nya me-
dier. Detta en aning abstrakta resonemang kommer att konkretiseras i det följande, 
där också dess närmare innebörd kommer att framgå. 

Litteratursamtalet har i enlighet med Olsons teori den funktionen att det med hjälp 
av lärarens språkliga instruktioner visar eleverna vilka de aktuella alternativen är 
och hur de skall välja mellan dem. Enligt Olson åstadkommer språket detta 
geuom att vägleda ens uppmärksamhet mot de valpunkter och de avgörande drag i 
en händelse som medger valet mellan dessa alternativ. Därigenom reduceras avse
värt den infonnationsmängd som barnet måste hantera för att på egen hand nå 
fram till kunskap om dessa alternativ och de drag som medger ett val mellan dem. 
Fördelen med litteratursamtalet gentemot den fria läsningen är då att man inte 
lämnar åt slumpen problemet om barnet faktiskt upptäcker valpunkterna, dvs om 
barnet faktiskt beaktar rätt uppsättning alternativ. 

Denna typ av språkbaserad vägledning i mediet har dock sina begränsningar. För 
det första förutsätter den att läraren verkligen vet vilka alternativen är, au han 
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besitter den relevanta informationen. För det andra måste läraren utgå ifrån att de 
alternativ för vilka han tillhandahåller information också är de alternativ som 
övervägs av eleverna. Det är alltså därför som det enligt Olson är pedagogiskt sunt 
att ställa ett antal frågor till eleverna innan man försöker lära dem något. Annars 
kan det således hända au eleverna inte får ut någon information av de påståenden 
som läraren gör och detta p.g.a. att de inte överväger samma alternativ som han. 
En tredje begränsning hos den språkliga instruktionen är bristerna i elevernas 
förståelse av såväl innebörden hos som användningen av själva orden och av olika 
logiska utsagors implikationer. Behärskar inte barnen dessa aspekter av mediet 
kan konsekvensen bli au ord och utsagor inte säger dem något. 

En exemplifiering av resonemanget kan här vara på sin plats. Vi hämtar exemplet 
från Olson (1970: 199). som i sin tur står i cacksamhetsskuld till Piaget: 

NO-lliraren : Varför flyter en båt? 

Barnet : Därför att om den sjönk, skulle alla människor drunkna. 

Här beaktar läraren och eleven uppenbarligen skilda uppsättningar alternativ. 
Verbala instruktioner måste, för att "innehålla information". tillåta lyssnaren att 
välja mellan de alternativ han överväger. 

En okänslig lärare kan här tycka sig tala för döva öron och rent av komma att 
uppfatta eleven som obegåvad eller ironisk. Botemedlet är alltså att läraren för
vissar sig om på villcen begreppslig urskiljningsnivå eleverna befinner sig. Det 
gäller inför såväl litteratursamtalet som andra undervisningsmetoder att vara med
veten om vilka begreppsliga distinktioner i det litterära mediet som eleverna till
ägnat sig och handlar utifrån. Kan de i ord och handling skilja mellan fakta och 
fiktion, sakprosa och skönlitteratur, dikt och prosadikt, realism och symbolism, 
privata reaktioner och litterära konventioner etc? Traditionella diagnostiska instru
ment är här inte till mycken hjälp, då de i regel utgår från en syn på litteraturtolk
ningsförmågan som överensstämmer med tidigare nämnda läroplaners och utred
ningars. Istället bör läraren gå tillväga som de empiriskt inriktade litteratur
forskarna och alltså systematiskt och under kontrollerade betingelser studera tolk
ningar och tankar som är specifikt relaterade till skönlitterära verk. V ad detta inne
bär har framgått av översikten i avsnitt 2.2. 

Ett väsentligt syfte med litteratursamtalet är att utifrån elevens personliga 
tolkningar ge honom/henne tillfälle att medvetandegöra och granska den egna m~ 
ningsskapande processen. Förhöjd litterär medvetenhet av detta slag leder till ökad 
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tolkningsfönnåga. Detta är en grundläggande aspekt av litteraturförståelsen och 
kommer att behandlas mer utförligt i ett separat kapitel. En annan sida av denna 
medvetandegörande aktivitet är att eleven ges ett analysspråk, eller metaspråk, med 
vars hjälp han/hon kan verbalisera sina litterära erfarenheter. Ett sådant analys
språk består, som vi har sett, av generiska kategorier som genrebeteckningar, e
poknamn, uttryck för stilistiska figurer, namn på nonner och strategier etc. Detta 
analysspråk får dock inte göras till ett självändamål, såsom ibland har tenderat att 
vara fallet 

Genom· att eleven under ledning av en kunnig lärare ges möjligheter att i grupp 
diskutera egna och andras tolkningar och tankar lär han sig skilja mellan privata 
innebörder och procedurer å ena sidan och socialt baserade konventioner å den 
andra. Ibland brukar man här lite oegentligt tala om att eleven lär sig skilja 
mellan "vad som finns i texten" och vad han/hon själv bidrar med under 
tolkningsalcten (tex Probst ,1984 och Hildyard & Olson, 1982). Texten är ju 
emellertid "tom"; den skapas från grunden av läsaren. Detta är en pedagogiskt 
svårhanterlig insikt som måste kombineras med kunskapen om att vissa tolk
ningsproceduret är så grundläggande och i så hög grad delade av andra. au de inne
börder som blir följden uppfattas som "objektiva" delar av "texten själv". Utifrån 
dessa båda fundamentala tankar är det möjligt att gå vidare och i samtalsform 
utveckla elever11$ litteraturförstAelse. I punktfonn kan den respons- och strategi
inriktade samtalsmetodikens (allmänna) mål fonnuleras som följer: 

1. Eleverna skall lwmma till insikt om att ett litterlirt verlcs mening förutsdtter 
deras aktiva. skapande medverkan, och att denna mening alltså inte utan vidare 
"finns i texten". Ett klassamtal är väl ägnat att demonstrera individuella skillnader 
i det litterära meningsskapandet och dessa skillnaders orsaker i skilda intressen och 
behov, olika grad av beläsenhet etc. Därigenom leds eleverna till att uppfatta dessa 
olikheter på tillllgnelsenivån som ett konstituerande drag i litteraturförstAelsen, 
vilket förhoppningsvis skapar tolerans och respekt för andras tolkningar och tan
kar. En anda präglad av dessa senare dygder är naturligtvis en grundförutsättning 
för alla fonner av gruppdiskussioner. 

Svensson (1985) har visat inte bara au en sådan "relativistisk" attityd till 
litteraturläsning (modem lyrik) är under utveckling under skolåren, utan även att 
en sådan attityd är förbunden med utnyttjandet av mer avancerade tolkningsstra
tegier lln andra belagda attityder är. Följande exempel på läsare med en "relati
vistisk" hållning är hämtade ur nämnda undersökning (exemplen är utdrag ur. läng
re intervjuer): 
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F örsökledaren: Hur vet man att en dikt är symbolisk? 

Birgit, 18 dr: Ja, det beror ju på hur ofta man eller van man är att läsa dikter. För 
ibland kan man inte se någon symbol. Det beror ju på hur dikten tilltalar en. 

Försöksledaren: Hur vet man att en dikt har en sådan undermening eller djupare 
innebörd? 

Birgit, 18 dr: Ja, man måste ju ... man får inte vara helt utan allmänbildning, 
utan man måste veta lite vad det syftar på. Det kan ju gå tillbaka till sådär sam
hälls .. . grejer och ja, religioner och ... mycket. 

"' 
Försöksledaren: Hur vet man att en dikt är symbolisk? 

Maud, 18 dr: Ja, det är väl ... olika hur man tolkar, hur pass inttesserad man är 
kanske ... att tolka sånahär dikter. Man är inte så van att läsa sånahär dikter. Så 
ofta kanske man inte tänker så ofta på dom. Man bara ser det man ser ungefär. 

Försöksledaren: Hur vet man att en dikt har en sådan undermening eller djupare 
innebörd? 

Maud, 18 dr: Ja, då måste man veta själva förhistorien. 

"' 
F örsöksledaren: Hur vet man att en dikt är symbolisk? 

Stefan, 18 dr: Ja, det är väl kanske när man själv tänker på det liksom. Det beror 
på vad man har för fantasi eller vad man tänker om dikten. 

Försöksledaren: Hur vet man att en dikt har en sådan undermening eller djupare 
innebörd? 

Stefan, 18 dr: Ja, det ser man ju på dikten då, liksom fastnar för den va, börjar 
tänka på den. Det beror ju på vad man tycker själv. 

För dessa tre 18-åringar är litteraturförståelse en fråga om bekantskap, kunskaper, 
preferenser, fantasi - och således en "tolkningsfråga". Ett relativistiskt tolknings-
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begrepp av detta slag visade sig mindre vanligt hos 11- och 14-åringar. En sådan 
syn på litteraturtolkning ligger ju också i linje med uppfattningen om en "inso
cialiserad" litteraturläsare som aktiv, samarbetsvillig och subjektiv. 

2. Det lir viktigt att eleverna lt1r sig skilja mellan idiosynkrasier och lwnventioner 
och att rätt värdera dessas plats i tolkningsprocessen. Faran för total relativism 
(som f.ö. sällan är riktigt överhängande) kan då motverkas. Det är rimligt att 
eleverna får bekanta sig ordentligt med grundläggande nonner och strategier för 
tolkning av litterära verk, innan de uppmunlras att göra avsteg från dessa 
konventioner i mer privata eller nyskapande läsningar. Dessa senare typer av tolk
ningar, liksom även rent avantgardistiska "dekonstruktioner", sker alltid mot 
bakgrunden av (och stundtals i opposition mot) rådande nonner och konventioner. 
Något annat är inte möjligt om man vill bli förstådd. Litteratur som kommunika
tion förutsätter en uppsättning delade konventioner. Att förse den uppväxande 
generationen med detta gemensamma "andraspråk" är en av litteraturpedagogikens 
huvuduppgifter, så har vi argumenterat 

En insiktsfull lärare kan ganska lätt under ett litteratursamtal demonslrera för 
eleverna hur deras skilda tolkningar ofta går tillbaka på samma normer och 
strategier. Exempel på sådana grundläggande regler och procedurer har urskilts och 
beskrivits av Svensson (1983 och 1985). Av den senare undersökningen framgår 
att elever åtminstone fr.o.m. 14-årsåldern är medvetna om och också kan tala om 
de litterära konventionernas medvemm vid tolkningen av skönlitteratur: 

Försöksledaren: Du sa om den här dikten ''Ljuset och skalbaggen" att den kan 
handla om Gud. Vad är det som får dig att anse att den handlar om Gud och inte 
om ljus och en skalbagge? 

Marie-Therese, 14 dr: Ja, en del människor menar att Gud är ljuset och att allt 
Han gör är rätt och så vidare. 

* 

Försöksledaren: Du sa om den här dikten "Ljuset och skalbaggen" att den handlar 
om hur alla har något positivt men att alla har brister också. Vad får dig att tro att 
den handlar om det och inte om ljus och en skalbagge? 

Patrik, 18 dr: Oh, jag vet inte. Det är ... Folk brukar säga att det är skuggor 
över personer sådär. Ja ... 
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Med sina hänvisningar till vad människor brukar säga och tänka demonstrerar 
dessa båda läsare sin kännedom om symbollconventioner. Dessutom antyder ex
emplen en specifik symboltolkningsstrategi, nämligen den att uppmärksamma 
konventionaliserade motiv (tex ljuset, skuggan, elden, resan, vattnet. vandringen) 
som läggs till grund för tolkningen. I enlighet med en annan symboltollcnings
strategi kan sedan dessa motiv vidareutvecklas i samklang med det aktuella verkets 
sammanhang och läsarens individuella intressen och kunskaper. Att båda dessa 
tillvägagångssätt kan karaktäriseras i termer av normer och strategier samt att båda 
har sitt värde och berättigande kan effektfullt illustreras med hjälp av elevinlägg i 
litteratursamtalet. 

2. Eleverna skall utvecklas till aktiva och ansvarsklinnande/örhandingsdeltagare i 
den meningsskapande processen. Vad detta innebär har vi redan snuddat vid här
ovan. Litteraturläsning är privat självbespeglande likaväl som socialt framåt
blickande. Båda dessa sidor av det litterära meningsskapandet har, som Tompkins 
(1980: ix-xxvi) visat, av flertalet reader-response-t.eoreti.ker förbundits med en 
moralisk uppfordran. När det gäller den första aspekten är det så att läsningen inte 
endast innebär att läsaren deltar, såväl emotionellt som intellektuellt, i en kreativ 
akt, utan även au hon/han betraktar sina egna reaktioner. Därigenom får hon/han 
en möjlighet att fördjupa sin självkännedom. Eleverna kan sägas skapa sig själva 
när de läser. Läsakten kan ses som en formande och omformande process, ett 
"helgelsearbete", som påverkar idw och attityder. Det är här det står klart att 
läsaren måste vara aktiv och ansvarskännande och inte en passivt mottagande part 
som avvaktar andras (tex lärares och kritikers) förslag till iMebörder, poänger och 
utfyllningar i texten. Enligt reader-response criticisms syn på litteraturläsning 
förutsättes läsaren vara självslåndig och kritisk i förhållande till andras tankar och 
känslor och undvika att helt lättvindigt göra dessa till sina egna. Lånade insikter 
skapar inte aktiva och ansvarskännande människor. (Detsamma gäller naturligtvis 
i lika hög grad för läsningen som socialt meningsskapande.) 

Det hittills sagda utgör en hög målsättning, som kan få en svensklärare eller 
klasslärare att gripas av en uppgivenhetens misstro. Man skall då, som Probst på
pekar, inse att det här rör sig om läsningens möjligheter, en potential som sällan 
förverkligas i klassrummet eller ens i vår egen läsning. Inte desto mindre förblir 
den ett mål för undervisningen. Probst listar ett antal förutsättningar för att poten
tialen skall uppnås. 

För det första skall läraren uppvisa mottaglighet. Eleverna måste känna att deras 
bidrag till samtalet är välkomna och tas på allvar. Deras inlägg får under inga 
omständigheter reduceras till bitar i ett resonemang som läraren formulerat för sig 
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i förväg. En delikat balans krävs. Läraren måste skapa en atmosfär i vilken 
eleverna är trygga nog au samtala öppet om sina upplevelser, men han/hon får 
inte ftkieda dem att tro att de försra reaktionerna är tillräckliga. 

För det andra måste eleverna acceptera prelimintiritet, vara villiga att uttrycka 
tankar och känslor som de är osäkra om, att ändra uppfattning. Detta ligger i "för
handlingssiblationens" natur och är en naturlig del av all intellektuell aktivitet. 
De omedelbara lankama och tolkningarna måste behandlas som utkast och förslag 
att bygga vidare på, ändra och kanske förkasta. Om elevernas "önskan att ha rätt" 
uppmuntras, kommer de sannolikt att avvakta med inlägg tills de funnit ledtrådar i 
lärarens eller mer försigkomna kamraters bidrag. I sin tidigare skolgång har 
eleverna förmodligen kommit att lägga sig till med ett sådant förhållningssätt 

För det tredje skall diskussionen utmärkas av strtinghet i analysen av läsarrealc
tionema, stränghet i den bemärkelsen att de försla intrycken kompletteras med ett 
sllbnde efter de Wlderliggande antagandena. ett tydliggörande av vad som är under
förstått, när det gäll« ens egna och "textens" attityder, ett övervägande av andras 
synpunkter etc. En sidan process har kanske inte någon nablrlig slutpunkt, åtmin
stone inte för klassen som helhet Det ängsliga sökandet efter det rätla svaret, som 
läraren anw sitta inne med. måste motverkas. 

För det fjärde llr samarbetsanda inom gruppen en nödvändighet Detta är en följd 
av de tre första förutsäuningama och behöver inte utvecklas vidare. 

För det femte måste den litteratur som läses och diskuteras ha något värt 
eftertanlce att erbjuda (tex idw, stil, språk, attityder etc). Att finna lämpliga tex
ter förutsätter, som Probst är medveten om, noggrann analys av gruppen, om
fattande kunskaper om den tillgängliga litteraturen samt tur. I ett senare avsnitt 
kommei- denna problematik att beröras ytterligare. 

4. Litteratursam/akt skall utveclcla elevernas normer och strategier för tolkning av 
skllnlitteratur och IJlca ekras littertira ~dvetenhet. En sådan inriktning på sam
talsundervisningen är inte liktydig med en esteticerande överbetoning av formen. 
Vad det handlar om är ju hur man glr tillväga för att ge texter innehåll och ytterst 
för att "skapa sig sjalv" och sin vllrldsbild. Några av de grundläggande normerna 
och sttategierna rör dessutom hur de skapade innebörderna relateras till djupare, 
existentiella behov och till den sociala verltligheten. Inte minst vid diskussioner 
av symboliska verk blir detta uppenbart. Samtalet skall alltså få eleverna att upp
märksamma själva tillvägagångssätten att ge litterära verk mening. Återigen, ut
gångspunkten tas då i deras egna, spontana reaktioner på det lästa. Lärarens känsla 
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för elevernas intressen och begreppsliga nivå är således en avgörande faktor. 
Fördelen med den respons- och strategiinriktade litteraturundervisningen, särskilt i 
samtalsform, är att den erbjuder en naturlig förutsättning för vad som i den 
litteraturpedagogiska och kulturpolitiska debatten brukar kallas "ribbböjning". I 
denna debatt ventileras ofta farhågan att den rådande pedagogiken inte tillåter, 
åtminstone inte i tillräckligt hög grad, ett successivt höjande av svårighetsgrad 
och kvalitetsnivå hos lektyren. En sådan metodik förutsätter en systematisering av 
det "andraspråk" som litteraturförståelsen utgör och en utvecklingsanpassad sek
vensering av de olika inslagen i denna förståelse. Den respons- och strategiin
riktade empiriska estetiken är, som vi sett, på god väg att tillhandahålla dessa för
utsättningar. 

En lärare med kännedom om denna forsknings huvudresultat kan med hjälp av 
litteratursamtalet successivt utveckla sina elevers nonner och strategier för me
ningsskapande på det estetiska området. Tillvägagångssättet kommer då att förete 
stora likheter med det dialogiska samspel mellan mor och spädbarn som är så 
avgörande för barnets språkliga och övriga intellektuella utveckling. I nästkom
mande avsnitt beskrivs mera utförligt hur en sådan interaktion av "ribbhöjnings
karaktär" kan se ut i den pedagogiska praktiken. 

5. Eleverna, i synnerhet ptl de högre stadierna, skall ti/Uigna sig den grwuiltiggande 
distinktionen mellan "llisardikt" och '1örfa11ardikt". Denna punkt är en del av öv
riga punkter, särskilt 2 och 4, men är av sådan vikt att den förtjänar en separat 
behandling. Tudelningen i "läsardikt" och "författardikt" lanserades ursprungligen . 
av Gunnar Hansson (t ex 1969) och håller långsamt men säkert på att vinna 
insteg i det allmänna litteraturpedagogiska medvetandet i vårt land. Med "för
fattardikt" avses "den rekonstruktion av dikttextens betydelse, av personliga av
sikter och av bakomliggande drivkrafter, som författaren själv har gjort i kom
mentarer till dikten", medan "läsardikt" betecknar "den konstruktion av dikttextens 
innebörd och egenskaper, som undersökningarna av läsarnas upplevelser och 
bedömningar har gett till resultat" (s 2). Överfört till den pedagogiska verklig
heten innebär detta att eleverna skall läras inse att de är fria att skapa innebörder 
oberoende av kunskapen om författarbiografier och författarintentioner, men också 
att det är en fullt legitim aktivitet att söka rekonstruera diktinnebörder på sändar
sidan. Att läsardikter är autonoma i förhållande till författaren och hans intentioner 
är något som är svårbegripligt för många elever, säkerligen p.g.a. deras erfaren
heter av traditionell litteraturundervisning. Liksom det är metodologiskt nödvän
digt att klart hålla isär "läsardikt" och "författardikt" (se Hansson, 1978 och 
Svensson, 1985: 22-24) finns det många pedagogiska poänger au göra med en 
sådan distinktion. Det är dessa poänger som detta avsnitt har handlat om. 
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2.3.2.2 Litteratursamtal på olika undervisningsstadier 

Litteratursamtalet är inget enhetligt fenomen. Som de flesta lärare vet, även av 
egen erfarenhet, kan samtalsundervisningen ha det mest skiftande utseende. Många 
inslag i traditionella samtalsmetoder är väl lämpade för den litteraturpedagogik 
som vi siktar mot med denna bok. Existerande metodlitteratur kan ge den intresse
rade läraren uppslag att kombinera med de målsättningar och tillämpningsförslag 
som här presenteras som en del av det nya perspektivet 

Ett litteratursamtal kan genomföras med olika grad av förberedelse hos lärare och 
elever. Probst dristar sig rent av till att påstå au det kan vara en fördel om läraren 
åtminstone prövar ptl att komma helt oförberedd till en diskussion. Hans situa
tion liknar då mera elevernas, och han får en möjlighet att "ha fel, att göra 
misstag, att bli övertygad av någon annans klarare insikter - med andra ord att ta 
del av de naturliga aktiviteter som är förbundna med inlärning och tänkande" 
(Probst,1984: 33). Utifrån erfarenheter av det slaget kan läraren skaffa sig en 
större förståelse av de aktiviteter som han hoppas kunna locka fram ur sina elever. 
Han får dessutom chansen att demonstrera sådana önskvärda beteenden för 
eleverna. 

När det gäller elevförberedelser inför gruppdiskussion av ett litterärt verk kan det 
vara rekommendabelt att låta eleverna skriva ner sina reaktioner på det lästa 
omedelbart efter avslutad läsning. Dessa noteringar av "responsen" kan sedan 
användas på olika sätt i undervisningen. Förutom funktionen som rena minnesan
teckningar kan noteringarna läsas och kommenteras av andra elever eller användas 
för ytterligare reflektioner och jämförelser efter gruppdiskussionen. Vi återkom
mer senare med en utförligare diskussion av saken. 

Att klara av deltagandet i helklassdiskussioner kan som bekant vara svårt för 
många elever. Av den orsaken kan det vara välbetänkt att starta diskussionen i 
mindre grupper, kanske parvisa överläggningar, och successivt öka antalet delta
gare. Tankar och tolkningar ges då förutsättningar att växa sig tillräckligt starka 
för att kunna hävda sig i ett större sammanhang. Detta gäller inte minst uppslag 
från de verbalt mindre dominerande eleverna, som på så sätt kan få sina tankar dis
kuterade och socialt förankrade. 

För att effektivisera undervisningen och underlätta diskussionen, kan det ibland 
vara lämpligt att samtalet koncentreras till någon speciell aspekt eller gruppering 
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av aspekter. I det senare fallet kan elevernas uppmärksamhet successivt länkas 
mot helheter och större sammanhang. För att ta ett exempel från Bleich (1975: 
50) kan en sådan sekvens börja med en fråga om det viktigaste ordet i ett verk, 
fortsätta med en fråga om det viktigaste avsnittet och sluta med en fråga om det 
viktigaste draget, vilket detta än må vara. Andra aspekter som på detta sätt kan 
diskuteras successivt återkommer vi strax till. 

En systematisk litteraturundervisning förutsätter, som vi ovan föreslagit, en 
utvecldingsbaserad strukturering av "stoffet", som i den respons- och strategiinrik
tade litteraturpedagogiken har en åtminstone delvis annan karaktär än i den mer 
traditionella undervisningen på området. Vilket är då närmare bestämt detta 
"stoff', och hur bör det fördelas över de olika skolstadierna? Utifrån det nuvarande 
forskningsläget är det möjligt att ge huvuddragen i en sådan strukturering av en 
del grundläggande kunskaper av relevans för det vi här har benämnt "litteraturför
ståelsen". Resten av detta avsnitt skall ägnas den skisseringen av en utvecldings
anpassad sekvensering av litteraturundervisningens innehåll, såsom detta hittills 
har tillgängliggjorts av forskningen. 

Med "utveckling" har vi i denna framställning avsett graden av insocialisering i 
den estetiska sektorn, i synnerhet det litterära samfundet. Eftersom förutsätt
ningarna för detta "inväxande" i en sådan specifik dimension av verkligheten är 
socialt baserade och fördelade ar det endast delvis kopplat till åldersvariabeln. De 
allmänna utvecldingssekvenser som trots allt llr möjliga au urskilja beror då inte 
uteslutande på en rent biologiskt betingad mognad organismen utan llr till stora 
delar resultatet av sam~lets sätt att strukturera barnem aktiviteter, särskilt i form 
av uppfostran, barnomsorg, utbildning och kulturpolitiska insatser. Den systema
tiska litteraturundervisningen måste alltså anpassas till den kognitiva utvecklings
nivå som llr betingad av tidigare, mer grundläggande fonnell och informell under
visning Gfr Bourdieus begrepp "kulturell beredskap", ovan sid 20). Men litteratur
undervisningen är då naturligtvis även själv en faktor som bidrar till barnets växt 

Det "stoff' eller den grundläggande kunskap som åsyftas i resonemangen ovan 
gäller de distinktioner, normer och strategier som beskrivits i inledningen till 
detta kapitel. En del av dessa bör ingå redan i förskolans sagoläsningssamtal, me
dan andra rimligen inte kan vara aktuella förrän i gymnasiets litteratursamtal. När 
och hur närmare bestämt skall då olika inslag och aspekter ingå i undervis
ningen, fr.a samtalsundervisningen? 

Perioden unge/lir fram till och medförskoledldern llr, i enlighet med Bourdieus 
kraftfulla plädering, en helt avgörande tid i så måtto som det är då som den 
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kulturella beredskapen i bästa fall grundlägges. Vi har ju tidigare sett att den kul
turella beredskapen har två sidor: en emotionell och en kognitiv. Den emotionella 
aspekten utgör en vilja att tillskriva estetiska verk och aktiviteter värde, och den 
kognitiva består av de grundläggande förutsätblingarna i form av generiska kate
gorier osv för utförandet av dessa aktiviteter (tex tolkning och värdering av litte
ratur). Undervisningen på det estetiska området under denna tidiga period av bar
nets liv bör därför syfta till att grundlägga och utveckla den kulturella beredskapen 
i båda dess aspekter. Detta sker effektivast under det slag av interaktiva möten 
mellan vuxen och barn som sagoläsningssituationen är urtypen för. Det är viktigt 
att sagoläsningen ingår som en naturligt återkommande och lustfylld aktivitet, där 
vuxna demonstrerar sitt djupa intresse för och glädjefyllda engagemang i estetiska 
aktiviteter. Med hjälp av den känslomässiga bindningen mellan barnet och den 
vuxne kan dessa fundamentala attityder och värderingar lättare förmedlas till 
barnet 

De rent kognitiva redskapen för utförandet av handlingar i det litterära mediet 
tillägnar sig barnet med hjälp av den vuxnes språkbaserade "vägledning i mediet" 
som är sagoläsningssituationens själva pedagogiska kärna. Den vuxnes instruk
tioner orienterar barnet mot det väsentligaste i berättelsen, och därigenom reduce
ras avsevärt den infonnationsmängd som barnet måste hantera för att på egen hand 
nå fram till kunskap. 

Vad i det litterära mediet eller i en berättelse skall man då som vuxen framhäva, 
och hur skall denna vägledning i samtalsform gå till? När det gäller frågan vad 
som s1call accentueras för barnet på detta tidiga stadium i den estetiska utveck
lingen, bör först några av de mest grundläggande tolkningsnormerna framhållas. 
Vi har härovan sett dem omnämnda som "samarbetsprincipen" och "principen om 
tematisk enhet". 

Samarbetsprincipen, eller principen om intensivt arbete med texten, innebär ju att 
man som litteraturläsare skall förhålla sig subjektiv och tolkande genom att 
uppmärksamma "luckor" eller "gåtor" i texten och fylla respektiva lösa dessa. 
Unde.r en sagoläsningsinteraktion bör därför spontana frågor och ifyllande kom
mentarer från barnen behandlas välvilligt och uppmuntras. U1raren' kan genom 
lämpliga frågor själv peka ut viktiga luckor och gåtor i texten och därefter under
stödja barnens vidarearbete med svaren. Andra typer av elevmedverkan som är 
lämpliga i sammanhanget är att barnen får hitta på egna slut på en berättelse eller 
rent av mer eller mindre nya berättelser. Alla sådana aktiviteter är väl ägnade att ge 
barnen en lämplig subjektiv och tolkande attityd gentemot litterära arbeten. De lär 
sig att litteraturläsning förutsätter deras aktiva och skapande medverkan. 
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När det så gäller väsentlighetsregeln, som stadgar att litterära verk avhandlar 
centrala insikter om människans förhållande till sig själv och till universum, är t 
ex många folksagor till sitt innehåll sådana att de är naturliga utgångspunkter för 
samtal om djupa erfarenheter av detta slag. Mänsklighetens stora teman som ont
gott, skuld-ansvar, ensamhet-gemenskap etc är tack vare sagofonnen tillgängliga 
och möjliga att samtala om även för små barn. Med lärarens hjälp kan berät
telsens centrala insikter fås att verka även på den medvetna reflektionens nivå, och 
det blir naturligt för barnen att förknippa skönlitterära verk med väsentligheter. 

Eftersom en litterär berättelses centrala insikter är knutna till dess tema(n), kom
mer barnen även att stifta bekantskap med regeln om tematisk enhet, enligt vilken 
ett litterärt verlc skall läsas så att dess olika element integreras till ett sammanhål
let helt. Att åstadkomma detta är en svår uppgift för ett litet barn, men barnet bör 
tidigt åtminstone komma i kontakt med vuxnas summeringar av berättelser och 
kanske även under vuxnas ledning göra egna försök i den riktningen. Med tanke 
på den vanliga reaktionen bland elever att diktanalys splittrar upplevelsen är det 
väsentligt att framhäva principen om tematisk enhet och under analysens gång 
anknyta delarna till helheten. 

Införlivandet av ovannämnda normer och tillhörande strategier kan underlättas 
genom att barnet inte endast orienteras mot berättelsernas rent innehållsliga di
mensioner utan även mot mer formella drag som berättelsestruktur, persongal
leri, litterära motiv m.m. Vad sådana distinktioner i mediet har för betydelse för 
den litterära medvetenhetens utveckling kommer att diskuteras i ett senare kapitel. 
Ges barnen enkla beteckningar på grundläggande begrepp av detta slag kan de på 
allvar börja sin erövring av de mentala redskap som utgör den kulturella beredska
pens kognitiva del. 

Även för ldg- och mellanstadiet gäller förslagen ovan, men på dessa stadier bör 
undervisningen om grundläggande distinktioner intensifieras. Begrepp som skön
litteratur, facklitteratur, lyrik, dramatik, epik, dikt, novell, roman, drama, vers, fri 
vers etc införs systematiskt under litteratursamtalen. Inte minst viktig är intro
duktionen av distinktionen bildligt-bokstavligt, som bör kunna vara aktuell i 10-
11-årsåldem, kanske något tidigare. Därmed är det även möjligt att börja demon
strera några av de viktigaste strategierna för skapandet av tolkningar som svarar 
mot kravet på centrala insikter. Den tematiska strategin att generalisera ifyllda 
luckor eller lösta gåtor kan naturligtvis med fördel demonstreras i samband med 
principen om tematisk enhet, som ju egentligen är en annan sida av samma sak. 
Fabler eller andra berättelser med en tydlig sensmoral kan vara lämpliga 

50 



utgångspunkter för demonstrationer av den tematiska strategin. 

Ser vi till undervisningen om symboltolkningsstrategier, vilken bör komma efter 
utlärandet av den tematiska strategin, kan det vara lämpligt att följa graden av 
konventionalisering hos de bakomliggande litterära motiven. Man börjar alltså 
med de mest konventionella motiven (som t ex ljuset, elden, mörkret, skuggan) 
och arbetar sig uppåt mot de mer nyskapande. Dessa senare motiv kan det vara 
slcäl att till stora delar vänta med till högstadiet och gymnasiet, för vilka stadier vi 
i ett senare kapitel skall presentera en speciell metod för undervisning i symbol-
tolkning. • 

Ytterligare en distinktion som nu kan vara aktuell är den mellan privat tolkning 
och konventionaliserad tolkning. Särskilt i samband med diskussioner om litterära 
motiv kan dessa begrepp med fördel aktualiseras. Att det finns sätt att läsa som är 
speciella för estetiska situationer bör barnen redan på låg- och mellanstadiet få 
klart för sig. Särskilt sedan den grundläggande läsinlärningen är avslutad och 
barnen tycker att de "kan läsa", är det säkerligen en motivationshöjande åtgärd att 
införa tankegången att läsning av skönlitteratur förutsätter att man har lärt in lik
som ett särskilt språk. Författaren till denna bok kan, utifrån de många läsarun
dersökningar han genomfört. också med visst berättigande hävda att dikttolkning, 
när den uppfattas som gåt- eller problemlösning, för många barn och ungdomar är 
en intellektuell utmaning som de med djup och engagemang griper sig an. Det 
gäller då i den situationen au inte inge eleverna den föreställningen att gåtan eller 
problemet har endast en lösning, ett facit som läraren förvaltar. Uppfattningen av 
dikten som gåta har ju f.ö., som tidigare antytts, ett visst stöd i modem litteratur
teori. Det är också väsentligt att eleverna inte ges den uppfattningen att lineratur
läsning, t ex med tanke på att den bygger på ett särskilt språk, är något märkvär
digt och svårt som är utom räckhåll för dem. Ett sätt att undvika den faran är att i 
undervisningen utnyttja det litterärt präglade allmänkulturella gods i form av t ex 
motiv och strategier, som eleverna kommer i kontakt med dagligen och delvis 
redan behärskar. Det kan gälla tex reklamtext.er, populärmusikens texter, ordspråk 
och talesätt m.m. Inte bara anknytningspunkterna till den egentliga skönlittera
turen skall då framhållas utan även skillnaderna, tex i form av olika förekomst av 
klicheer, banaliteter och fördomar. Också här är naturligtvis "ribbhöjnings"-reso
nemanget aktuellt 

I hlJgstadiets litteratursamtal befästes de grundläggande begreppen och distinktio
nerna samt fördjupas kunskaperna om tolkningsstrategiema. Det kan nu vara tid 
att uppmärksamma mer nyskapande litterära motiv och demonstrera olika speci
fika symboltolkningsstrategier. "Regeln om metaforiskt sammanhang", som in-
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nebär au texten skall läsas så att den bildar ett enat helt på såväl bokstavlig som 
bildlig nivå, kommer då också in i sammanhanget. 

Med stöd av Svensson (1985) finns det skäl att anta att de tidigaste symboltolk
ningarna görs med hjälp av konventionella motiv, vars allmänna innebörder får 
bilda symbolikens innehåll, dvs motiven används utan närmare specificering eller 
djupare tillägnelse. Under diskussionen av sådana tolkningar är det lätt för läraren 
att föreslå eller leda samtalet mot vad vi tidigare kallat "strategin att utnyttja kon
ventionella motiv med vidare specificering", inklusive understrategiema att ankny
ta till privata upplevelser, problem i omvärlden eller litterära traditioner. Att den 
sortens meningsskapande tillvägagångssätt inte är utom räckhåll för högstadieele
ver är ett annat resultat av Svensson (1985). På detta stadium i undervisningen är 
det möjligt att visa att skapandet av unika, privata tolkningar är ett speciellt in
slag i litteraturläsningens "andraspråk" och att dessa tolkningar tar sin utgångs
punkt i gemensamma konventioner som litterära motiv och mer grundläggande 
tolkningsstrategier. Förståelsen av förhållandet mellan idiosynkrasi och konven
tion kan då ytterligare fördjupas. Detsamma gäller för toleransen mot avvikande 
och mångfaldiga innebörder. 

När samtalet leds in mot utnyttjandet av litterära konventioner, blir det också 
osökt tillflUle att demonstrera den intertextuella läsningens möjligheter. Det mesta 
av denna tolkningsstrategis aspekter bör nog annars få anstå till gymnasieunder
visningen i textanalys. Men även där bör den användas med urskillning, eftersom 
vi med denna strategi-närmar oss litteraturvetenskap och kritik, något som inte 
utan vidare är berättigat, om våra syften med undervisningen är dem som vi 
formulerat i de föregående avsnitten. 

Högstadiet är förmodligen det stadium som erbjuder de största svårigheterna för en 
samtalsorienterad litteraturundervisning. Motivation, (själv)disciplin och tolerans 
mot avvikande åsikter är inte egenskaper som utmärker alla elever mellan 13 och 
16 år. Intresset för litteratur och läsning anses ju dessutom allmänt vara lågt under 
denna period. Som lärare gör man kanske därför klokt i att ublyttja möjligheterna 
till mer styrda och strukturerade former av samtal, som vi gett exempel på ovan. 
Ytterligare förslag till sådana undervisningsmetoder ges i kommande avsnitt 

Gymnasietiden är förvisso mindre problematisk i detta avseende. På denna nivå 
kan man utan vidare låta litteratursamtalet belysa hela skalan av grundläggande 
begrepp, normer och strategier samt naturligtvis införa ytterligare distinktioner, 
som t ex genrer, epoker och stilistiska figurer. Förslag som dessa kan synas 
triviala, men de svenska läsarundersökningar som refererats ovan visar att 
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systematiska åtgärder i denna riktning är påkallade. Av t ex Svensson (1985) 
framgår bl a att långt ifrån alla gymnasister efter två års studier har tillgång till 
bildliga tolkningsstrategier, och bristen på utvecklat analysspråk tycks vara gene
rell. Till yttennera visso är det just behärskandet av ett sådant språk som utmärker 
de mest avancerade litteraturtolkarna. Vi återkommer till detta faktum i kapitlet 
om litterär medvetenhet 

Man slcall nu inte förledas att tro att elevcentrerade och motivationsskapande 
åtgärder av det slag som vi hittills ägnat kapitel 2 åt i första hand är avsedda för 
lägre undervisningsstadier. Faktum är att de försök som till dags dato utförts att 
utfonna en litteraturpedagogik baserad på de nyvinningar som gjorts av reader-re
sponse criticism och empirisk litteraturvetenskap har gällt just gymnasienivån (t 
ex Probst 1984). Delvis beror väl detta på de speciella undervisningstraditioner 
som utmärker det amerikanska skolsystemet men delvis också, som vi sett, på att 
somliga inslag i denna nya pedagogiska grundsyn förutsätter en viss mognad hos 
eleverna. 

Eleverna på gymnasienivån har trots allt i de flesta fall hunnit exponeras för det 
litterära mediet, befästa de grundläggande nonnema och strategierna, tillägna sig 
några av de fundamentala distinktionerna och utveckla en viss grad av begreppslig 
differentiering i mediet Inte minst har de därtill hunnit skaffa sig en viss livserfa
renhet av såväl inåtriktad existentiell som utåtriktad social och politisk natur. 
Förutsätmingar finns alltså för en förhållandevis avancerad samtalsundervisning, 
som går utöver de mest elementära momenten i litteraturtolkningsprocessen och 
som även rymmer undantag från de huvudregler för litterärt meningsskapande vi 
hittills begränsat oss till. 

Utifrån mer differentierade distinktioner, som tex dem mellan realism och sym~ 
lism, prosadikt och dikt, kan utnyttjandet av samarbetsprincipen och väsentlig
hetsregeln nyanseras ytterligare. Eleverna måste lära sig att det särskilt inför 
mycken modern litteratur är en grundförutsätming för tillägnelsen att kunna inta 
en attityd präglad av tolerans mot osäkerhet och mångtydighet. En sådan s.k. 
"negativ fönnåga" (set ex Tsur, 1975: 771) kännetecknas av att man som läsare 
är i stånd att nöja sig med "halv kunskap" och osäkerhet med avseende på en texts 
innebörd. Det gäller att kunna inta en avvaktande hållning och inte omedelbart 
försöka bestämma en betydelse. För en otränad litteraturläsare är detta förmodligen 
svårare än motsatsen. I ett litteratursamtal om exempelvis vissa modern(istisk)a 
verk blir lärarens roll därför ofta bl a att verka som återhållande faktor, att visa på 
mångtydigheter och osäkerheter, och, i Fishs anda, demonstrera dessas funktion 
som meningsbärande "händelser". Osäkerhet och mångtydighet samt svårigheterna 
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att hantera dem (på vanligt sätt) utgör en väsentlig del av den litterära upplevel
sen. 

Det finns under gymnasietiden även större förutsättningar för att utveckla ele
vernas läsning som en form av den "existentiella vandring" som flera teoretiker 
talat om i samband med i synnerhet litteraturläsningens tillägnelsedimension. Sär
skilt utläggningen av symboler förutsätter ofta ett utforskande av läsarens existen
tiella predikament och stannar inte då vid ett fastställande av litterära motivs mer 
eller mindre konventionella innebörder. Eleverna bör uppmuntras att gå vidare och 
anknyta det lästa till egna privat\ upplevelser av de stora livsfrågorna. Tolkningar
na blir alltså privata och individuella, något som dock inte betyder att de inte kan 
eller bör förankras socialt i gruppen. Det som förenar tolkningar av detta slag är 
just den mer eller mindre påtagliga bristen på överensstämmelse (stundtals är 
naturligtvis även djupare upplevelser av detta slag gemensamma). 

Även denna sida av lineraturf örståelsen kan alltså i viss män betraktas i termer av 
förhandlingsresultat, dvs gruppen (samfundet) sanktionerar och stöder behovet att 
skapa individuella, unika tolkningar. Även om läsningen stundtals blir, som 
Ricoeur uttrycker saken, "en fråga mellan individen och universum" och läsaren 
därför står ensam med sin djupa upplevelse av sitt människovarande. är han inte 
ensam om sin ensamhet och inte heller om sitt människovarande. Om skolans 
litteratursamtal förmår hantera denna känsliga dimension av litteraturtillägnelsen, 
är vi på väg mot ett förverkligande av en del av huvudsyftet med litteraturunder
visningen. 

En annan besläktad (symbol)tolkningsstrategi som nu på allvar kan fördjupas 
genom litteratursamtalet är proceduren att utnyttja kunskapen om sociala, ekono
miska och politiska problem i omvärlden. Under gymnasieåren sker en förhål
landevis påtaglig utveckling mot ett större socialt medvetande, vilket ofta slår ige
nom i många elevers tolkningar av inte minst modernistiska verk (Svensson, 
1985). Målsättningen att utveckla elevernas sociala medvetenhet förutsätter därför 
på intet sätt ett ensidigt urval av (social)realistisk litteratur. En sådan begränsning 
kan ju även, som vi antytt tidigare, leda till att eleverna aldrig eller i otillräcklig 
utsträckning beredes tillfälle att öva några av de mest grundläggande strategierna 
för litterärt meningsskapande. Dessutom bygger förmodligen ett sådant urval på 
en formalistisk uppfattning om att ett verks mening "finns i texten" och inte 
skapas av läsaren. 

En tredje huvudstrategi för symboltolkning är tillvägagångssättet att utnyttja 
litterära traditioner. Det måste vara en av litteraturundervisningens främsta uppgif-
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ter att göra eleverna bekanta med sådana traditioner. Också denna målsättning kan 
med fördel hanteras med hjälp av litteratursamtalet Läraren kan här med hjälp av 
sin egen och sina elevers beläsenhet få möjlighet att successivt skapa den 
"associationssfllr" mot bakgrund av vilken det är möjligt för eleverna att åstad
komma mer "litterära" tolkningar av de konventionaliserade motiven och därmed 
öva några av de mest avancerade meningsskapande strategierna på det estetiska 
området. En "associationssfllr" består av det mest skiftande tankegods, somt ex 
motivens normalt mer perifera innebörder, relaterade myter och annat berättande 
traditionsgods, inslag från tidigare lästa verk, en epoks dominerande tankeström
ningar m.m. Här kommer även den intertextuella läsningen in. Men diskussionen 
av den strategin får anstå till ett senare kapitel. 

I och med att samtalen kan nå denna förhållandevis avancerade nivå är det också 
möjligt att på eu mer djupgående sätt tillsammans med eleverna "etablera för
fattardikter" . Detta torde i allmänhet kunna vara liktydigt med den traditionellt 
litteraturhistoriskt influerade litteraturundervisningens metoder. Det är därmed 
också möjligt att på ett verksamt sätt konfrontera litteraturens sändar- och 
mottagaraspekter och därigenom öka förståelsen av båda dessa aspekter och deras 
inbördes förhållande. Ett tacksamt och illustrativt arbetsmaterial utgör härvidlag 
flera av Gunnar Hanssons läsarundersökningar som ju, vilket litteraturgenom
gången ovan visat, varit inriktade just mot distinktionen "författardikt"-"läsardikt" 
och dess betydelse för forskning och undervisning. Läraren bör under samtalets 
gång se till att eleverna håller isär dessa båda aspekter och fr. a. att de inte frestas 
att ställa upp "författardikten" eller författarens intention som norm för "läsardik
ten", något som torde vara mycket vanligt i traditionellt skolade gymnasisters lit
teraturdiskussioner. 

2.3.3 Att skriva om sin läsning 

Det har ibland hävdats, åtminstone vad beträffar problemet "funktionell analfabe
tism", att lästräningen är så överbetonad att vi riskerar att förlora skrivförmågans 
roll i sammanhanget ur sik.te (Whiteman & Hall, 1981: 1-2). Att denna roll är 
betydelsefull även ovanrnr de grundläggande inlärningsnivåema är uppenbart, sär
skilt om vi beaktar tankar som Graves (1978), att man när man skriver måste 
analysera och syntetisera. Därigenom är skrivandet ett viktigt inlärningsinstru
ment, eftersom det innefattar kritiskt tänkande och upptäckande av vad vi vet och 
tror. Sådana faktorer är naturligtvis inblandade även i läsningen, som är ett aktivt 
meningsskapande, men är på sätt och vis primära i samband med skrivandet, i det 
att skrivandet befordrar inte bara inlärning utan även förmågan att tänka kritiskt 
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Utifrån den syn på litteraturlllsning som vi förespråkar i denna bok är skrivandet, 
som en analyserande och syntetiserande process, ett medel att fördjupa elevernas 
insikter i lllsprocessen och det egna meningsskapandet. Skrivandet om erfarenheter 
av litterära texter blir ett viktigt redskap för medvetandegörande av normer och 
strategier för tolkning av skönlitteratur. Men skrivandet kan också bidra till att 
utveckla elevernas tolkningar i riktning mot den litterära institutionens standard. 
Au så kan bli fallet inser vi lättare om vi begrundar vad Olson (1976: 195-198) 
anser om de kognitiva effekterna av essäteknik.en. Enligt Olson påverkar skrift
språket, särskilt i form av utvecklade resonemang, dvs essäteknik.en, litterata män
niskors sätt att tänka. Anvtindandet av definitioner, logiska principer och orsaks
sammanhang underlättas. 

Detta slags effekter av skrivandet tenderar ju s.a.s. rent definitoriskt att ge en mer 
"litterär" prägel åt det litterära meningsskapandet För au ta endast ett exempel så 
är förmågan att hierarkiskt integrera och summera en text en förutsättning för till
lämpandet av symboltolkningsstrategier och i viss mån tematiska strategier. Så
väl hierarkisk integration som summering är kognitiva redskap som tillägnas bl a 
under påverlcan av skriftspråksanvändning. 

Whiteman & Hall (1981: 5) finner i sin introduktion till ett antal arbeten om 
skrivförmågan, dess utveckling och ut.lärande att flera av arbetena betonar inte bara 
att skrivundervisningen skall kopplas till verklig användning av skrivande utanför 
skolan utan även till elevens motivation och behov. Eleven måste ha något me
ningsfullt au säga, för sina egna syften, för att kunna lära sig skriva bra. Att lära 
sig skriva är därigenom "nära förbundet med personlig växt och med en liberal 
utbildnings traditionella mål." 

Även om skolans litteraturundervisning knappast kan sägas ha särskilt mycket att 
göra med verkliga skrivsituationer utanför skolan, kan behovs- och motivationsa
spekten anses ligga helt i linje med den syn på litteraturpedagogiken som före
språkats ovan. Lyckas vi som lärare uppnå de målsättningar med litteraturunder
visningen som ställdes upp där, har vi också skapat förutsättningar för en fram
gångsrik skrivundervisning. Om litteraturundervisningen blir den för eleven livs
relevanta, socialt och existentiellt relaterade aktivitet som vi ansett det vara sko
lans uppgift att göra den till, ger den också den skrivtränande eleven "något me
ningsfullt att säga, för sina egna syften". 

Vi har ju sett ovan hur skriftliga noteringar av reaktioner på det lästa kan utnytt
jas som inslag i samtalsmetodiken. Nu skall vi behandla denna typ av skriftlig 

56 



framställning något mera som separat undervisningsmetod. Anknytningen till lit
teratursamtalet tappar vi därför inte helt ur sikte. 

Att i skrift formulera sina reaktioner på det lästa ger alltså läsaren möjlighet att 
betrakta och reflektera över sitt eget meningsskapande, att analysera och synteti
sera. Det är dock inte någon lätt uppgift, särskilt inte för elever på de lägre 
skolstadierna. Därför kan det vara klokt au börja med kortare övningar, dar kravet 
på längre, logiskt uppbyggda och sammanhängande resonemang inte är så stora. 
Bristen på ledtrådar och stöd från lärare och kamrater känns då förhoppningsvis 
heller inte alltför besvärande. 

Fördelen med längre uppsatser skulle då på motsvarande sätt vara att eleverna får 
möjlighet att ostört utbreda sig om sina reflektioner kring det lästa utan att behö
va avbryta sina tankegångar för att lyssna på andra. Inte heller behöver de vänta på 
sin tur eller konkurrera om diskussionsutrymmet utan kan i lugn och ro följa sina 
egna tankar och bygga upp längre, sammanhängande resonemang. 

Det kan av pedagogiska skäl vara lämpligt att lägga olika restriktioner även på de 
längre skrivövningama. Vi gav ovan exempel på sådana begränsningar. Ett annat, 
och utifrån den grundsyn som präglar denna bok, mycket viktigt exempel är att 
låta eleverna söka upp och arbeta vidare på de "gåtor" och "luckor" som texten 
erbjuder. Ett sådant förfaringssätt har inte bara den fördelen att det underlättar för 
eleverna att genomföra skrivuppgiften, utan det ger dem även ett utmärkt tillfälle 
att direkt öva tillämpningen av vad vi benämnt "samarbetsprincipen". Också 
Probst (1984: 47) rekommenderar denna metod, uppenbarligen dock utan att vara 
medveten om att den nära ansluter till en specifik meningsskapande hållning från 
~ens sida. Inom den s.k. narratologin (tex Prince, 1982) däremot, har man be
tonat att läsaren under sitt meningsskapande kan formulera uttryckliga frågor till 
texten, tex "Vad har hänt innan?", "Var utspelas händelseförloppet?", "När hände 
det?". Att låta eleverna tydliggöra sådana förbryllingar för sig och även uppmuntra 
dem att söka upphäva dem är en övning som är väl ägnad att utveckla och vid
makthålla en subjektiv och tolkande läsarattityd hos dem. 

För att även vid längre skrivövningar få med inslag av "socialt förailkrande" och 
"förhandlingar" är det av stor vikt att man som lärare på ett eller annat sätt indivi
duellt behandlar det skrivna med eleverna. Det kan ske med mer eller mindre tids
krävande insatser. Väsentligt är dock alltid att eleverna får erfara att läraren tagit 
del av och allvarligt övervägt deras formulerade reaktioner på det lästa 

Korta, skriftliga kommentarer av elevuppsatser har en tendens att uppfattas som 
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bedömning eller korrigering, och detta alldeles oavsett kommentarernas innehåll 
och bevekelsegrunder. Av tidsskäl är sådana skriftliga noteringar från lärarens sida 
förmodligen oundgängliga. Det gäller då att våga den kinkiga balansgång som 
beskrivits i eu tidigare avsnitt, alltså att stöda och utgå från elevernas egna mer 
eller mindre omedelbara tolkningar men samtidigt vid behov göra klart an dessa 
inte är tillräckliga och visa på utvecklingsmöjligheter i riktning mot det litterära 
samfundets normer och strategier. 

Muntliga överläggningar passar nog annars bäst för denna form av återkoppling. 
De kan organiseras på olika sätt, alltifrån enskilda samtal till gruppvisa diskussi<>
ner. Fördelen med det individuella samtalet är att det kan skapa förutsättningar för 
tankeutbyte om känsliga, privata tankar och upplevelser av stor relevans för litte
raturförståelsen och litteraturtillägnelsen. En annan vinst med ett sådant möte är 
att det kan underlätta det balansnummer vi nyss återkom till, eftersom ett ansikte
mot-ansikte-utbyte rymmer icke-verbala inslag och därför tillåter en större nyans
rikedom från lärarens sida. Annars har naturligtvis muntliga överläggningar i oli
ka former samma fördelar som vi redan framhävt i samband med diskussionen av 
litteratursamtalets möjligheter. 

Skrivövningama kan varieras i det oändliga. De kan riktas in mot någon speciell 
aspekt av litteraturförståelsen eller författardikten. Det har vi redan sett exemplifie
rat i ett annat sammanhang. Övningarna kan också genomföras i ett bestämt "per
spektiv" genom att eleverna får i uppgift att utföra sina tolkningar utifrån en be
stämd teoretisk hållning, t ex kristendom, marxism, freudianism eller ekosofi, 
Med denna övning får eleverna tillftUle att begrunda världsbildens betydelse för 
litteraturförståelsen och det relativa även i antaganden som är så djupt omfattade 
att de vanligtvis uppfattas som inslag i "den objektiva verkligheten". Övningen 
passar naturligtvis bäst på de högre stadierna och kan med fördel genomföras under 
integration av svenska och samhällsorienterande (och ev naturorienterande) ämnen. 
På motsvarande sätt kan andra betydelsefulla men mindre djupgående tolknings
nonner övas och studeras systematiskt, t ex realism, symbolism, centrala insik
ter, tematisk enhet och metaforiskt sammanhang. 

Hur den skriftliga framställningen skall användas inom ramen för litteraturunder
visningen har naturligtvis ägnats en viss tankemöda genom åren. Mycket av be
prövade modeller och metoder kan fortfarande utnyttjas, liksom det finns utrymme 
för kreativa pedagoger att finna nya tillämpningar av dem eller att skapa nya peda
gogiska redskap i enlighet med den grundsyn som förespråkas i denna bok. 
Avgörande är då att de målsättningar som ställts upp i tidigare avsnitt respekteras, 
och fr. a. att undervisningen på ett helt annat sätt än vad som traditionellt varit 
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fallet uppmärksammar själva den meningsskapande processen under läsningen och 
inte minst att den ger utrymme för och vidmakthåller en rimlig balans mellan 
privat och kreativt nyskapande meningsskapande å ena sidan och socialt och kon
ventionaliserat meningsskapande å den andra. 

2.3.4 Annan undervisning om normer och strategier för tolkning av 
skiJnlitteratur 

2.3.4.1 Skönlitteraturens väsen och funktion 

Det a- självfallet inte avsikten att eleverna skall samtala sig igenom skolans 
litteraturundervisning, och skriftlig framställning inom ramen för denna undervis
ning kan aldrig, om inte annat så av tidsskäl, bli något dominerande inslag. En 
d\..~ övriga undervisningsmetoder har sin givna plats också inom det nya perspek
tivet Att de här behandlas först efter samtalsmetodiken och den skriftliga fram
ställningen beror på att dessa hör intimt samman med några av de mest grundläg
gan<le tankegångarna i det nya synsätt som presenterades inledningsvis och på att 
de traditionellt har varit något underbetonade. 

Detta avsnitt kommer dock att beröra främst olika undervisningsmoment men 
negligerar därför inte metodikens betydelse i sammanhanget. Mot slutet av avsnit
tet behandlas tex en särskild modell för undervisning i symboltolkning. 

Som vi inledningsvis konstaterade är det frestande att som pedagog ta läroplaner 
för givna och därmed underlåta att problematisera inte bara målsättningen med 
litteraturundervisningen utan även skönlitteraturens signum och funktion. "Vad är 
skönlitteratur?", "Varför läser man skönlitteratur?", "Varför och hur skall man 
bedriva litteraturundervisning?", det är frågor vi som lärare bör ställa oss, och det 
är frågor som bär rakt in i litteraturteorin. Det är också frågor vars svar inte 
nödvändigtvis är i överensstämmelse med läroplaner och pedagogisk praxis. Att de 
nya tankeströmningar inom litteraturvetenskapen som vi intresserar oss för här 
bärs fram av teoretiker som varit aktiva som praktiska pedagoger är förvisso ingen 
tillfällighet. 

Inom traditionell akademisk litteraturvetenskaplig undervisning ägnas sådana 
grundläggande problemställningar naturligtvis ett visst, om än begränsat, utrym
me. Och förhållandet när det gäller den praktisk- pedagogiska utbildningen är åt
minstone inte gynnsammare. Situationen blir heller knappast ljusare av att det är 
förhållandevis ont om moderna, insiktsfulla och lättillgängliga litteraturteoretis-
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ka arbeten. Ett fåtal exempel finns kommenterade i den selektiva bibliografin. 
Dessa kan man som lärare med fördel ta del av. I övrigt är man hänvisad till annat 
material, inte minst i form av tidskrifts- och tidningsartiklar och, naturligtvis, till 
sina egna erfarenheter som läsare och pedagog. 

Självfallet har frågor av detta slag inga bestämda svar, annat än som "förhand
lingsresultat" med giltighet för bestämda tolkningssamfund. Således gäller även 
på denna punkt diskussionen ovan om betydelsen av att förbereda eleverna för och 
involvera dem i de "sociala förhandlingar" som skapar mening och innebörder på 
det estetiska området. Det litterära meningsskapandet berör alltså också t ex skön
litteraturens och läsningens mål och mening. Att attityder och begrepp med av
seende på litteraturteoretiska frågor av detta slag har betydelse för litteraturtolk
ningsförmågan kommer också att framgå av senare kapitel. 

Det är betydelsefullt för vad vi kallat den kulturella beredskapen att barnet tidigt 
får stifta bekantskap med vuxna (betydelsefulla andra) som står i ett levande 
förhållande till litteraturen och som kan personifiera dess utvecklande och om
danande kraft För att barnet skall vilja och kunna tillväxa som läsare fordras att 
det tidigt uppfattar läsningen i första hand som en livsrelevant aktivitet och mind
re som en skolrelaterad sysselsättning, vars syfte t ex är att tillfredsställa läraren. 
Inom den formella undervisningen är det lärarens uppgift att vara den betydelse
fulle andre med ett entusiasmerande och utvecklingsbefordrande förhållningssätt 
till litteratur och läsning. På högre undervisningsstadier kan det egna exemplets 
makt kompletteras med skildringar, skönlitterära och övriga, av andra barns, 
ungdomars och vuxnas berikande relation till skönlitteraturen. 

2.3.4.2 Hur man läser och tolkar 

Mer katederliknande och systematisk undervisning om hur man läser och tolkar 
skönlitteratur bör komplettera och kanske delvis föregå sarntalsundervisning och 
längre skrivövningar. Vad som ovan framförts som viktiga inslag i samtals- och 
skrivundervisningen kan alltså behöva intensivbehandlas separat med instruerande 
beskrivningar från lärarens sida. Sådan undervisning kan inte ersätta aktivitet och 
erfarenhet. Språklig vägledning är aldrig helt uttömmande eller helt adekvat men 
kan genom den information den bär vara avgörande för elevens förmåga au senare 
utföra en handling i mediet (i vårt fall t ex tolkning och värdering av litteratur). 
Egen aktivitet från elevens sida bör alltså kompletteras med och föregås av väg
ledande instruktion som specificerar några av de inledande alternativen och anger 
hur man väljer bland dem. 
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Vilka är då alternativen när det gäller frågan hur man läser och tolkar, och hur 
skall den vägledande instruktionen utformas? Den första frågan har vi delvis redan 
sett besvarad i tidigare avsnitt av detta kapitel. Utgångsaltemativen är naturligtvis, 
som där demonstrerats, olika för olika undervisningsnivåer. På förskolestadiet kan 
det vara nödvändigt att lära barnen skilja redan mellan fakta och fiktion, medan det 
på högstadiet och gymnasiet är motiverat att introducera den åtskilligt finare 
distinktionen mellan dikt och prosadikt, för att ta ett exempel. 

Att man som läsare skall vara aktiv och arbeta intensivt med texten är något man 
tidigt kan börja få begrepp om i estetiska situationer som sagoläsningssituationer. 
Under de tidiga skolåren kan sedan denna förståelse befllstas och utvecklas med 
hjälp av lärarens instruerande beskrivningar och av kortare systematiska övningar. 
I det förra fallet kan man som lärare själv demonstrera hur man kan gå tillväga 
eller utnyttja modellexempel, som man kan finna i samlingar av kritiska essäer 
eller, om man föredrar exempel från normalläsare, den sortens läsarundersökningar 
som har diskuterats ovan. 

Vad gäller praktiska övningar, kan en hel del av den traditionella undervisningen 
komma till användning. Att ställa frågor till en text, att söka efter gåtor att lösa 
eller luckor att fylla ut, llr förvisso inte någon ny undervisningsmetod. Men den 
har knappast tidigare ingått som en del i en mottagar- och strategiinriktad littera
turpedagogik. Att använda ftlrdigformulerade frågor som mekaniskt besvaras är 
däremot knappast att rekommendera. Färdigformulerade frågor kan naturligtvis 
användas som modellexempel men inte som en genomgående metod, eftersom 
den, åtminstone i sin traditionella utformning, knappast är förenlig med målsätt
ningen att undervisningen skall utgå från elevernas egna tolkningar och tankar. 
Istället har den vanligtvis syftat till att leda fram läsarna till en förutbestämd och 
förment "riktig" tolkning. Det är naturligtvis möjligt att förformulera frågor med 
en rimligare målsättning (se ovan s 48), men givet våra ideer om den menings
skapande processen, bör frågandet i första hand överlåtas åt eleverna själva. Hur 
sådana elevfrågor då kan komma att se ut har vi tidigare sett exemplifierat från 
Svensson (1985), där ytterligare exempel kan hittas. Förhoppningsvis kan öv
ningar av det här slaget lägga grunden till en varaktigare benägenhet hos eleverna 
att förhålla sig aktiva och samarbetsvilliga vid läsning av skönlitteratur. 

Resonemangen gäller i princip också för undervisning om normer och strategier 
för tolkning. Beskrivande instruktioner och exemplifieringar följda av övningar är 
rimliga även här. Det blir då fråga om ett slags undervisning i stilistik eller 
poetik i mottagarperspektiv, något som inte är en alldeles lätt uppgift. Som Fish 
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(1980: 98) betonar är vi bara i början av arbetet med att skapa en begreppsapparat 
på området Det är sådana pionjärinsatser vi bygger föreliggande framställning på. 
Vi behöver dock inte fördjupa oss närmare i saken här, eftersom nonner och 
strategier som inslag i en undervisning på området specificerats ovan. 

Om vi uttrycker förhållandet mellan tolkningsregler och tolkningsprocedurer på 
ett något annorlunda sätt än tidigare, skulle vi kunna fonnulera saken så, att en 
förutsättning för ett estetiskt meningsskapande i enlighet med den litterära institu
tionens nonner och konventioner är att man som läsare lärt sig knyta rätt förvänt
ningar till de olika litterära genrerna. Hela me~ismen styrs av ett slags "slml
dardförväntningar", som kan vara olika differentierade hos olika läsare eller grup
per av läsare, och som väcks av varierande typer av s. k. pragmatiska signaler 
eller indikatorer. Sådana signaler indikerar att ett visst förhållningssätt eller en 
viss uppsättning tolkningsstrategier är motiverade. Det kan röra sig t ex om 
"semantisk täthet" i en skönlitterär text till skillnad från en icke-litterär text, 
lyrisk typografisk uppställning i en dikt i motsats till en kortnovell eller prosa
dikt, eller om stor kontra liten begynnelsebokstav på ett substantiv (tex Kvinnan 
- kvinnan). Känsligheten för sådana signaler kan säkerligen förstärkas genom att 
man görs direkt medveten om deras förekomst och funktion. Det kan ske med de 
olika undervisningsmetoder vi diskuterat så här långt. 

2.3.4.3 En ffl()dellför undervisning i tolkning av litter<ira symboler 

För att man som lärare skall kunna undervisa i litteraturläsning måste man förstå 
själva läsprocessen. Det har varit en av grundtankama i vår framställning, och det 
är också en av utgångspunkterna för Steinley (1982), när han presenterar sin 
modell för undervisning i tolkning av litterära symboler. Även i övrigt arbetar 
Steinley inom vårt strategiinriktade perspektiv. Han anser således att läsprocessen 
skall diskuteras lika explicit som andra ideer som berör texter, författare, epoker 
osv. För det andra betonar han att en modell för undervisning i symoltolkning 
inte får komma att uppfattas som en "metod" för att hitta symboler. Den utgör, 
menar han, snarare ett försök att beskriva vad som är, och det underliggande anta
gandet är då au medvetenhet leder till framsteg. Skulle undervisningen om läspro
cessen i något avseende uppfattas som främmande eller onaturlig av eleverna, 
skall lärarens första impuls vara att lita på deras uppfattning. För det tredje måste 
undervisningen följas upp. Att förstärka och utveckla läsförmågan är en fortgående 
uppgift som strängt taget aldrig kommer till något slut 

Hur skall vi då enligt Steinley gå tillväga för att utveckla våra elevers fönnåga att 
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identifiera och ge innebörd åt litterära symboler? Ja, först måste vi alltså reda ut 
för oss själva vad symboltolkning egentligen innebär och går ut på. Och här ger 
Steinley ett användbart förslag, som i stort överensstämmer med den syn på sym
boler och symboltolkning som redovisats i tidigare avsnitt Han hävdar att sym
boler främst identifieras med ledning av opposition (antites) och upprepning, som 
alltså här fungerar som pragmatiska signaler. Tolkningen av de på detta sätt upp
märksammade symbolerna betraktar han som en fråga om att välja lämpliga be
nämningar ur ett "semantiskt förråd", som delas av medlemmarna i en kultur. Ur
valet sker på basis av delad kunskap om strategier och operationer. Steinley be
skriver symboltolkningen med en analogi till vävning (översättningen lir min): 

de vertikala trådarna föreställer det komplexa systemet av upprep
ningar och oppositioner som läsaren har uppfattat. De horison
tella trådarna lir benämningar som knutits till detta system, de 
meningsgivande tolkningar som slutligen kommer att resultera i 
någon form av helhetsmönster, som är tillfredsställande för läsa
ren. Och läsaren, liksom vävaren, skyttlar från den ena sidan av 
"vävstolen" till den andra för au komma fram till dessa benäm
ningar (s 48). 

Symbolernas innebörder får läsaren dels från sin framväxande uppfattning om 
verkets helhetsbetydelse, dess tema, dels från den vidare kontext eller kategori som 
verket kan inordnas i. 

På grundval av denna syn på symboler och symboltolkning framför så Steinley 
sitt förslag till undervisningsmodell. Han betonar inledningsvis att nyckeln till 
undervisningen är att komma ihåg att de flesta elever redan använder symboltolk
ningsstrategier. De har en intuitiv uppfattning om vad som lir symboliskt i en 
berättelse och vad som inte är det. Den uppfattningen har de fått genom sin egen 
läsning och inte genom formell undervisning. De har på egen hand abstraherat 
konventionella operationer, som läsare använder för att tillskriva bilder och hän
delser extra innebörder. 

På den här punkten är det möjligt att Steinley något överskattar elevernas 
förkunskaper, kanske beroende på att han främst har något äldre läsare i tankarna. 
Vi har ju ovan refererat forskningsresultat som klart visar att det t.o.m. bland 
18-åringar finns läsare som lir helt omedvetna om litterära verks symboliska di
mensioner. Dessutom har vi argumenterat för att egen läsning i stor utsträckning 
lämnar åt slumpen om eleverna verkligen får ut någon (ny) information ur det 
lästa. Och detta beror i sin tur delvis på om de i familjekretsen förvärvat en kultu-
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rell beredskap som en grundförutsättning för fortsatt estetisk utveckling. Så på de 
lägre stadierna och bland elever utan någon högre grad av kulturell beredskap får vi 
nog räkna med att det inte har "abstraherats" särskilt mycket av "konventionella 
operationer". Och det skulle nog inte Steinley förneka. 

Poängen i hans påstående är fr a dels att tillägnandet av symboltolkningsförmågan 
är en utdragen process som kräver mycket av mognad och erfarenhet, dels att ele
verna inte är några "oskrivna blad" utan har mycket med sig som vi som pedago
ger skall respektera och utgå ifrån i vår undervisning. Vi bör sträva efter att vår 
undervisning inte motsäger elevernas erfarenheter och efter att den förstärker de er
farenheter som ligger i linje med vår pedagogiska målsättning. 

Steinleys förslag avser alltså i första hand gymnasienivån men kan möjligen vara 
tillämpligt även på högstadiet. Förslaget gäller också romaner och noveller snara
re än dikter. Det skall också noteras att Steinley har "författardilcten" i sikte. Mo
dellen är emellertid lika användbar när "läsardikten" är vårt mål. För överskådlig· 
hetens skull organiserar vi Steinleys modell i ett antal punkter. 

1. Eleverna får "hjärnstorma" fram alla upprepningar och oppositioner de minns 
från det lästa verket. Vid behov kan man som lärare med lämpliga frågor varsamt 
friska upp elevernas minne. Poängen med "hjärnstormningen" är att få upp till 
ytan ett överflöd av upprepningar och oppositioner utan att inlåta sig på att ange 
dessas innebörder. Läraren noterar förslagen på tavlan. 

2. Elevernas känsla för verket som en helhet och deras känsla för verket som en 
del av en större helhet aktiveras. Dessa båda aspekter leder dem fram till möjliga 
innebörder och tjänar som måttstock vid värderingen av konkurrerande innebörder. 
Aktiveringen av dessa båda aspekter sker med hjälp av en tvåledad diskussion. 
Frågor och antydningar med avseende på helhetsinnebörden påminner eleverna om 
de id6er och känslor som höll ihop berättelsen åt dem under den första genomläs
ningen. Och frågor som manar fram kontexten bidrar till att hålla det större sam
manhang som verket är en del av levande. Den förra typen av frågor kan vara t ex: 
"Sammanfatta historien. Ange ett eller två substantiv som beskriver vad du anser 
hela berättelsen handlar om. Vilka känslor väckte berättelsen hos er?" Den senare 
typen av frågor kan på motsvarande sätt exemplifieras med "Har ni läst något 
annat av samme författare? V ad kommer ni ihåg om hans stil? Om hans teman? 
Har ni läst något av någon liknande författare? Av någon författare från samma 
tid?" 

3. Diskussion av symboliska innebörder mot bakgrund av noterade upprepningar 
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och oppositioner. I det här skedet av undervisningen är det än lättare för läraren att 
styra "förhandlingarna" i en önskvärd riktning, tex mot "författardikten" och mer 
konventionella och litterära innebörder. De föreslagna symbolindikatorerna finns 
ju överslcAdligt antecknade på tavlan. Det är viktigt att själva tolkningsprocessen 
hålls aktuell även på detta slutstadium, varför uppföljningsfrågor av typen "Hur 
vet du det?" kan behöva utnyttjas. Syftet med steg 3 är tvåfaldigt. Vi skall nå 
fram till en slutsats dels om verkets helhetsinnebörd, dels om den tolkningspro
cess som ledde oss dit. 

Så långt Steinley. Det är möjligt inte bara att utnyttja den här modellen för att 
etablera "läsardikter" och understödja den "existentiella vandring" som symbol
tolkningen även kan vara utan också att kombinera den med de mål och metoder 
vi diskuterat i tidigare avsnitt. 

2.3.4.4 Att para ihop och jämföra texter 

r 
1 

Ett ~gt in~~ i s~mbQJtolkningsprocessen är kra~ på ~t sätta in del lästa 
verket i et! större sammanhang. Culler benämnde detta "konven~onen som med
ger att vi sätter in dikten i en lyrisk tradition" (se ovan s 26). Vad kan vi dA som 
lärare göra för att våra elever skall kunna tillägna sig den tolkningsregeln med 
tillhörande strategier? Vi skall naturligtvis uppmuntra dem till bred läsning och 
utnyttja den mer traditionella undervisningens moment om epoker, stilar och för
fattarskap. Men vad kan vi göra därutöver? 

Probst (1984), som vi anlitat flitigt hittills, har förslag till svar också på den 
frågan. Han ger även en vältalig motivering till varför vi överhuvudtaget bör öva 
våra elever i sådant som intertextuell läsning. Anledningen till att vi bör lägga ner 
en viss möda på saken, trots att det kan förefalla litet exklusivt med tanke på vårt 
huvudsyfte att utveckla våra elever till normalläsare som brukar litteratur, har att 
göra med vad vi i denna bok kallat "en kunskapsteoretisk revolution". Utgår vi 
från denna nya syn på människan, kunskapen och litteraturen är läsning inte något 
som handlar om "texten själv" som en sluten storhet eller ens om en värdefull 
upplevelse i sig, utan det lästa är ett bidrag till något större som går utöver både 
text och läsare. Det kan vara fråga om att utveckla enskilda begrepp eller hela 
personligheter. Litteraturen förser den sortens processer med material. Ytterst kan 
läsningen bli ett inslag i individens och gruppens byggande av världsbilden, vilk~t 
naturligtvis innefattar lllsandet av många böcker och erövrandet av många 
erfarenhettt. 
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Litteraturens omdanande kraft finns inte i "det litterära verket självt" utan i 
läsarens förhållnipgssätt till verket, sådant han konstruerar det från grunden. 

ilket är då det förhållningssätt som bör utmärka en god läsare enligt det nya 
synsättet? Probst menar att det karaktäriseras av en beredskap hos läsaren att 
fortgående revidera sin uppfattning om världen och sin plats i den. Man skall inte 
passivt acceptera tankar och perspektiv i ett verk utan .anpassa verket till sitt eget 
~projekt, använda det som något att pröva sina uppfattningar nlOL Inte ffu att 
underordna sig utan för att ta till vara de inslag i den vision som verket öppnar, 
som kan klargöra och utvidga ens egna visioner. Under läsningen är man inte 
eleven som letar efter svar utan tänkaren som.söker niÖjligheter. -

Den kreativa och eftertänksamma personen försöker assimilera 
och förstå sin kultur utan att fångas av den till en punkt där han 
inte längre kan se på andra sätL Han reflekterar och frågar, försö
ker att genomskåda antaganden och ompröva dem, att införliva 
ny kunskap och nya insikter också när de motsäger de föreställ
ningar han har för tillfället, och att modifiera sina uppfattningar 
så att de passar den nya erfarenheten. Han är med andra ord inte 
villig att bli alltför tillfreds med det sätt som han för ögonblicket 
betraktar världen på - detta sätt är det bästa han kan åstadkomma 
nu, men han är ovillig att anta att han är ofelbar och vet att han i 
framtiden kan komma att se klarare och förstå mer fullständigt 

Han är heller inte villig att anta att någon annan kan ha perfekt 
och fullständig förståelse. Följaktligen är det inte sannolikt att 
han kommer att lägga ner en oändlig möda i sökandet efter den 
enda perfekta läsningen som vissa kritiska riktningar antar ligga 
under ytan på det litterära verket. En kritikers läsning kan vara 
betydelsefull, inte som norm eller standard för den insiktsfulla 
personens läsning utan som ytterligare ett perspektiv att ta 
ställning till (Probst, 1984: 67-68). 

Dessa tankegångar från Probst företer likheter med vad Lars Gyllensten kallat 
"teorimisstro" och "omvärderingsberedskap". Probst förknippar synsättet med 
forskning, men det kan sägas utmärka all hederlig intellektuell verksamhet som 
har till syfte au utveckla mening och kunskap. Det bör alltså prägla även det vi i 
denna bok kallat "förhandlingar mellan individer och grupper". Vad ett motsatt 
förhållningssätt har för konsekvenser har vi bittert fått erfara i vår tid. Så det är i 
sanning höga mål som är inblandade i vår litteraturundervisning. Men det är inte 
minst när vi inser detta, som vi bör besinna att dessa några av den västerländska 
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humanismens höga ideal inte enbart eller främst försvaras och utvecklas med hjälp 
av litteraturläsning. Litteraturens roll i sammanhanget varierar starkt.. från en 
individ eller grupp till en-annan. OCh vilken åsikt vi som -pedagoger och män
niskor än må ha i frågan, ställs vi i klassrummet inför läsare som har långt kvar 
till det önskvärda förhållningssättet. Sådana läsare behöver vår hjälp att se 
litteraturläsningens möjligheter. Och det är här som bl a övningar i att para ihop 
och jämföra texter kan vara betydelsefulla. 

Genom att ge eleverna tillflille att upptäcka hur läsningen av ett verk kan påverka 
läsningen av ett annat och ge upphov till en mångfald perspektiv, kommer de 
förhoppningsvis att söka efter och förvänta sig finna ideer och föreställningar som 
fogar ihop och sätter in enskilda texter i ett större sammanhang av kulturellt 
meningsskapande. 

Hur skall man som lärare gå tillväga när man väljer ut lämpliga texter? Och är ett 
lärarstyrt urval överhuvudtaget förenligt med målen och principerna för vår littera
turundervisning? Probst medger att det här måste bli fråga om en kompromiss. Å 
ena sidan kan man inte lämna helt åt slumpen huruvida eleverna hittar något som 
förenar texterna. Å andra sidan måste man undvika au de principer som styr valet 
av texter tvingar in diskussionen eller övningarna i banor som läraren bestämt i 
förväg. Återigen bär det iväg ut på slak lina. 

Man måste som lärare kunna förutspå möjliga elevreaktioner på texterna och välja 
arbeten som på ett eller annat sätt är relaterade. Men man måste också förmå 

/ uppvisa ett tillräckligt mått av flexibilitet och känslighet för klassens intressen 
och behov. Det kan ju nämligen tänkas att ens väderkorn svikit en, och då gäller 
det att inte förlora fattningen inför utsikten att kanske inte finna något samband 
mellan det som eleverna föredragit eller förmått fokusera i de båda lästa verken. 
Kanske är det i det läget lämpligast att för tillfället ge upp sina förhoppningar på 
den intertextuella läsningens välsignelser och istället fullt ut respektera den över
ordnade målsättningen att utgå från elevernas tankar och tolkningar för att utveck
la dem till självständiga och kritiska läsare och deltagare i den meningsskapande 
processen. Skulle man ha att göra med en grupp av läsare som kommit ett stycke 
på väg mot mognad och som alltså förmår att ta läraren för vad han är (dvs bör 
vara enligt vårt synsätt här), alltså ytterligare en diskussionsdeltagare, kanske man 
emellertid kan våga försöket att redovisa grunderna för textvalet och argumentera 
för dem, åtminstone efter det att elevernas egna uppslag blivit vederbörligen be
handlade. 

Principerna för textvalet kan naturligtvis vara lika mångskiftande som den litterära 
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och kulturella traditionen är mångfasetterad. Närmast till hands ligger väl ändå, 
särskilt för våra syften som de fonnulerats här, att utgå från någon fonn av ide
eller tankegods, förslagsvis eu motiv eller tema. (Vad ett motiv och tema är kan 
tex Romberg, 1970 ge besked om.) 

När man funnit ett par texter, och två kan vara lagom till en början, som 
behandlar samma motiv eller tema men från olika synvinklar, låter man eleverna 
först läsa och diskutera varje text för sig. Samtalet bör då genomföras enligt de 
principer som redovisats i avsnitt 2.3.2. När texterna är mångsidigt belysta och 
deras perspektiv på ämnet förhoppningsvis relaterats till läsarnas egna erfaren
heter, antingen genom att de accepterats eller avvisats, är. det dags att leda jn sam
talet mot ~he~~~~'!fil}er mellan de båda verkens behandling ,av ämnet. 
Redan vid övergången till diskussionen av den andra texten är det 'möjligt att 
eleverna finner det lämpligt att initiera en sådan jämförelse. Om överbryggningen 
bör komma redan på denna plats i samtalet kan diskuteras. Probst menar att det är 
en acceptabel kompromiss att låta eleverna diskutera var och en av texterna så 
öppet som möjligt och först därefter anställa en jämförelse mellan dem. Risken 
med att inleda jämförelsen i ett tidigare skede är att diskussionen av det andra 
verket kan komma att hämmas och bli otillbörligt styrd. Fördelen skulle å andra 
sidan vara att övergången blir mjukare och att eleverna slipper känna att 
diskussionen är fragmentiserad och löper på måfå från ett perspektiv till ett annat. 
Accepterar vi Probst förslag når vi fördelarna med såväl öppen och icke-styrd 
diskussion av de båda texterna som en jämförelse av dem. 

Själva övergången till sammanförandet av verken ombesörjer läraren med hjälp av 
öve_rbry~~~or. Förhoppningen är att eleverna med utgångspunkt i de skilda 
perspektiv som texterna representerar skall influeras att modifiera sina egna före
ställningar om problemställningen. På så sätt kan de få hjälp med att klargöra och 
klä i ord sina egna ideer. Men även här är det viktigt att betona att läsarna inte 
okritiskt skall acceptera något av de presenterade synsätten utan inbjudas att själva 
reflektera och bedöma. Genom att införliva det lästa med den egna erfarenheten 
skall de söka uppdaga sina egna ideer och föreställningar. 

Metoden att sammanföra texter på detta vis kan sedan följas upp och vidare
utvecklas på olika sätt. Man kan läsa mer av någon av författarna, diskutera något 
motiv eller tema mera ingående, studera vad andra skolämnen har att säga om 
saken, ge sig i kast med eget litterärt skapande m.m. 

Om klassen önskar läsa mer av samme författare kan det vara en bra övning att 
innan verket läses låta eleverna spekulera över vad författaren kan tänkas ha att 
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säga om ämnet för det nya verket. Överbryggningen av texterna sker då inle på 
grundval av antaganden om tema eller motiv utan med hjälp av antaganden om 
författaren. Och studeras samma motiv eller tema utifrån en text från en annan lit
terär epok kan elevspekulationerna på motsvarande sätt åstadkomma en intertex -
tuell länkning grundad på föreställningar om den nya epoken. Här finns många 
möjligheter att vidga cirklarna. Självfallet kan de förslag som nu framförts också 
genomföras i form av skrivövningar. 

Målet för övningarna i intertextuell läsning är att eleverna skall finna det naturligt 
och berikande att relatera sin läsning till tidigare läsupplevelser, litterära kun
skaper och sina egna erfarenheter. På så säll kommer de i bästa fall att V:!!'a inbe
gripna i en fortgående utveckling av begrepp och föreställningar. En förutsättning 
för begreppsutveckling under läsning är emellertid som Henry (1974: 14) förfäktat 
att eleverna själva söker relationer och själva bygger en struktur av relationer. De 
måste ges ordentligt med utrymme atl upptäcka och uppfinna. Det betyder att den 
typ av tematiska studier vi just diskuterat bör användas med förstånd och urskill
ning. Det betyder dock inte att vi som lärare skall hålla oss helt i ba.lcgrunden. 
Också upptäckter och uppfinningar förutsätter att man fått alternativen specifice
rade för sig. 
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3. Motivation för läsning 

3.1 Läslustens ursprung och utveckling 

3.1.1 Vad vi menar med "motivation" och "ltJsning" 

Det kanske kan förefalla en aning bakvänt att låta ett kapitel om motivation för 
läsning följa på ett kapitel om hur man läser. Orsaken till denna disposition är att 
i synnerhet mycket av den kritik som kommer att framföras mot huvudinrikt
ningen på forskningen om motivation för läsning blir lättare att förslå med fram-
ställningen i kapitel 2 som bakgrund. 

Innan vi ger oss i kast med problemet om läslustens ursprung och ut"eckling, 
skall vi helt kort reda ut vad vi menar med några av de termer som vi flitigast 
kommer att utnyttja i detta kapitel. Inom forskningen används ofta begreppen 
"motivation" och "intresse" med nästan samma innebörd. "Motivation "slår då 
mera för logiskt bestämda tendenser och avsikter som vägleder beteendet, medan 
"intresse" snarare har att göra med emotionella attityder och erfarenheter (Bam
berger, 1975: 17). För våra syften här behöver vi inte hålla dessa båda aspekter 
isär, utan fr.o.m. nu avser vi med "motivation" bägge. Lite grovt kan vi också 
använda "läslust" för att täcka samma sak. 

Med "intresse" menar vi istället närmast motivationens föremål i termer av 
genrer, teman etc. "Preferens" ligger nära i betydelse men implicerar ett fenomen 
som är mindre aktivt och dynamiskt och som mera har att göra med val mellan 
tydligt uppfattade eller formulerade alternativ. 

Det läsbegrepp som åsyftas här kan avgränsas med l>jälp av Staigers (1973: 
61 -68) formulering av fyra huvudmålsättningar med läsundervisningen: 

1. individens fulla användning av sina kapaciteter i läsningen, så att denna kom
mer att ha maximal inverkan på hans välfärd och även leda till självförverkligan
de; 

2. effektiv användning av läsningen som ett redskap för inlärning och undersök
ning; 

3. konstant utvidgning av elevens läsintressen; 
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4. en attityd till läsning som kommer att leda till ett livslångt intresse för läsning 
av många slag och för många syften. 

Detta är undervisningsmål som går utöver och delvis förutsätter den grundläggande 
läsinlämingen. Vi har här, skulle man kunna säga, au göra med vad vi i ett tidi
gare avsnitt kallat för läsfönnågans kvalitativa utveckling. De fyra punkterna lig
ger helt i linje med de principer för undervisning i litteratur och läsning som vi 
redogjort för i kapitel 2. Vi övergår nu till att diskutera vilka drivkrafter som kan 
tänkas ligga bakom individens utveckling till läsare av det slag som Staigers fyra 
punkter beskriver. 

3.1.2 Drivkrafterna bakom läslusten 

Enligt Bamberger (1975: 17) är de flesta forskare överens om följande fyra typer 
av motivation för läsning: 

~ 1. Den tidigaste drivkraften att läsa är helt enkelt nöjet i att utöva den nyligen 
tillägnade läsfönnågan, glädjen över den nyupptäckta intellektuella aktiviteten, 
över att behärska en mekanisk färdighet. Om bara läraren fönnår möta denna moti
vation med lättillgängligt och spännande läsmaterial lämpat för den specifika ål
dersgruppen och fortsätter att bygga på detta första material med Mcker av ökande 
svårighetsgrad, kommer barnen vanligtvis att utvecklas till goda läsare. En god 
läsare tycker om att läsa. 

2. Drivkraften att använda och öva intellektuellt-andliga fallenheter som fantasi, 
tanke, vilja, medkänsla, fönnåga att identifiera osv. Resultatet blir utveckling av 
anlag, utvidgning av jaget. 

3. Behovet au lära känna världen, berika sina ideer och ha intellektuella upple
velser. Resultatet blir skapandet av en livsåskådning, förståelse av omvärlden. 

4. Dessa inre motivationer och intressen, som f.ö. vanligtvis inte är medvetet 
uppfattade av barnet, svarar mot bestämda erfarenhetsföreställningar hos barnet: 
förtjusningen över att möta bekanta föremål och människor (miljöberättelser) eller 
okända och nya saker (äventyrsberättelser), längtan efter att få fly verkligheten och 
leva i en fantasivärld (sagor, fantasiberättelser, utopiMcker), behovet av självbe -
kräftelse, sökandet efter ideal (biografier), råd (icke-fiktion) samt underhållning 
(sportMcker etc). 
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Det framgår ju av dessa fyra punkter att motivationen för läsning är relaterad till 
och delvis skiftar med ålder och typ av läsning. Försök har också gjorts av många 
forskare att fastställa åldersbetingade läsfaser och att upprätta läs- eller läsartypo
logier. Vi skall ge några representativa exempel på den forskningsinriktningen 
och därefter diskuteras dess förtjänster och brister. 

Om vi utgår från Schliebe-Lippert (1950) och Beinleich (1970) kan vi räkna med 
fem huvudfaser i b~ts läsutVec:kling: 

1. Bilderboks- och barnramsedldern (från 2 till 5 eller 6 år). I denna inledande fas 
utmärks barnet av självcentrering. Det gör liten åtskillnad mellan den inre och den 
yttre världen och upplev~!Yttingen endast i_ relation ?11 sig själv ("magiskt 
tänkande"). Barnets utVeCklingsmässiga uppgift är att skilja mellan jaget och om
givningen, vilket kan underlättas med hjälp av bilderböcker, om dessa presenterar 
enstaka och isolerade föremål ur barnets miljö. Nästa steg blir så att föra samman 
i grupper föremål från barnets omgivning som hör ihop och visa barnet hans/ 
hennes relation till olika saker i denna omgivning. Barnet är mindre intresserat av 
intrigens handling än av de enskilda scenerna. Det älskar rim och ramsor på grund 
av rytmen, idtemas starka plastiska kraft, rytmen i leken med ord och ljud. 

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

2. Sagodldern (från 5 till 8 eller 9 år). Denna fas kallas också den "magiska 
realismens ålder" och karaktäriseras av att barnet är ~.i.g!_.h~akl!gen..för 
fantasi. Och det gäller för alla skolämnena, inklusive geografi och naturkunskap. 
/V"' 
I början av denna period älskar barnet särskilt sagor som utspelas i en miljö som 
det är bekant med. Ju mer det växer ifrån identifikationen med sagofigurerna och 
roas av sagorna som fantasilek, desto mer föredrar det figurer och berättelser från 
en avlägsen värld av under. Förtjusningen över rytm och rim och kärleken till 
poesi består. 

3. Miljöbertittelse- eller faktaläsningsdldern (från 9 till 12 år). Barnet kan sägas 
konstruera en realistisk, rationellt organiserad, praktisk fasad framför en pseudo
realistiskt maskerad bakgrund av äventyr och magi. Barnet börjar orientera yg i 

·-- ----- ,_ 
d~JcQ_nkre~ _o!>~ktiv~vär~n. Frågorna "hur?" och "varför?" blir allt vanligare 
vid sidan-Om "vad?". Barnet omfattar tingen i omgivningen med passion. Dessa 
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föremål bör inte erbjudas i form av torra beskrivningar utan hellre som berättelser, 
som levande händelser. Intresset för sagor och hjälteberättelser är fortfarande tyd
ligt men längtan efter äventyrsberättelser börjar även göra sig förmärkt. 

4. Äventyrsberllttelsens dlder (från 12 till 14 eller 15 år). Nu blir barnet succes
sivt medvetet om sin egen personlighet. Det lossar eller löser upp tidigare bind
ningar. Tuffhet och gängbildning träder i förgrunden. Läsare på detta stadium kan 
främst intresseras g~nom intrig, händelser och sensationsmakeri. Allmänna läsin
tressen är äventyrsböcker, sensationsnovetier, reseskildringar och populärfiktion. 

5. Mognadsdren eller llisutvecklingens litterlirt-estetiska skede {från 14 till 17 år). 
Upptäckt av ens egen inre värld av kritisk självcentrering, utveckling av en 
livsplan och av olika värdeskaJor. Förutom intrig uppskattas form och övrigt 
innehåll i det lästa. Intresse för yttervärlden ersätts eller kompletteras med intresse 
för den inre världen och världen av värden. Läsintressen är äventyr med mer intel
lektuellt innehåll, reseskildringar, historiska romaner, biografier, kärleksberättel
ser, aktuella ämnen, engagerad litteratur, faktamaterial som ofta har att göra med 
fackintressen. 

Denna typ av stadietänkande går naturligtvis tillbaka på klassisk utvecklings
psykologi, företrädesvis kognitiv utvecklingspsykologi av Piagets typ. Det ut-

. märks i allmänhet av utvecklingspsykologins fyra huvudprinciper: universalitet, 
spontanitet, sekvensialitet och hierarkisk integration. Universaliteten innebär an
språk på att utvecklingssekvensen ifråga åtminstone i princip gäller för barn i alla 
kulturer och alla tider, medan spontanitetstanken går ut på att de olika beteenden 
som utmärker de skilda stadierna bryter fram automatiskt, på grund av organis
mens inneboende egenskaper. När det gäller sekvensialiteten kan det råda delade 
meningar om utvecklingsförloppets karaktär, men i allmänhet försvaras tanken på 
klart identifierbara stadier, en tanke som ofta inkluderar föreställningar om "över
gångsstadier" däremellan. Det anses då dessutom au alla barn går igenom stadierna 
i samma ordningsföljd men kanske olika snabbt och vid olika åldrar. Hierarkisk 
integration innebär att ett senare stadium i en sekvens bygger på och s.a.s. med 
sig införlivar det tidigare stadiet, vilket bl a innebär att ett bete.ende från detta 
tidigare stadium fortfarande kan förekomma senare i utvecklingssekvensen. 

Dessa fyra principer har under de senaste decennierna allmer komm:t att ifråga
sättas. Särskilt gäller detta för de båda första, alltså anspråken på universalitet och 
spontanitet. Man har då fr a hävdat att sociokulturella faktorer som t. ex expO
nering för ett medium och tidigare kännedom om typ av uppgift och innehåll är 
avgörande för formandet av beteendet och för förmågan att utföra de handlingar 
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som forskaren iakttar eller arrangerar (t ex tolkning och värdering av litteratur). 
Med andra ord förnekar man t ex möjligheten att göra en skarp åtskillnad mellan 
ett antal grundläggande, allmänna och mycket abstrakta kognitiva fönnågor och 
dessas tillämpande på olika innehållsdomäner, tex det estetiska området. Som 
Olson (1970) understrukit, är varje kognitiv kapacitet en "fönnåga i ett medium", 
och dessa fönnågor är lättare att tillämpa i sammanhang som man känner till än i 
sammanhang som man är obekant med (set ex Luria ,1979; Rommetveit, 1977; 
Hundeide, 1977; Donaldson, 1978). Det betyder, att även om vi accepterar anta
gandet att barn utvecklar vissa speciella kognitiva strukturer av ökande komplexi
tet, är dessa strukturers utveckling inte oberoende av kulturspecifika drag i miljön. 
Olika aspekter av konstarterna, inklusive skönlitteraturen, är (åtminstone i väster
ländska kulturer) mer eller mindre oundvikliga inslag i barns socialt konstruerade 
verklighet och sekundära socialisation. Handlingar i relation till olika estetiska 
objekt kan antas bidra till barns kognitiva växt Gfr Madeja, 1978; Olson, 1978; 
Csikszentmihalyi, 1978; Bettelheim, 1976). Här föreligger alltså en risk för 
cirlcelresonemang. 

I enlighet med denna invändning finns det därför liten anledning att tro au 
motivationen för läsning eller olika läsintressen skulle gälla alla barn i en viss 
åldersklass och bryta fram spontant oberoende av miljöinflytelser. Lite drastiskt 
uttryckt skulle vi rent av kunna hävda att försöken att fastställa utvecklingsrela
terade läsfaser i själva verket mera speglar samhällets sätt att strukturera barnens 
verklighet i fonn av t ex barnuppfostran, barnomsorg och skolutbildning (sedan 
kan naturligtvis dessa samhällsfunktioner vara mer eller mindre påverkade av ve. 
tenskapliga och andra föreställningar om barns utveckling). Är vi då alltför bund
na av sådana schematiska uppställningar av barns läsutveckling föreligger en risk 
för att vi frånhänder oss möjligheterna till pedagogisk förnyelse och utveckling 
och till en djupare förståelse av de faktorer som hindrar eller underlättar läsut
vecklingen. Vi återkommer till saken i nästa avsnitt 

Har då schematiska uppställningar av låsfaser inget värde alls? Som mycket grova 
riktlinjer kan de naturligtvis, som vi antytt, vara användbara på samhällsplane
ringsnivå. Men även i den pedagogiska praktiken i klassrummet kan det ha ett 
visst värde att ha tillgång till föreställningar om ett slags genomsnittlig utveck
ling, i synnerhet om dessa föreställningar bygger på empiriska undersökningar 
och de dessutom blivit prövade mot den pedagogiska verkligheten, vilket stundtals 
är fallet 

Läsmotivationen varierar inte endast med ålder utan även med vad som kallas 
"individuell läsartyp". En sådan typOlogi av läsare kan vara grundad på låstekni-
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ken, läsintentionen eller preferensen för ett visst slags läsmaterial (Barnberger 
1975: 18). Barnberger (1965: 18-19) urskiljer på basis av karaktären hos det 
prefererade l.äsmaterialet fyra läsartyper: 

1. Den romantiska typen. Den här typen har en preferens för det magiska och är 
mest framträdande i åldersgruppen 9-11 år, då andra barn är mer mottagliga för 
miljöberättelser eller icke-fiktion. 

2. Den realistiska typen. Framförallt uunärks denna läsartyp av sitt avvisande av 
"overkliga" berättelser. Också förkärleken för sagor och osannolika äventyrsberät
telser saknas. Typen är speciellt iögonenfallande som undantag i den andra och den 
fjärde utvecklingsfasen (se ovan). 

3. Den intellektuella typen. En läsare av detta slag letar efter fömuftsskäl, vill ha 
allt förklarat för sig, är förtjust i undervisningsmaterial samt söker den moraliska 
lärdomen och den praktiska nyttan hos det lästa. Följaktligen föredrar han icke
fiktion och vill lära tidigt. Särskilt i den fjärde och femte läsfasen bryter han av 
mot genomsnittsläsaren. 

4. Den estetiska typen. Han är förtjust i ryun och rim och tycker om ordens ljud. 
Han har en speciell förkärlek för lyrik, älskar att lära dikter utantill, kopierar 
"vackra avsnitt" ur böcker och läser ofta om böcker. Det är en sällsynt typ, men 
den förekommer i varje åldersgrupp. 

Barnberger tillägger att dessa typer naturligtvis inte uppträder i "ren" form. I 
praktiken möter vi "blandade typer", där en eller annan tendens dominerar. Han 
menar också att vi här har att göra med ett förhållandevis nytt forskningsfält, även 
om redan Wolgast (1896) underströk betydelsen av att beakta läsartyper. Sedan 
dess har tex också Lewis (1966) skilt mellan "litterära" och "utilitaristiska" läsar
typer och Escarpit (1958) mellan "konnässörer" och "konsumenter". 

Ett liknande sätt att ställa upp typologier, här efter läsmotivationen som denna 
återspeglas i de olika sorters läsning som valts, är Giehrls (1968) särskiljande 
mellan fyra "principiella lästyper". Dessa lästyper. som vanligen inte heller i 
praktiken återfinns i ren fonn, grundas på den dominerande motivationen för eller 
avsikten med läsningen: 

l. lnformationsläsning. Enligt Giehrl är detta den vanligaste och mest omfattande 
typen bland vuxna läsare. Den främsta motivationen för infonnationsläsning är 
behovet av au kunna orientera sig i livet och i världen. 
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2. Eskapistiskt lltsande. Denna lästyp kan föras tillbaka på behovet av att få 
önskningar uppfyllda. Lasare som utövar läsande av detta slag önskar fly verk
ligheten för att leva i en värld utan ansvar och begränsningar. Bland barn är denna 
form av läsande dominerande. 

3. Litterärt läsande. Också här är det fråga om att söka sig bortom verkligheten för 
att finna djupare innebörder, det typiska i vardagshändelser. Läsningen är en este
tisk upplevelse. Denna typ av livslång läsning är mycket sällsynt. trots att den är 
målet för skolans läsundervisning. Giehrl menar att förmågan till litterärt läsande 
och kärleken till litteraturen inte ökat alls, trots den stora utveckling som littera
turtolkningen genomgått de senaste decennierna. Som vi dristat oss till att påstå i 
ett tidigare avsnitt. är kanske inte den traditionella litteraturpedagogiken den mest 
lämpliga, om det litterära läsandet är vårt undervisningsmål. Giehrls pessimism 
måste också ses mot bakgrunden av att reader-response criticism och dess pedago
giska tillämpningar ännu inte på allvar börjat göra sig gällande när han skrev sin 
bok. Föreliggande arbete är ett försök att anknyta senare tiders utveckling inom 
litteraturvetenskapen till den pedagogiska praktiken. 

4. Kognitivt lltsande. Denna typ av läsande har samma motivation som filosofin: 
längtan efter kunskaper om och förståelse av människan och världen. Den kräver 
en hel del av intellektuella förutsättningar hos läsaren, t ex ett kritiskt och öppet 
sinnelag och en receptiv förmåga. Även om Giehrl inte direkt säger det, är också 
denna typ av läsande målet för skolans läsundervisning, eller borde åtminstone 
vara det Typen är en viktig ingrediens i det slag av undervisning som förespråkas 
i denna bok. 

Den kritik som vi tidigare framfört mot försöken att fastställa bestämda läsfaser 
gäller i stor utsträckning också för typologiseringar av läsare och läsning. Som 
uttryck för dominerande motivation för läsning kan dessa senare typologier ha ett 
värde, eftersom de kan hjälpa läraren att förse eleverna med det läsmaterial som på 
bästa sätt kan locka dem till fortsatt läsande. Det är då också möjligt att rätta till 
alltför ensidiga läsintressen och utveckla eleverna mot en läsning av många olika 
slag och för många syften. Men för att vi skall lyckas med den pedagogiska mål
sättningen är vi också betjänta av att känna till vilka sociokulturella faktorer som 
påverkar Uisutvecklingen, och då är de antaganden som ligger under de olika typo
logiseringsförsöken inte till någon större hjälp. Hur ett pedagogiskt fruktbarare 
socialisationsperspektiv på läsmotivationens utveckling kan se ut är ämnet för 
nästa avsnitt. 
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3.1.3 LtJsmotivationens utveckling 

Olika läs- och läsartypologier konstrueras alltså i allmänhet utifrån teorier om 
motivationen som grundad på mer eller mindre biologiskt baserade individual
psykologiska behov eller drivkrafter. Tar vi istället vår utgångspunkt i det utpräg
lade socialisationsperspektiv, som vi ägnade avsnittl.3 åt, blir ett sådant indivi
dualpsykologiskt betraktelsesätt otillfredsställande. Barnets kulturella beredskap är 
inte i någon rimlig eller pedagogiskt intressant mening biologiskt betingad. Den 
är ett resultat av kulturöverföring ombesörjd av föräldrar och övriga "betydelse
fulla andra". 

Enligt Bourdieu utgörs ju den kulturella beredskapens kanske väsentligaste inslag 
av den motivationella aspekten. Barnet måste tillmäta estetiska aktiviteter, som 
t ex litteraturläsning, värde och anse sig ha ett utbyte av dem, innan det kan för
väntas utöva dem med någon större intensitet och framgång. En sådan känslo
mässig beredskap tillägnar sig barnet tidigt under intensiv samverkan med perso
ner som det har en nära känslomässig relation till. Vad detta kan innebära har 
Carlsen (1971: 5-6) lite drastiskt illustrerat (översättningen är min): 

Om föräldrarna aldrig läser, eller föraktar läsning, kommer den 
unga människan inte att bry sig om läsning. Å andra sidan är det 
sannolikt att ett barn eller en ungdom som vet att hans mor e
mellanåt blir så absorberad av en bok att hon glömmer att stryka 
hans skjorta, eller som 11.r medveten om att hans far läser regel
bundet innan han somnar. kommer att känna att läsning är viktig 
i vuxenvärlden. 

Också Staiger (1979: 22) betonar att det här naturligtvis 11.r fråga om sannolik
heter. Det finns ingen garanti för att ett barn som har sådana erfarenheter verkligen 
blir läsare. Många andra faktorer 11.r inblandade, t ex skolan, kamratgruppen och 
massmedia. Vi skall i nästkommande avsnitt se exempel på forskning som 
beaktar helheten av sådana läsvaneformande sociokulturella faktorer i barns ut
veckling till läsare. 

Carlsen (1971) drar efter sin genomgång av forskningen på området slutsatsen att 
vi vet en hel del om den process som skapar en läsare, och att de tidiga ungdoms
åren 11.r den avgörande perioden när det gäller att utveckla läsvanor. Tanken om 
ungdomsåren som en kritisk period är förmodligen delvis en annan sida av 
statusfaktorns roll, som under gymnasietiden säkerligen kan vara en betydelsefull 
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faktor i fonnandet av läsvanor. Bamberger (1975: 19) hänför läsning som status
symbol eller socialt värde till vad han kallar de "sociologiska aspekterna" av moti
vationen för läsning. Han hänvisar till Mann & Burgoyne (1969), som använder 
begreppet "social läsning" me.d innebörden "statusförlänande". Personer som ägnar 
sig åt den typen av läsning läser huvudsakligen best-sellers och andra böcker som 
man kan "tala om". Men man läser även klassiker och annan "god" litteratur i 
hopp om att på så sätt kunna antyda sin personliga status. 

Föreställningen om ungdomsåren som en kritisk period behöver heller inte strida 
mot Bourdieus teori om den kulturella beredskapen. En förutsättning för att man 
senare i livet skall utveckla fasta läsvanor lir förmodligen just att man i barn
domen tillägnat sig en sådan rudimentär disposition. Svensson (1985) redovisar 
stöd för den uppfattningen. 

3.2 Empiriska undersökningar av motivation för läsning 

Undersökningarna av läsmotivationen har genomförts på olika sätt Vissa forskare 
har använt traditionella sociologiska och psykologiska metoder, andra har arbetat 
mera som antropologer. Gemensamt för de flesta insatser som gjorts är dock med
vetenheten om att det är ett komplext fenomen som vi här har att göra me.d och 
att de bakomliggande faktorerna är många och samverkande. 

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

De 10 pojkar och 13 flickor som omfattades av undersökningen var inte slump
mässig valda ur sina klasser utan utsågs att delta på grundval av att de hade en ac
ceptabel läsförmåga. att de av sina lärare bedömdes tycka om att läsa och kunde 
antas vara pålitliga deltagare. Det lir alltså inte fråga om något representativt urval 
sjätteklassare. 

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

Den allmänna slutsats som Greenberg tycker sig kunna dra av sin undersökning är 
att läsning inte kan betraktas som en isolerad aktivitet. Den är en "fasett av en 
individs liv och är påverkad av de andra fasetterna" (s 317). I övrigt tyckte hon sig 
kunna identifiera flera faktorer som bidrog till ett gynnsamt läsklimat. Famil
jemedlemmarna läste och uppmuntrade försökspersonerna att läsa. I skolan fanns 
ett bibliotek, en bibliotekarie och lärare som krävde in läsrapporter och belönade 
läsförmåga. Deltagarna och deras vänner såg i allmänhet positivt på läsning. 
Kommunbiblioteket var beläget i närheten av skolan och hade goda förbindelser 
med skolbarnen. De 23 deltagande barnen kom från medelklassen och hade råd att 
köpa serier, veckotidningar och böcker. Dessa kom de över även på andra sätt. 
Motiven för valet av ett specifikt läsmaterial bestämdes av personliga rekommen
dationer och tryckta rekommendationer, ämne, titel, omslag och exponering av 
materialet 

Om läsmönstren konstaterar Greenberg att deltagarna först upptäckte sina intres
sen och sedan använde de olika medierna för att tillfredsställa dem. Resultatet visar 
på en viss likhet med vännernas läsmönster, och att det var möjligt att spåra vä
garna för fem böcker som lästes av flera elever. 

Greenbergs undersökning ger vid handen framförallt att en mångfald av inflytelser 
påverkar och formar barns läsvanor, ett resultat som vi strax skall se kommer att 
få stöd från flera andra forskningsinsatser på områd~t. Detsamma gäller för slut
satsen att läsningen är en integrerande del av barnets hela sociala värld. Det kan 
följaktligen knappast ställas upp några enkla råd och regler, framförallt inte av 
isolerad karaktär, för hur barn kan utvecklas till goda och entusiastiska läsare av 
skönlitteratur. Vi ägnar nästa avsnitt åt en mer ingående diskussion av detta ämne. 

Sauls (1974) studerade vilka faktorer som påverkade femteklassares nöjesläsning. 
Undersökningen var tämligen omfattande och inbegrep totalt 32 klasser med 868 
elever från skiftande sociala bakgrunder. Huvudfrågeställningen gällde vad faktorer 
av följande slag har för inverkan på barns nöjesläsning: a . "lärarattityder till nöjes
läsning", b. "lärarutbildning i undervisning om barnlitteratur", c. "antalet tjänste
år", d. "understödjande åtgärder som använts för att uppmuntra elever till nöjesläs
ning", e . "elevattityder till nöjesl!lsning", f. "läsförståelsenivå", g. "kön" och h. 
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"hemmets uppmuntran till nöjesläsning". 

Undersökningen genomfördes på så sätt att Sauls tre veckor in på tenninen till 
eleverna distribuerade fonnulär för notering av nöjesläsningen. De blev då instrue
rade att endast anteckna sådana böcker som de läst för sitt nöjes skull och som de 
läst ut. Fonnulären samlades in vid slutet av tenninen, då också en attitydskala 
och en enkät distribuerades. De senare hade till syfte att utröna huruvida eleverna 
hade något stöd hemifrån för sitt nöjesUisande. Också de uppgifter som var relate
rade till lärarfaktorerna samlades in med hjälp av attitydskala och enkät. Elevernas 
läsförståelsenivå bedömdes med ett standardiserat test som genomfördes av den 
ordinarie klassläraren i början av tenninen. 

Bland resultaten av Sauls undersökning kan vi notera bl a att det förelåg ett svagt 
men signifikant (statistiskt säkerställt) samband mellan elevernas svar på attityd
skalan och antalet lästa böcker. Uppmuntran hemifrån påverkade alltså elevernas 
nöjesläsning. Ett sådant signifikant samband kunde också konstateras för resulta
tet på läsförståelsetestet. Som vi redan konstaterat tycker alltså goda läsare om att 
läsa. Att förse eleverna med en rik uppsättning normer och strategier för tolkning 
av skönlitteratur kan alltså antas vara en motivationshöjande åtgärd. Men samban
det kan naturligtvis tänkas verka även i den andra riktningen, så att läsare som har 
en beredskap att tillmäta läsning värde och därför läser mycket också blir goda 
läsare. Av de undersökta lärarfaktorerna befanns endast en vara signifikant relaterad 
till antalet lästa böcker, nämligen "användning av understödjande åtgärder för att 
uppmuntra elever till nöjesläsning". 

Sauls krävde alltså av eleverna att de i fonnuläret skulle registrera endast de böcker 
som de läst ut. Han fick följaktligen inget grepp om inriktningen på, omfatt
ningen och betydelsen av den avbrutna läsningen. Fenwick (1975) studerade just 
detta problem. Hon lät 191 barn i åldrarna 10-11 år under en sexveckorsperiod 
bokföra de böcker som de lånade ur sina skolbibliotek. Noteringarna visade huru
vida böckerna lästes ut eller läsningen avbröts innan böckerna lämnades åter till 
biblioteket. 

Fenwick testade hela 10 hypoteser, bland vilka märks tex I. andelen böcker som 
förkastas av individuella barn varierar med socialgruppstillhörighet; 2. det finns 
ett samband mellan en hög andel förkastade böcker hos ett barn och vissa hemför
hållanden, tex få barnböcker i hemmet och icke-medlemskap i allmänna biblio
tek; 3. en hög andel förkastade böcker är förbunden med en läsfönnåga under ge
nomsnittet; 4. barns andel förkastade böcker är högst i skolor där tillgången till 
skolbiblioteksböcker är liten; 5. förkastade böcker innehåller i genomsnitt fler ord 
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än accepterade böcker; 6. förkastade böcker innehåller i genomsniu mindre sidut
rymme ägnat åt illustrationer än accepterade böcker. 

Sex skolor ingick i undersökningen. De hade alla ett bibliotek om minst 1000 
böcker. Skolorna representerade litet grovt tre socioekonomiska kategorier - stad, 
förort och landsbygd - två skolor av varje. 

Undersökningen gick till så att de 191 eleverna under en sexveckorsperiod fick 
fylla i en protokollsida för varje skönlitterär bok som de lånade i skolbiblioteket. 
Av· protokollen kunde utläsas hur många böcker varje elev accepterade och förkas
tade och en kvot beräknades av antalet förkastade böcker och antalet lånade böcker. 
ÖVriga relevanta uppgifter om barnen och deras hemförhållanden samlades in med 
hjälp av enldlter och standardiserade test 

Av resultaten framgår bl a att hypotes 1. fick stöd. Det förelåg ett signifikant 
samband mellan andelen förkastade böcker och socialgruppstillhörighet (sjugradig 
skala). Ju högre socialgrupp man tillhörde, desto högre andel förkastade böcker 
hade man protokollfört Hypotes 2. fick stöd om dess båda delaspekter kombine
rades, inte annars. Det betyder au barn med en läsvänlig hemmiljö, sådan den 
mäts i antalet böcker och medlemskap i allmänna bibliotek, tenderade att förkasta 
fler böcker än barn som var mindre gynnade i dessa båda avseenden. Hypoteserna 
3. och 4. däremot, kunde inte bestyrkas. Läsförmågan hade inget samband med 
andelen förkastade böcker, och antalet elever med hög andel förkastade böcker 
visade sig, tvärtemot förutsägelsen, vara signifikant högre i skolor med god 
tillgång på skolbiblioteksböcker. Hypoteserna 5. och 6. åter, fick klart stöd. 
Böcker som genomgående accepterades tenderade att vara kortare (högst 40 000 
ord) och att innehålla en större andel illustrationer än böcker som genomgående 
blev ralade. 

Fenwicks undersökning är intressant i flera avseenden. Den visar att beteendet att 
förkasta böcker är vanligt. Såväl pojkar som flickor ratade i genomsnitt ungefär 
30% av de böcker som de valt Men därtill finns det en viss grund för antagandet 
att detta betende är ett nyttigt inslag i barns läsvanor. Fenwick konstaterade ju att 
tendensen att förkasta många böcker inte är relaterad till läsförmågan men väl till 
socialgruppstillhörighet, och hon påpekar dessutom att det finns omfattande 
forskning som visar att arbetarbam har en missgynnad sUUlning på utbildnings
området Hon vågar därför antagandet att arbetarbamens tendens att rata få böcker 
inte är till deras fördel. Arbetarbamen i undersökningen gick på skolor med små 
biblioteksresurser, och denna faktor hade ju betydelse för hur stor andel böcker 
man förkastade. Barn som avvisade en hög andel av de lånade böckerna tenderade 
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att vara dem som åtnjöt bättre biblioteksresurser och som kom från medelklass
bakgrund. Dessutom är det ju så att flitiga "ratare" med större sannolikhet än andra 
kommer att ha förhållandevis mycket böcker hemma och att vara medlemmar i 
allmänna bibliotek. 

Fenwick menar att förmågan att läsa med urskillning är viktig och kanske 
nödvändig i ett samhälle med ett stort utbud av barn- och ungdomsböcker. Beteen
det att avbryta sin läsning av en bok för att välja en annan kan alltså ses som en 
positiv faktor i barns läsning, något som gör dem istånd att läsa skönlitteratur 
med urskillning. Carlsen (1971: 6-7) instämn:ier på denna punkt Han anser att det 
i vår kultur finns en föreställning om att det är ett slags dygd eller skyldighet att 
avsluta en bok som man påbörjat. Men ingenting kan vara galnare, fortsätter han. 
Det är ett tecken på mognad att inse att en bok inte tilltalar en och att därför lägga 
undan den. En sådan inställning bör uppmuntras. Enligt Carlsen utmärks en god 
läsare av att han läser kanske 20 sidor av en bok och sedan avgör huruvida den 
förtjänar att bli läst eller inte. Tvång bör överhuvudtaget undvikas om man vill få 
barn och ungdomar att grundlägga fasta läsvanor. 

Cochran-Smith (1984) var intresserad av att klarlägga hur samhället organiserar 
barns aktiviteter så alt de utvecklas till läsare. Hennes angreppssätt var mera 
"antropologiskt", eller snarare "etnografiskt", i den meningen att hon arbetade med 
naturliga situationer och en deskriptiv (beskrivande) metod. Hon använde enligt 
egen utsago tillvägagångssätt som "observation, intervju och analys". Främst stu
derade hon hem och förskola med avseende på de nyckelsituationer som är av 
betydelse för läsinlärningen. Man skulle kunna säga att hon undersökte hur barns 
beredskap för läsning successivt växte fram under påverkan av en rad sociokul
turella faktorer. De mekanismer hon intresserade sig för liknar dem vi tidigare ~ 
skrivit i termer a.v socialisation och kulturell beredskap. 

V ad kom då Cochran-Smith fram till som är av betydelse för frågan om läsmoti
vationens utveckling? Även om hon inte skiljer speciellt mellan faktorer som 
skapar motivation och faktorer som skapar färdighet, framstår vissa inflytelser 
som högst relevanta för vår frågeställning här. 

Cochran-Smith visar att läsinlärningen är en utdragen process som börjar långt 
innan barnen möter den direkta läsundervisningen i skolan. Barnen bibringas redan 
i hemmet och i förskolan vissa föreställningar om läsning, t ex dess syften och 
funktioner. Texter och läsning var dessutom i det undersökta fallet invävda i det 
sociala samspelet inte för att underlätta undervisning i läsning och skrivning utan 
för att texter var ett effektivt sätt för vuxna och barn att tillgodose en rad av 
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vardagslivets sociala och kommunikativa behov. 

Interaktionsprocessen är, menar Cochran-Smith, betydelsefull eftersom den 
medger att den vanligtvis internaliserade, automatiska och ensidiga läsprocessen 
hos vuxna i vårt samhälle omformas till ett utåtriktat, explicit, avsiktligt och 
gemensamt meningsskapande för barnen. Cochran-Smith betonar också att en 
lyckad lässocialisation av det slag som hon studerat bl a även förutsätter "samar
betsförhandlingar", där texters innebörder skapas gemensamt av läsare och lyss
nare. Begreppet ligger nära vad vi i ett tidigare avsnitt kallat "förhandlingar mellan 
individer och grupper". V ad Cochran-Smiths och andras undersökningar om läs
motivationen och dess utveckling har att säga praktiska pedagoger och föräldrar är 
ämnet för nästa avsnitt. 

3.3 Implikationer för lärare och föräldrar 

Samtliga undervisningsstadier. Läsning och läslust är komplexa fenomen som är 
bitar i den större helhet som utgör barnets sociala verklighet. Som sådana står de 
under inflytelse från en mångfald samverkande faktorer. Därtill är läsinlämingen 
och utvecklandet av läsvanor processer som fortgår under hela skoltiden, ja, hela 
livet. Några enkla och snabba vägar till motivation för läsning och till fasta 
läsvanor kan därför inte anvisas. Det krävs en mångfald av ständiga insatser under 
barnets hela uppväxttid och även senare under ungdomsåren. 

Det är en gammal pedagogisk insikt att man kan hjälpa men inte tvinga barn att 
utvecklas till mogna läsare. Entusiasm för läsning kan stimuleras på olika sätt. 
Ett av de mer grundläggande är att hjälpa barnen upptäcka vad läsningen kan 
betyda för deras personliga, yrkesmässiga och sociala intressen. Det är föräldrars 
och lärares uppgift att visa dem hur de kan använda det lästa, hur det kan ge 
stadga, insikt och skönhet åt deras liv. Cochran-Smith visade bl a att goda läsare 
genom vuxnas försorg, långt innan de lärt sig läsa, undervisas i hur de skall 
relatera berättelsers innehåll till den egna verkligheten. 

En livslång vana att läsa, liksom andra vanor, är resultatet av en socialisations
process, ett övertagande av beteendemönster från de "ideal" som föräldrar, lärare 
och kamratgrupp utgör. Barn skall alltså, som vi redan understrukit ett par gånger, 
se sina föräldrar läsa. Också lärarens uppgift är att vara en person för vilken 
böcker betyder mycket, något som bl a kan innebära att han/hon då och då berättar 
om vad en bok givit honom/henne. Föräldrar och lärare bör även så ofta som 
möjligt berätta historier och läsa högt för barnen och ungdomarna. 
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Barn och ungdomar skall höra böcker diskuteras. Samtal om böcker bör vara ett 
regelbundet inslag i vardagslivet I sådana diskussioner skall man som lärare och 
förälder eftersträva att vara mer av "förhandlingspartner" än av undervisare och 
uppfostrare. Detta innebär bl a att vad en bok har för innebörd eller har att säga 
barnen och ungdomarna om deras liv, problem och frågor, i stor utsträckning bör 
överlåtas åt dem själva au upptäcka. Meningsfulla samtal med barn och ungdomar 
om deras läsning förutsätter naturligtvis att den vuxne själv läser samma böcker. 

Böcker och annan läsning skall vara lättillgängliga. "I ett läsande hem finns 
böcker upptravade på kaffebordet, tidskrifter staplade i badrummet och romaner 
liggande på golvet bredvid sängen (Carlsen, 1971: 6). Som förälder kanske man 
rent av kan sätta upp ett personligt bibliotek för barnet, där böckerna anpassas till 
ålder och intressen. I alla händelser bör man uppmuntra barnet att besöka det 
allmänna biblioteket Kanske kan man också, som Bamberger (1975: 33) föreslår, 
vänja barnet vid att använda en del av sina fickpengar till bokinköp. Att låta 
barnet då och då botanisera i en modem bokhandel kan säkert ge det impulser till 
fortsatt läsning. 

Man bör söka undvika att barnen och ungdomarna kommer att identifiera läsning 
uteslutande med skolaktiviteter. Som lärare och förälder skall man därför heller 
inte medverka till ett strängt särskiljande av läsning i skolan och läsning privat. 
Det är olyckligt om elever tror att det som de läser i skolan har betydelse bara för 
betyget, att det är tråkigt och alt det inte har något att göra med verkliga intressen. 
Bl a de åtgärder som vi just diskuterat är säkert ägnade att motverka en sådan 
oönskad separation av läsningen. Detsamma gäller flera av de förslag som 
framfördes i kapitel 2. 

Förskolan. En av förskolans främsta uppgifter är att uppmuntra barnen att se fram 
emot och tänka sig in i den kommande läsinlämingen, för att på så sätt underlätta 
de första skolårens läsundervisning. Cochran-Smith har beskrivit hur en lyckad 
förskoleverksamhet av detta slag kan fungera. Hon förtecknar en rad (hela 18 st) 
grundläggande begrepp om litteratur och läsning som barnen i den undersökta 
förskolan exponerats för och delvis tillägnat sig redan innan de började förskolan. 
Dessa föreställningar överens.stämde med förskolans och utgjorde en grund för den 
fortsatta undervisningen. Cochran-Smiths förteckning över sådana värdefulla och 
förberedande begrepp ser ut som följer: 

1. Läsning av böcker och andra bokrelaterade aktiviteter är vanliga i och passar för 
alla åldrar, från tidig barndom till ålderdomen. 

85 



2. Läsning av böcker är en viktig aktivitet som ofta ges företräde framför och 
prioriteras på bekostnad av andra aktiviteter. 

3. Läsning av böcker möjliggör intim, social interaktion mellan barn och vuxna, 
ofta på en en-till-en-basis. 

4. Läsning av böcker kan hitieras och avslut.as av antingen barn eller vuxna. 

5. Att" läsa böcker är underhållande, lustbetonat och avkopplande för såväl barn 
som vuxna. 

6. Läsning av böcker är en passande ensamaktivitet för både barn och vuxna. 

7. Böckers persongallerier, händelser och situationer är ofta relevanta för verkliga 
situationer och kan underlätta hanterandet av verkliga problem. 

8. Diskussion av ideer och händelser i böcker, omedelbart eller långt efter läs
ningen passar för och uppmuntras i alla åldrar. 

9. För såväl barn som vuxna utgör läsning en huvudsaklig väg till kunskap om 
nära nog allting. 

10. Både barn och vuxna kan fungera som läsare och lyssnare. 

11. Både barn och vuxna kan avbryta, ställa frågor och göra kommentarer under 
läsning av böcker. 

12. Handlingar och berättelser från böcker översätts ofta till andra medier, inklu
sive television, film, skiva, dans, drama 

13. Böcker skapas av och för människor. 

14. Såväl barn som vuxna är lämpliga producenter och konsumenter av böcker 
och andra tryckta meddelanden. 

15. Förskolebarn kan vara intresserade av läsandets och skrivandets alla aspekter. 

16. Böcker är högt skattade som egendom och lämpliga som presenter, minnes
gåvor och arvegods för såväl barn som vuxna. 
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17. Individuell smak när det gäller böcker varierar, och både barn och vuxna 
uppmuntras att göra sitt eget val av läsmaterial. 

18. Kunskap baserad på egen direkt erfarenhet eller på andrahandsuppgifter kan 
verifieras och/eller ifrågasättas på grundval av tryckt material. 

Dessa 18 grund.föreställningar knutna till böcker och läsning kan antas sätta 
barnet i stånd att bättre klara av de första skolårens läsundervisning. De bör därför 
på olika sätt "överföras" på förskolebarnen. Coch~n-Smith har visat att en sådan 
begreppsligt och attitydmässigt baserad läsberedskap har som en väsentlig förut
sättning en allmän miljö som är litterärt orienterad. I det vuxensamhälle som de 
studerade barnen tillhörde gavs böcker och tryckt material en framträdande ställ
ning i både små barns och vuxnas liv. Böcker fanns praktiskt tagel överallt, och 
förskolebarnen hade egna små bibliotek och lånade även regelbundet böcker på 
allmänna bibliotek osv. 

I den undersökta förskolan var ett annat påfallande drag hos verksamhetens litterära 
inriktning att böcker och tryckta texter användes i många och olika sammanhang. 
Läs- och skrivkunnigheten var alltså inte specialicerad mot t ex läsning för reli
giösa syften eller huvudsakligen för au få tillgång till lokala nyheter. 

Ett tredje inslag i den allmänna miljön omkring barnen var synen på läsning som 
en lämplig social, interaktiv aktivitet, likaväl som en individuell ensamaktivitet. . 
Bokläsningen som en social aktivitet tenderade att stimulera umgänget mellan 
läskamrater och läsare och åhörare. Den strukturerade samspelet mellan vuxna och 
barn och tjänade som en stomme för kontakterna genom att tillhandahålla ett 
centrum för uppmärksamheten, särskilda roller för läsare och åhörare och en välbe
kant situation med klart markerad början och slut. Det sociala samspelet runt 
böcker var lustfyllt för såväl vuxna som barn. Bokläsning som enskild aktivitet 
var ett populärt sätt för både vuxna och barn au tillbringa sin fritid i ensamhet på. 
Inställningen hos vuxna var au bokläsning utvecklar fantasin och ger intellektuell 
stimulans liksom andligt och emotionellt välbefinnande, och de hoppades au 
böcker skulle få samma effekter på barnen. 

Enligt Cochran-Smith var det mest utmärkande draget i den undersökta förskolans 
litterära inriktning den auktoritet som tillerkändes böcker och annat tryckt mate
rial vid verifierandet och utvidgandet av direkta erfarenheter och vid bekrä.ftandet av 
muntlig information. Tryckt material blev, genom den auktoritet som tillföll det, 
förskolans viktigaste kunskapsfonn, och denna kunskapsfonn stöddes och utvid-
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gades av dussintalet förskoleupplevelser. 

Som förskolelärare bör man alltså se till att barns erfarenheter av läsning och 
tryckt material blir av det slag som Cochran-Smiths 18 punkter beskriver. Det 
gäller då också att vara observant på de "dolda budskap" som ligger i de olika läs
aktivitetema och korrigera dem om det skulle visa sig nödvändigt. 

Ldgstadiet. Många av de åtgärder som föreslagits för förskolan är naturligtvis 
relevanta också för de första skolåren. Aktiviteterna från förskoleperioden bör 
fortsättas, inte minst det sociala samspelet av typ sagoläsning och historieberät
tande. Lärares och föräldrars funktion som förebilder är givetvis fortfarande av vi
tal betydelse. Barns förtjusning över att behärska en teknisk färdighet bör utnytt
jas men successivt kompletteras med ett stimulerande av intresset för läsmateria
lets innehållsliga aspekter, vilka naturligtvis skall anpassas efter barnens intressen 
och utvecklingsnivå. Det kanske inte alltid är lämpligt att låta hänsynen till 
bestämda kursplanemoment vara alltför styrande vid valet av läsmaterial, om 
målet är att intressera ~en för fortsatt läsning. 

Man kan tänka sig många olika aktiviteter som utvecklar läsintressen och läsva
nor. Från Bamberger (1975: 31) hämtar vi följande exempel (fler presenteras mera 
överskådligt mot slutet av detta avsnitt): 

1. Möten med böcker skall så långt möjligt vara verkligt aktiva erfarenheter för 
barnen. Bokutställningar i klassrummet, att rita och skriva uppsatser om böcker 
kan komplettera den vanliga läsundervisningen. Ibland kan en och samma bok 
tillhandahålla "lekmaterial" för läsning, teckning, gymnastik, räkning och sång, 
vilket är ägnat att lära barnen att bokupplevelser kan vara mångfaldiga. 

2. Besök av författare är en motivationsskapande åtgärd. Genom att personligen ha 
träffat en författare kan barn lockas att läsa mer av honom/henne. 

3. Barnens högläsning får inte göras till kontroll och test utan till en upplevelse 
av en text tillsammans med andra. 

4. Barnen kan leka bokillustratörer och göra teckningar till de berättelser de läst. 
Utställningar och diskussioner av teckningarna stimulerar till vidare initiativ. 

5. För att skapa tid för vital och intressant läsning, bör förståelseövningar ofta 
fogas in i perioder av undervisning i grammatik, muntlig framställning, skiss
skrivning etc. 
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6. Föräldrar är särskilt intresserade av skolan och sina barn under lågstadietiden. 
De tar gärna emot råd om bokval för barnen och bör bjudas in till skolan på 
"bokens dag", bokutställningar etc. 

Mellanstadiet. Detta övergångsstadium mellan "sagoåldern" och "äventyrsåldem" 
är kritiskt för formandet av läsfärdigheter och läsintressen. Enligt Bamberger 
(1975: 31) tyder en bred erfarenhet på att om ett barn under sitt femte skolår inte 
är en entusiastisk läsare och inte har utvecklat några speciella läsintressen, finns 
det litet hopp om att situationen kommer au ändras senare. 

Mellanstadietiden erbjuder ett särskilt problem i den stora variationen av intressen 
och begåvningar hos eleverna. Det gäller för läraren att med intressanta metoder 
och fltngslande läsmaterial kunna möta all denna rikedom. 

Bland åtgärder som föreslagits speciellt för mellanstadiet (Bamberger 1975: 31) 
märks a. stimulans att kombinera nyfikenheten på omvärlden med litteraturläs
ning, b. övningar i rollen som "kritiker", dvs i att rapportera om böcker som 
tilltalat eller misshagat dem, c. utnyttjande av "klickbildning" (som anses typisk 
för detta stadium) för upprättandet av läsgrupper, som var och en tex förbereder 
bidrag till evenemang av typ "bokens dag" och föräldramöten, d. "ribbhöjande" 
aktiviteter, där barnen utmanas au "tänja" sig för att undvika att det gamla vanliga 
ständigt inträffar, att minsta motståndets lag alltid följs. 

Det här är en period då barnen kan börja tappa intresset för läsning eftersom de 
tycker att de "redan kan läsa". Ett sätt au öka motivationen kan då, som vi fram
hållit i ett tidigare avsnitt, vara att introducera begreppet "litteratur som andra
språk" och även presentera intressanta tolkningsuppgifter. 

Högstadiet. Också under denna period kan föreställningen om litteraturtolknings
förmågan som ett särskilt "språk" verka stimulerande, i all synnerhet som elever
na på detta stadium kan vara mogna för insikten att bl a strategin att anknyta det 
lästa till privata upplevelser och problem i omvärlden är en del av detta "andra
språk". Den typen av källor till textinnebörder tycks ju, som vi visat ovan, börja 
bli aktuella för läsare i denna ålder. Det gäller då symboliska verk. Annars bör 
naturligtvis barn i alla åldrar lära sig se anknytningen mellan det lästa och deras 
egen sociala och existentiella situation. Det kan betraktas som en mycket allmän 
och grundläggande tolkningsstrategi, vilket vi sett inte minst Cochran-Smith 
(1984) understryka. 
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Bamberger betonar dessutom att särskild uppmärksamhet på detta stadium skall 
ges åt sådana drivkrafter till läsning som är grundade på individuella intressen. 
Som lärare bör man då gå i närkamp med varje elev - genom samtal, uppsatser 
och observation - och föra diskussionen till en punkt där frågan om mer kunskap 
om ett ämne automatiskt kommer upp. Läsmotivationen växer fram ur diskus
sioner om allmänna ämnen och speciella problem. Särskilt frågor med anknytning 
till karriär och framtid kan vara pedagogiskt tacksamma. Därför bör eleverna ges 
tillfälle att stifta bekantskap med utvecklingsromaner och biografier. 

Kontakt - brevledes eller direkt - med författare och inblickar i skaparprocessen 
och dess förutsättningar, tex i form av personliga upplevelser, kan även på detta 
stadium (såväl som senare) stimulera till läsning. Och arrangemang av typ 
"bokens vecka", "veckans bok" och bokutställningar kan ha samma effekt. 

Gymnasiet. På detta stadium är huvudmålet att utveckla intressen och vanor som 
kan vara av betydelse senare i livet. Existerande intressen skall dock naturligtvis 
fortfarande respekteras och tas som utgångspunkt för undervisningen. Om böcker
na behandlar den sorts frågor som intresserar ungdomar, t ex hur man finner sig 
själv, hur man når fram till en livsåskådning, hur man skall hantera frågan om 
skuld och ansvar bl a i relation till sociala problem osv, kommer många att 
lockas till fortsatt och utvidgad läsning. I övrigt gäller det mesta av vad som före
slagits för högstadiets undervisning. Ytterligare exempel på åtgärder redovisas i 
den schematiska uppställningen nedan. 

Schemat bygger på en enkätundersökning av Roeder & Lee ( 1973) omfattande 190 
erfarna lärare från skolsystemets samtliga nivåer. Lärarna ombads bl a att ange 
några åtgärder som visat sig framgångsrika när det gäller att motivera elever att lä
sa för sitt eget nöje. Ur de ursprungligen 300 insamlade förslagen sållades slutli
gen de 25 effektivaste fram. Urvalskriterierna var: a. svarsfrekvens; b. lärarnas 
uppfattning om förslagets framgång; c. förslagets originalitet. 
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Praktiskt-pedagogiskt prövade metoder för att motivera 
elever till läsning 

Låg- Mellan- Hög- Föreslagna åtgärder 
stad. stad. stacl/gy 

I. X X Auktion. "Auktionera ut" pocketböcker 
som elever tagit med sig. Låt barnen bjuda 
med låtsaspengar. Utnyttja elever som 
utropare som uppmunlrar till budgivning. 

2. X X Uirarintresse. Fråga elever ofta: "Vad har 
du läst på sistone?", "Har du läst något 
inlressant i helgen?" Håll dig informerad 
om vad de läser. 

3. X X LIJsa för förskolan. Låt eleverna i tur och 
ordning läsa böcker för små grupper av 
förskolebarn. 

4. X X X Belöningar. Elever som har läst ett visst 
antal böcker erhåller en belöning. 

5. X X Parläsning. Låt varje barn välja en partner 
och anslå särskilda tider på vilka paren 
kan läsa för varandra. 

6. X X Marknads/öringskampanj. Starta en för-
säljningkampanj för marknadsföring av 
böcker. Eleverna kan uppträda som re-
klamchefer och "sälja" böcker. 
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7. X X Mdnadens IJmne. Färggranna plakat kan 
tillverkas för att göra reklam för ett speci-
ellt ämne varje månad, t ex "naturberättel-
ser". 

8. X X Kritisk l<lsning. Genomför ett moment 
om kriterierna för värdering av en bok. 
Uppmuntra eleverna att finna exempel i 
sin egen läsning. 

9. X X Bandinspelningar av böcker. Låt barnen 
spela in delar av en bok eller situationer 
från en bok. Utveckla en lek i stil med 
"Från vilken bok kommer detta utdrag?" 
eller "Jag tänker på en bok i vilken en 
person sa ... Il 

10. X X Citat. Använd direkta citat från berömda 
historiska personer om värdet av böcker. 
Sätt upp dem på lätt synliga platser i 
klassrummet Byt ofta. 

11. X X Serier. Uppmuntra elever att läsa en bok 
ur en serie eller att läsa en bok av en 
författare som skrivit flera liknande 
böcker. 

12. X X X Hembibliotek. Uppmuntra eleverna att 
upprätta egna bibliotek. Hjälp dem att 
komma igång med en lista av "måsten". 

13. X X X Skriva böcker. Låt eleverna skriva, 
illustrera och binda in sina egna böcker. 
Uppmuntra dem att använda författar-
namn. Låt böckerna cirkulera i klassen 
och i skolan. 
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14. X X X Bokklubbar. Bilda en klassrumsbokklubb 
med särskilda bokläsningskvoter och akti-
vit.eter för medlemmar. 

15. X X Anslagstavlor. Till exempel "Böcker för 
idrottsmän", "Bra böcker för flickor", 
"Djurböcker". 

16. X X X Bibliotekshörna. Dela med en skärm av 
en del av klassrummet och ladda upp med 
en mängd olika böcker, tidskrifter och 
tidningar. Ge eleverna tid att läsa där. 

17. X X X Läs för eleverna. Läs så ofta som möjligt 
korta men fullständiga berättelser för 
eleverna. 

18. X X Stanna vid splinnande stt'illen. Läs högt ur 
en bok och stanna vid den mest spännande 
punkten i berättelsen. (Se till att flera ex. 
av boken finns tillgängliga.) 

19. X X Inspirerande föremdl . Ta med tanke-
väckande saker som kan få eleverna att 
läsa böcker om speciella ämnen. 

20. X X Kommuninnevdnare . Bjud in kommun-
innevånare att tala med klassen om sina 
specialintressen. Se till att skapa en länk 
mellan presentationerna och läsningen. 

21. X X X Böcker hemifrdn. Ta med dina egna 
böcker hemifrån och tala entusiastiskt om 
dem. 

22. X X Parafrasera böcker. Låt elever återberätta 
böcker som de läst. Uppmuntra intresse-

93 



23. X X 

24. X X X 

25. X X X 

rade elever au läsa böckerna. 

Dockteater. Låt barnen göra dockteater
pjäser baserade på böcker som de har läst 

Rollspel. Skapa entusiasm genom att låta 
eleverna spela upp dialoger ur böcker. 

Utstrdla entusiasm. Framförallt, visa upp 
en positiv, entusiastisk attityd gentemot 
läsning. 

Flera av dessa lärartestade förslag är helt i linje med den grundläggande syn på 
litteraturläsning och litteraturundervisning som vi förespråkat i tidigare avsnitt. 
De åtgärder som särskilt bör framhållas är av tre slag: 

1. en positiv lärarattityd (nr 2 och 25), 

2. en läsvänlig miljö (nr 10, 12, 14 och 16), 

3. reella läsinteraktioner (nr 3 och ev. 5). 

Dessa tre kategorier av åtgärder är särskilt betydelsefulla eftersom de kan antas 
verka mera på lång sikt De bör utgöra stående inslag i läsundervisningen. Fler
talet av övriga förslag är mer "jippobetonade" men därför inte oviktiga som tillfäl
ligt motivationshöjande moment. 
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4. Läsintressen och läspreferenser 

4.1 Några inledande avgränsningar och derinitioner 

Efter en av sina undersökningar av barns läsintressen drar de båda forskarna Gees
lin och Wilson (1972) den slutsatsen att det "inte finns något alternativ till att 
lära känna den enskilde eleven och undervisa honom/henne som individ" (s 755). 
Också vår genomgång här av forskningen på området kommer att mynna ut i bl a 
den konklusionen. 

Värdet av forskning om läspreferenser och läsintressen anses allmänt främst ligga 
i att den kan skapa förutsättningar för lärare att i läsundervisningen förse eleverna 
med material som intresserar dem och motiverar dem till fortsatt läsning. Den kan 
således vara ett verktyg för lärare och föräldrar att nå de målsättningar med läsun
dervisningen som vi behandlade i avsnitt 3.1.1, dvs bl a en konstant utvidgning 
av elevens läsintressen och en attityd till läsning som kan inspirera honom/henne 
till ett livslångt intresse för läsning av många slag och för många syften. 

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

Under vår behandling av forskningen om motivation för läsning har vi redan 
snuddat vid problemet med läsintressenas utveckling. Det senare har ju att göra 
med en disposition mot specifika typer av läsmaterial snarare än med drivkrafterna 
bakom läsning av olika slag och läsning i allmänhel Vi skall alltså i detta av
snitt behandla utvecklingen av läsintressen och läspreferenser i termer av t ex ä
ventyrsberättelser, romantiska berättelser, sagor, hobbyböcker etc. I de undersök
ningar som kommer att sammanfattas sätts dessa intressen och preferenser inte 
endast i relation till ålder utan även till kön och olika sociokulturella faktorer. 
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4.2 Empiriska undersökningar av barns och ungdomars 
läspreferenser och läsintressen 

Även om forskningen på området avkastat många intressanta och pedagogiskt 
värdefulla resultat har den stundom utsatts för viss kritik, inte bara av det slag vi 
framförde i det förra kapitlet. Redan Weintraub (1969: 655) sammanfattar kritiken, 
som förvisso är träffande även fik en del av senare decenniers forskning. Han refe
rerar bl a invändningar av följande slag: 

1. Resultaten av olika undersökningar motsäger ofta varandra, p.g.a. att forskarna 
använt olika populationsurval och olika metoder för att uppskatta barns läsintres
sen. Bredare och mer representativa samples och bättre instrument för att fastställa 
läsintressen behövs. 

2. När barn ges listor att pricka för allmänna kategorier på, tex "humor", går det 
inte att komma åt intresset för olika sorters humor. 

3. Barns uttryckta intressen är inte alltid detsamma som vad de vill läsa om. 

4. Det är svårt att jämföra resultaten från olika undersökningar, eftersom varje 
forskare utvecklar sina egna kategorier av läsintressen och därför ibland samma 
ämne har placerats under olika kategorier. Någon form av gemensam grundval för 
kategorisering av svar behöver utvecklas. 

5. Det är inte säkert att forskaren dras till samma element i en kategori, berättelse 
eller illustration som barnet attraheras av. En elev kan välja en bok av helt andra 
skäl än de som identifieras av en vuxen. Ett uttryckt intresse för kategorin "djur" 
eller ämnet "hästar" behöver inte betyda att barnet är ii:itresserat av vilken berättel
se som helst om hästar eller av alla djurberättelser. För barnet kanske hästberättel
ser är liktydigt med äventyrsberättelser eller med någon annan del av dess intres
sen. Vad det är närmare bestämt som gör ett visst läsmaterial lockande för barn 
har forskarna ofta misslyckats med att identifiera. 

6. Få undersökningar har försökt att mäta tillförlitligheten och mätsäkerheten hos 
de instrument (frågeformulär, tester etc) som använts. 

Flera av dessa svårigheter har att göra med den teori- och historielöshet som 
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utmärker en god del av forskningen på området Forskningsinsatsema har karaktä
ren av isolerade och fragmentariska datainsamlingar ut.an relation till varandra och 
tidigare forskning. De teoretiska ramar inom vilka undersökningarna genomförts 
och datana tolkats är inte alltid klart formulerade. En följd av dessa brister är att 
någon ackumulation av kunskap inte utan vidare har kunnat ske. Uppbyggandet 
av vetande på ett område förutsätter en gemensam referensram hos en grupp av 
forskare och en forskningsstrategi som bär prägeln av problemlösningskedjor. 
Insikterna på ett område kan fördjupas och tillväxa endast om forskarna har 
möjlighet att bygga vidare på varandras resultat 

Till dessa punkter av kritik kan vi foga en invändning som framförs av Purves & 
Beach (1972: 69), nämligen den att undersökningar av barns och ungdomars läsin
tressen handlar mer om vad de bör läsa än om vad de faktiskt läser eller föredrar 
att läsa. Därför har vissa typer av böcker mer eller mindre ignorerats, t ex sådana 
som behandlar ämnen som sex och droger. 

Innan vi övergår till att närmare granska ett antal specifika forskningsinsatser på 
området kan det vara av intresse att ta del av vad just Purves & Beach (1972) drar 
för slutsatser efter sin omfattande genomgång av forskningslägel. De grupperar 
undersökningarna under bl a följande kategorier: 1. innehåll, 2. form och 3. in
stitutionella faktorer (t ex böckers tillgänglighet, läsarnas socioekonomiska bak
grund. etniska tillhörighet m.m.). För varje sådan kategori har de sedan ett av
snitt om a. låg- och mellanstadiet, b. högstadiet och gymnasiet och c. universitet 
och vuxna. 

När det gäller intresset för olika typer av inneMll konstaterar Purves & Beach 
inledningsvis att innehåll är det viktigaste kriteriet vid intresseval. Dessutom no
terar de att särskilt de undersökningar som gäller låg- och mellanstadiet har stämt 
ganska bra överens med varandra genom årtiondena Ufr dock Weintraubs åsikt 
under punkt I ovan s 110). De tror att detta kan bero på att samma kategorier har 
använts genomgående i dessa studier. Här har vi alltså ett exempel på förde- lama 
med en gemensam begreppsapparat hos en grupp av forskare. 

Enligt Purves & Beach kan en typisk intresseprofil för ldg- och mellanstadiet ha 
följande utseende (ordnad efter sjunkande intresse): I. äventyr, 2. sagor, 3. göra 
saker, 4. humor, 5. biografier, 6. berättelser om verklighetstrogna händelser och 
7. djur. Men de påpekar också att det sker stora förändringar mellan årskurserna på 
dessa stadier, större än vad som är fallet på högstadiet. Så föredrar tex elever i åk 
I stoff med djur, natur, fantasi och barn som huvudpersoner, medan elever i åk 2 
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och 3 är mer intresserade av äventyr, vardagliga eller bekanta erfarenheter, natur 
och djur. Allteftersom barnen börjar läsa mer på egen hand och alltmer uppfattar 
läsning som ett sätt att skaffa sig information om världen utvecklas ett starkare 
intresse för mer realistiskt innehåll i böckerna. I åk 4 och 5 blir läsintressena 
fastare. Fortfarande är äventyr populärt, i all synnerhet om huvudpersonerna upp
fyller barnens behov av hjältedyrkan. För pojkarna ökar intresset för det ovissa 
och det okända, såsom detta kommer till uttryck i t ex böcker om krig, resor och 
mysterier. Flickorna dras alltmer till kärleksberättelser på bekostnad av bl a djur
skildringar och sagor. 

Purves & Beach noterar även att flera undersökningar har redovisat intresseför
skjutningar hos barn under loppet av 1900-talel Det har t ex visat sig att intresset 
för berättelser om främmande länder har minskat, medan intresset för berättelser 
om rymdfärder och sportstjärnor har ökat. Sådana förändringar, som Purves & 
Beach antar kan benämnas "kulturella", ser de dock som mindre anmärkningsvärda 
än de likheter genom decennierna som forskarna kunnat konstatera i barns och 
ungdomars låsintressen. Denna permanens i uttryckta intressen tillskriver Purves 
& Beach barns grundläggande psykologiska behov, som t ex behovet att fantisera, 
utforska och identifiera sig med djur, hjältar eller andra förebilder. I enlighet med 
resonemanget i föregående kapitel är det nog också rimligt att anta att de likartade 
resultaten genom åren till en viss del även är betingade av samhällets traditions
bundna sätt att strukturera barns aktiviteter och tänkande, exempelvis i form av 
uppfostran och undervisning. 

Undersökningar av vad elever på högstadiet föredrar för innehåll i sin läsning 
anser Purves & Beach vara betydelsefulla, eftersom barns och ungdomars frivilliga 
läsning kulminerar vid tiden för inträdet i detta stadium, och eftersom köns
skillnaderna då blir påtagliga. Flickor i åk 6 och 7 tenderar att föredra mysterier, 
romantik, djur, religion(?), karriärberättelser, komedier och biografiska berättel
ser, medan pojkar tenderar att favorisera science fiction, mysterier, äventyr och 
biografiska berättelser, berättelser om historien, djur och sport. Både flickor och 
pojkar uppvisar emellertid ett stigande intresse för icke-fiktion, historia och 
"mystisk romantik" samt berättelser om ungdom. Före åk 8 tycks elevernas in
tressen vara fria från mer pragmatiska aspekter. Motiven för läsningen är i huvud
sak underhållning och förströelse, något som når en höjdpunkt i den s.k. "slukar
Aldem". 

Läsintressena hos elever på gymnasiet utvecklas i en riktning som i stort 
överensstämmer med vuxnas. I jämförelse med högstadieeleverna läser de färre 

98 



ungdomsböcker och mer icke-fiktion. Dessutom läser de i större utsträckning för 
att tillgodose infonnationsbehov eller krav från skolan. Ytterligare en skillnad är 
att gymnasisternas intressen speglar behovet av att definiera filosofiska hållningar 
och en värdeorientering gentemot sociala problem. Under gymnasietiden märks 
också ett stigande intresse för biografier, sport, personligt utseende och heminred
ning; ett avtagande intresse för mysterier, humor och drama. Det har också kon
staterats en utveckling mot karaktärsberättelser, realistiska berättelser och berättel
ser med mera av moraliska avgöranden. Det skall kanske betonas att det här gäller 
ungdomar som fortsatt sin skolgång efter högstadiet Vad övriga ungdomar har för 
läsintressen tycks inte ha intresserat forskarna nämnvärt. Dessutom speglar resul
taten i viss mån fenomen som är utmärkande för amerikansk livsstil och ameri
kanska värden, tex intresset för sport och "personligt utseende". 

Om vi så övergår till den litterära/ormens betydelse för barns och ungdomars 
intresseval, kan vi konstatera att det enligt Purves & Beach finns ett 25-tal under
sökningar som visar att barn i smdskolan föredrar fiktion framför icke-litterära 
framställningar. Av olika aspekter på fonnen tilltalas lågstadieelever främst av 
berättelseprägel, oförutsägbarhet, tydlig handling, ovanliga erfarenheter, humor 
och fantasi. Flera undersökningar har gällt barns intresse för lyrik, en genre som 
är mindre populär än prosaberättelsen. Det visar sig just att dikter av prosakaraktär 
och med en tydlig handling väcker det största intresset. Men också humor, 
nonsens, barnerfarenheter, ett minimum av beskrivande inslag och avsaknad av 
mångtydighet uppskattas. Däremot står lyrik som innehåller sentimentalitet, pek
pinnar, subtiliteter och djupsinnigheter inte särskilt högt i kurs. Detsamma gäller 
för dikter som utmärks av bildspråk och smaklösa eller oroande upplevelser. 

På mellan- och högstadiet är intresset för fiktion fortsatt högt. Åtskilliga under
sökningar har, enligt Purves & Beach, visat att uppemot 75% av den frivilliga 
läsningen på dessa stadier utgörs av fiktion. Undersökningarna visar också att av 
denna läsning i sin tur 75% består av massproducerade romaner. Det är därför inte 
förvånande att andra studier konstaterar ett intresse på dessa stadier för tydlig 
handling (vanligen en handling), konflikt och upplösning, humor, enkel stil med 
konkret och tydligt språk samt karaktärisering. Romaner föredras därför au de har 
ett enhetligt pers~ktiv, ett centralt tema. Av den anledningen är antologier inte 
populära, eftersom de saknar en sådan enhet. Inte heller på mellan- och högstadiet 
är lyrik särskilt uppskattad. Dikter som föredras på dessa stadier är beskrivande, 
humoristiska och berättande. Maskulina intressen och realism favoriseras liksom 
känslomässighet på bekostnad av fömuftsmässighet. Någon forskning som berör 
gymnasisters fonnpreferenser rapporterar inte Purves & Beach. Inte heller tycks 
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särskilt mycket forskning vara utförd om sociokulturella faktorers betydelse för 
läsintressena. De båda forskarna anser sig dock kunna konstatera att de insatser 
som gjorts inte tyder på att socioekonomiska förhållanden har någon betydelse i 
sammanhanget 

De undersökningar vi nu skall se lite nännare på gäller alla låg- och mellanstadiet. 
Urvalet speglar dels det faktum att forskningen på området koncentrerats på yngre 
elever, dels det förhållandet att de tidiga skolåren, särskilt mellanstadietiden, kan 
anses avgörande för utvecklandet av fasta och livslånga läsvanor (se ovan s 89). 
Forskarna arbetar med förutbestämda kategorier av det slag vi redan stiftat bekant
skap med i Purves & Beachs genomgång, och de undersökta variablerna är bl a 
ålder, kön, läsförmåga och sociokulturella faktorer i olika kombinationer. De 
flesta av undersökningarna har även haft det utttyckliga syftet att skapa underlag 
för förbättrade undervisningsmetoder. 

Schroer Schulte (1968) intresserade sig för barns fria läsning i årskurserna 3 - 5. 
Med "fri läsning" avsåg hon "sådan läsning som barnen genomför för sitt nöjes 
skull och som är resultatet av deras eget letande" (s 728). De två huvudfrågeställ
ningar hon sökte svar på var: 1. "Vilka är 3:e - 5:e-klassares intressen vid fri läs
ning?" och 2. "Finns det något signifikant (= statistiskt säkerställt) samband 
mellan dessa intressen och årskurs, kön, tillgång till och utnyttjande av skolbib
liotek och allmänna bibliotek, dominerande läsundervisningsmetod samt typ av 
bostadsområde?" 

Schroer Schultes undersökning är omfattande och berör 32 skolor, 243 lärare och 
hela 6568 elever. Fyra slumpmässigt valda stater från vart och ett av USA:s fyra 
geografiska huvudområden ingår i studien. Uppgifterna samlades in med hjälp av 
tre olika enkäter, en för lärarna och två för eleverna. Läsintresseformuläret bestod 
av påhittade titlar som täckte ett stort antal ämnen som förekommer i barnböcker. 
Såväl fiktion som icke-fiktion inbegreps. Formuläret lästes upp av läraren, och 
eleverna fick för varje titel notera om de skulle vilja läsa boken eller inte. 

Resultatet av undersökningen ger vid handen att läsintressenas rangordning i de tre 
årskurserna ser ut som följer: 1. realistisk fiktion, 2. fantasiberättelser, 3. histo
riska berättelser, 4. biografier, 5. historia, 6. fritidsintressen, 7 . naturvetenskap 
och hälsovård, 8. poesi och 9. samhällsvetenskap. Denna ranglista faller isär i två 
tydliga delar med ett intressegap mellan kategorierna "historiska berättelser" och 
"biografier". Härav kan vi se att det är främst fiktion som intresserar barn i dessa 
åldrar. Det är dock värt att komma ihåg att undersökningen gäller nöjesläsning. 
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Icke-fiktion kan värderas högre av dessa barn om de läser med syftet au tillgodose 
sina informationsbehov. 

Hur var dA förhållandet mellan de identifierade intressena och de olika variablerna? 
För att börja med årskursvariabeln, visade det sig att det förelåg ett sjunkande 
intresse för fri läsning från åk 3 till åk 5. Schroer Schulte sätter detta förhållande i 
samband med de märkbart ökade kraven från skolan under denna period och inte 
minst från olika former av fritidsaktiviteter. Det avtagande intresset för fri läs
ning speglar alltså ett minskat intresse för läsning i allmänhet. Men det kan också 
enligt Schroer Schulte bero på att det rena nöjet över att behärska en ny färdighet 
avtagit och kanske förbytts i självbelåtenhet eller rent av leda. 

När det gäller könsvariabeln gav resultatet stöd åt tidigare forskning. Pojkarna 
visade sig mer intresserade än flickorna av fri läsning av historiska berättelser, 
historia, samhällsvetenskap samt naturvetenskap och hälsovård. Flickorna var mer 
intresserade än pojkarna av realistisk fiktion, fantasiberättelser, biografi.er, fritids
intressen och poesi. Pojkar tycks enligt undersökningen vara mest intresserade av 
berättelser med handling och äventyr som tar dem bortom deras omedelbara fysis
ka miljö, medan flickor helst föredrar berättelser som berör personliga relationer 
och problem. 

Ser vi till de övriga variablernas samband med läsintressena, kan vi för det första 
konstatera att läsintresset var störst bland barn från landsbygdsområden och lägst 
bland barn från förortsbebyggelse. Denna skillnad kan enligt Schroer Schulte 
spegla bl a olika tillgång till kamrater, fritidsaktiviteter och bibliotek. 

För det andra kunde det inte konstateras något samband mellan läsintressen och 
gängse undervisningsmetoder. Schroer Schulte antar att en skicklig och entusias
tisk lärare som känner sina elever och behärskar barnlitteraturen samt betraktar 
denna som en naturlig del av läroplanen har en större effekt på barns läsintresse än 
de vanliga undervisningsmodellerna. 

För det tredje var intresset för fri läsning högst bland barn som hade tillgång till 
såväl klassbibliotek som centralt skolbibliotek och lägst bland barn med tillgång 
endast till den förra typen av bibliotek. Dessutom var läsintresset allmänt högre 
bland barn som ofta utnyttjade skolbiblioteket än bland barn som använde det 
mera sällan. Det förelåg inget samband mellan läsintressen och utnyttjande av 
allmänna bibliotek. Vad man som lärare och förälder kan dra för slutsatser av 
dessa (och andra) resultat diskuteras i nästa avsnitt. 
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McNinch (1970-71) använde en lite annorlunda metod i sin undersökning. Han lät 
barnen göra sina val mellan olika typer av böcker genom att be dem välja bland 
bilder som illustrerade dessa typer. Det tillvägagångssättet anser han vara mer 
tillförlitligt än olika slag av språkbaserade test. Han ville pröva två hypoteser: 1. 
barn kommer inte att uppvisa gemensamma läsintressen över årskurser (här åk 2 -
4) eller inom en årskurs och 2. barn kommer inte att demonstrera gemensamma 
läsintressen vid val av bilder av intressekategorier som de föredrar mest och minst. 

I McNinchs studie deltog 59 elever, någorlunda jämnt fördelade på nämnda 
årskurser. Eleverna gick en sommarkurs och bedömdes av sina lärare ha svårighe
ter att följa undervisningen. Varje barn ombads att bland tolv bilder välja den som 
avbildade den berättelse han/hon skulle tycka mest om att läsa. Därefter uppmana
des de att plocka bilderna från bordet i den ordning de skulle föredra att läsa mot
svarande typer av böcker. Fyra kategorier av böcker ingick i undersökningen: 1. 
sagor, 2. berättelser om vilda djur, 3. kamratrelationer eller sociala relationer och 
4. kamratrelationer eller sociala relationer som representerar etniska bakgrunder. 

Hypotes 1. fick stöd, dvs det förelåg signifikanta skillnader i läsintressen såväl 
mellan som inom årskurserna. Hypotes 2. däremot kunde förkastas. Barns gemen
samma förstahandsval var berättelser om vilda djur och r.istah0ndsval berättelser 
om kamratrelationer eller sociala relationer. Enligt McNinch tenderar resultatet att 
överensstämma med ett par tidigare studier av samma intressekategorier. I övrigt 
är hans slutsatser av rent metodologisk karaktär och därför av mindre intresse för 
våra syften här. 

Rose, Zimet & Blom (1972) ville med sin undersökning ta reda på om barn 
föredrar att läsa textboksmaterial som berör utvecklingsmässigt betingade intres
sen och angelägenheter. De hypoteser som testades var dessbättre mindre allmänt 
formulerade än huvud.frågeställningen: 1. barn i åk 1 (sexåringar) föredrar att läsa 
textboksberättelser på temat "pojkstreck" hellre än på temat "pollyanna", 2. barn i 
åk 1 föredrar att läsa textboksberättelser med aktiviteter skattade som passande för 
barn äldre än sex år, 3. barn i åk 1 föredrar att läsa textboksberättelser om förhål
landen uteslutande mellan barn hellre än berättelser om förhållanden mellan vuxna 
och barn, 4. pojkar i åk 1 föredrar att läsa textboksberättelser med pojkaktiviteter 
hellre än textboksberättelser med flickaktiviteter, 5. flickor i åk 1 föredrar att läsa 
textboksberättelser med flickaktiviteter hellre än textboksberättelser med pojkak
tiviteter, 6. barn i åk 1 föredrar att läsa textboksberättelser med lyckligt slut hellre 
än textboksberllttelser med sorgligt slut. 
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I undersökningen deltog 76 elever från Ak 1 (sexåringar), 41 pojkar och 35 flickor. 
Ett stort antal berättelser (117 st) valdes ut och databehandlades. Datorn valde ut 
par av berättelser där längd, lässvårighet, miljö och andra identifierade innehålls
faktorer än var och en av dem som berörs av de sex hypoteserna hölls konstanta. 

Rose, Zimet & Blom gick tillväga på så sätt att de för mindre grupper av barn 
läste fem par av berättelser som samtidigt projicerades på en duk framför barnen. 
Omedelbart efter presentationen av varje berättelsepar ombads barnen att i sina 
svarsfonnulär markera vilken berättelse de föredrog. Dessutom genomfördes en 
uppföljningsintervju med sex av deltagarna för att man skulle få reda på varför 
barnen föredrog den ena berättelsen framför den andra. 

Av undersökningsresultatet framgår att hypoteserna 1. och 3. fick stöd. Det kunde 
konstateras en signifikant preferens för temat "pojkstreck" övertemat "pollyanna" 
och för berättelser om förhållanden uteslutande mellan barn över berättelser om 
förhållanden mellan vuxna och barn. Däremot förelåg inte något signifikant resul
tat av detta slag för övriga tre kategoripar. När beräkningarna gjordes efter kön vi
sade det sig emellertid att poJ1carna föredrog berättelser med pojkaktiviteter och 
flickorna berättelser med flickaktiviteter. Om hänsyn togs till kön fick hypoteser
na 1., 3., 4. och 5. stöd men inte hypoteserna 2. och 6. Dessa resultat överens
stämmer enligt de tre forskarna med tidigare forskning men knappast med innehål
let i gängse läromedel. 

På uppföljningsintervjuema erhöll forskarna "godtyckliga och idiosynkratiska" 
svar, och därav drog de den slutsatsen att det är oklart huruvida barn i frårsåldeni 
kognitivt klarar av att verbalisera preferenskriterier eller huruvida den använda 
metoden var lämpad för denna typ av undersökning. Denna lite dystra slutsats är 
delvis betingad av det faktum att forskarna inte gick förutsättningslöst till verket 
och inte heller t ex beaktade för barn specifika sätt att tolka uppgiften. De erhöll 
inte de svar som de utifrån sitt vuxenperspektiv förväntade sig, och inte heller tog 
de hänsyn till att barns kommunikativa fönnåga kan vara avgörande för resultatet 
av en forskningsintervju. Det är därför inte förvånande att de karaktäriserar bar
nens svar som "godtyckliga och idiosynkratiska". Däremot är det förvånande att de 
underkände följande svar från en av sexåringarna: "Författaren har en mycket bra 
stil. Jag tycker om hans sätt att skriva". Varför är inte detta en legitim motivering 
till att man föredrar en berättelse framför en annan? Svaret framstår ju närmast 
som ovanligt moget för ett barn i den åldern. 
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Geeslin & Wilson (1972) sökte med sin undersökning svar på frågan vad "Uisål
dern" har för inverkan på barns val av böcker. De studerade därför läsintressena hos 
åttaåringar respektive tolvåringar med en tioårings läsförmåga. De arbetade 
närmare bestämt utifrån följande två problemställningar: 1. accepterar en åttaåring 
som har en tioårings läsförmåga samma böcker som sina jämnåriga kamrater, 
eller föredrar han samma läsmaterial som tioåringar? och 2. uppskattar en tolv
åring som har en tioårings läsfönnåga samma böcker som sina jämnåriga kam
rater, eller vill han hellre läsa de böcker som favoriseras av två år yngre barn? 

För att få svar på dessa frågor lät forskarna 30 åttaåringar med en läsålder på 
mellan tio och elva år välja mellan böcker som i en föregående intresseunder
sökning visat sig tilltala åttaåringar och böcker som visat sig tilltala tioåringar. 
Var och en av eleverna ställdes inför tio böcker, två åt gången, och ombads välja 
den av de båda som de helst skulle vilja läsa. På motsvarande sätt fick 30 tolv
åringar med en läsålder på mellan tio och elva år ta ställning till böcker som visat 
sig intressera tioåringar och böcker som visat sig intressera tolvåringar. För att 
undvika påverkan från förlagens omslag användes samma neutrala typ av omslag 
på samtliga böcker. 

Av resultatet kan utläsas att pojkarna i åttaårsåldern föredrog böcker som favori
serades av tioåringar, medan flickorna i samma åldersgrupp valde de böcker som 
lästes av barn i deras egen ålder. Endast resultatet för .flickorna var dock statistiskt 
säkerställt. Också bland tolvåringarna tenderade pojkarna att favorisera de mer 
avancerade böckerna, men inte heller detta resultat visade sig vara signifikant (dvs 
utfallet kan bero på slumpen). För de tolvåriga flickorna var resultatbilden mer 
splittrad. De flickor som gick i klasser med jämnåriga kamrater valde fler böcker 
som visat sig tilltala just tolvåringar, medan flickor i klasser med yngre kamrater 
inte gjorde signifikant fler val av sådana böcker. 

Sammanfattningsvis tyder resultatet i stort alltså på-att inte i någon av de båda 
undersöka åldersgrupperna var eleverna mer påverkade av läsålder än av krono
logisk ålder. Det är, enligt Geeslin & Wilson, emellertid ett pedagogiskt intres
sant faktum att försigkomna tioåringar lika gärna läser böcker avsedda för tolv
åringar som böcker avsedda för tioåringar. En rik uppsättning böcker, även förhål
landevis avancerat läsmaterial, bör alltså finnas till hands. Fritt val av böcker är, 
argumenterar de båda forskarna, något väsentligt, eftersom det ökar sannolikheten 
för att såväl pojkar som flickor hittar en passande läsning. Särskilt intressant 
finner de det faktum vara att tolvåriga flickor i sjätte klass, trots att de var svaga 
läsare, föredrog samma böcker som sjätteklassare i allmänhet. Lästräningsmaterial 
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på detta stadium bör alltså ha samma karaktär som det material som intresserar 
stadiets goda läsare. 

Också Lian Hwang (1973) riktade in sin undersökning mot läspreferensemas 
relation till kön och läsförmåga. Undersökningen omfattade 99 tredjeklassare 
jämnt fördelade på kön och var upplagd på ungefllr samma sätt som Geeslins & 
Wilsons. Den byggde emellertid på ett frågeformulär och inte på presentation av 
autentiska böcker. Vad Lian Hwang ville få svar på var 1. om det föreligger några 
skillnader i läspreferenser mellan pojkar och flickor och 2. om det kan konstateras 
några sådana skillnader mellan barn med hög, genomsnittlig och låg läsfönnåga. 
Lian Hwang antog sådana skillnader i båda fallen. 

Tio kategorier av böcker inbegreps i undersökningen: 1. äventyr, 2 . 
djurberättelser, 3. biografier, 4. fantasi, 5. humor, 6. mysterier, 7. poesi, 8. 
(natur)vetenskap, 9. samhällsvetenskap och 10. sport. I frågeformuläret var varje 
kategori försedd med en kort beskrivande förklaring, t ex "äventyr - en bok om 
pojkar och flickor och deras äventyr". Genom att varje kategori parades ihop med 
var och en av övriga kategorier kom formuläret att bestå av 45 frågor, där barnen 
skulle välja den av de två böckerna som de helst skulle vilja läsa. 

Lian Hwang fann att läspreferensernas rangordning bland pojkarna var: 1. sport, 2. 
biografier, 3. mysterier, 4. samhällsvetenskap, 5. (natur)vetenskap, 6. humor eller 
djurberättelser (delad rang), 8. äventyr, 9. fantasi och 10. poesi. Flickornas 
rangordning av kategorierna såg ganska annorlunda ut 1. mysterier, 2. humor, 3. 
äventyr, 4. biografier, 5. djurberättelser, 6. poesi, 7. fantasi, 8. samhällsveten
skap, 9. (natur)vetenskap och 10. sport. Som grupp föredrog pojkarna i 
signifikant högre utsträckning än flickorna kategorierna biografier, (natur)veten
skap, samhällsvetenskap och sport. Flickorna föredrog i signifikant högre utsträc
kning än pojkarna kategorierna äventyr, fantasi, humor och poesi. Något samband 
mellan läspreferenser och läsförmåga kunde dock inte beläggas. Detta senare resul
tat anser Lian Hwang möjligen kan bero på ofullkomligheter i den använda 
metoden. 

Också av en undersökning som Lian Hwang kan man dra den slutsatsen att en rik 
tillgång på böcker av olika slag skapar förutsättningar för såväl pojkar som 
flickor att finna den läsning som intresserar dem och som kan stimulera dem till 
fonsatt och vidgad läsning. 

Kirsch (1975) menar att läsintressena hos de barn som står på tröskeln till läskun-
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nigheten, dvs sex- - sjuåringar, är dåligt utforskade under senare decennier. Hennes 
syfte med undersökningen var därför att få svar på tre huvudfrågeställningar: 1. 
Vilka läsintressen har sex- - sjuåriga barn med skiftande geografisk, etnisk och 
socioekonomisk bakgrund? 2. Skiljer sig intressena åt mellan åldersgrupperna? 3. 
Vilka är källorna till barns läsinttessen? 

I undersökningen ingick 1078 sex- och sjuåringar av olika etnisk tillhörighet och 
från områden av olika bebyggelsetyp (innerstad och förort). Könsfördelningen var 
jämn. Det stora antalet barn till trots utnyttjades intervjutekniken. Alla deltagare 
intervjuades individuellt och ombads inledningsvis att rita en teckning över vad de 
mest av allt skulle vilja läsa eller få läst för sig. Intervjun anpassades sedan till 
teckningen ifråga och var i övrigt upplagd för att ge kunskap om barnets allmänna 
läsintressen och, om möjligt, om dessa intressens härledning. Omedelbart efter 
intervjun IK-testades barnen med hjälp av "Rita-en-gubbe-skalan" (en underav
delning av "The Goodenough- Harris Drawing Test"). Data för övriga variabler 
{kön, läsfönnåga, etnisk tillhörighet, socioekonomisk status och lärarens etniska 
hemvist) sllkrades med hjälp av observation, uppgifter från lärarna eller officiella 
skolhandlingar. 

Teckningarna och intervjumaterialet ordnades sedan i grupper av ämnen, vilka i 
sin tur klassificerades i sju förutbestämda kategorier: 1. infonnation (natur)veten
skap, 2. infonnation historia, 3. information 1970-talet, 4. realistisk skönlittera
tur, 5. fantasifull skönlitteratur, 6. humor och 7. poesi. 

Kirsch fann att sexåringarna var intresserade av 22 ämnen, medan sjuåringarna 
visade intresse för 25. Av dessa senare 25 ämnen var 22 desamma som tilltalat 
sexåringarna. De tre högst favoriserade ämnena var desamma i de båda grupperna, 
även om rangordningen skilde sig. För sexåringarna kunde följande rangordning av 
ämnena konstateras: 1. berättelser om barn, 2. information om djur, 3. fantasifull 
skönlitteratur/sagor. Sjuåringarna däremot föredrog ämnena i följande ordning: 1. 
information om djur, 2. fantasifull skönlitteratur/ sagor, 3. berättelser om barn. 
Att sjuåringarna således var mer intresserade av faktabetonade ämnen framgick 
också vid en granskning av de tio mest valda ämnena i varje åldersgrupp. 

Ser vi så till de sjt' förutbestämda kategorierna får vi följande rangordning i de 
båda åldersgrupperna (och oberoende av de undersökta variablerna): 1. realistisk 
skönlitteratur, 2. fantasifull skönlitteratur, 3. information (natur)vetenskap, 4. 
infonnation 1970-talet, 5. humor, 6. infonnation historia. Ingen enda av de 1078 
eleverna visade något intresse för poesi. Man frågar sig inför detta senare resultat 
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vad barnen egentligen skulle ha ritat och svarat för au kunna sägas ha indikerat ett 
intresse för poesi. Kategorin "poesi" är ju till skillnad från övriga sex kategorier 
rent formell och kan naturligtvis tänkas överlappa kategorierna "realistisk skönlit
teratur", "fantasifull skönlitteratur" och "humor". Barnen kan således mycket väl 
ha varit intresserade av poesi utan att detta kunnat upptäckas p.g.a. Kirschs tillvä
gagångssätt. A andra sidan tyder tidigare forskning lcnai;pasl på att poesi värderas 
särskilt högt av barn i dessa (eller andra) åldrar. 

Flickorna demonstrerade ett signifikant större intresse för "realistisk skönlittera
tur" och mindre för "information 1970-talet" än pojkarna. Barn med hög IK upp
visade en jämnare fördelning av intressen räknat på de fyra mest populära kateg~ 
riema, och barn med god läsförmåga var mer intresserade av "information 1970-
talet" och mindre intresserade av "realistisk skönlitteratur" än andra barn. Dess
utom framkom t ex au bebyggelsetyp och socioekonomisk status inte påverkade 
barnens läsintressen. 

Eleverna härledde sina läsintressen främst till olika typer av TV- program men 
också t ex till resor, läraren, husdjur och grammofonskivor. En femtedel av 
barnen kunde inte ange någon källa till sina intressen. 

Kirsch hävdar att resultatet av hennes undersökning visar att sex- - sjuåringars läs
intressen är förvånansvärt breda och sofistikerade, att det förekommer intresseskill
nader mellan grupper och att TV-tittande påverkar barns läsintressen. Allt detta är 
resultat som lärare och andra berörda bör ta hänsyn till i undervisning och 
kursplanering. Framförallt skall man som lärare inte tro att man kan lita till sina 
egna preferenser eller till de intressen som gällde när man själv var barn. Man 
måste se till att hålla sig informerad om vad nutidens barn föredrar att läsa. 

Även om huvudsyftet med undersökningen rapporterad av Eberwein (1973) var att 
utveckla ett standardiserat läsintressetest för skolbruk har de mer substantiella 
resultaten eu visst intresse här. Vad Eberwein ville utröna var om elevers svar i 
testformulär speglar deras verkliga läsintressen såsom dessa kommer till uttryck i 
vad de faktiskt läser. Han jämförde därför 150 slumpmässigt valda femte-, sjätte
och sjundeklassares svar på ett läsintressetest med deras faktiska läsning under en 
månads tid. 

Testformulärel upptog 174 boktitlar ur tre huvudkategorier: skönlitteratur, bio
grafier och övrigt. Urvalet byggde på en bibliotekskatalog och följde dess klassifi
kationssystem. Eleverna fick fylla i samma teslfonnulär vid tre olika tillfällen 
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under en åttamånadersperiod. Den faktiska läsningen uppskattades med hjälp av 
läsprotokoll som eleverna förde och som gav besked om boktitel, författare och 
antal lästa sidor i varje bok. 

Eberwein kunde notera för det första att eleverna svarade förvånansvärt lika vid de 
tre testtillflUlena. Testets tillförlitlighet bedömde han därför som god. För det and
ra framkom det att elevgruppen i genomsnitt på de tre testtillftUlena kryssat för 
36.8 boktitlar. Av läsprotokollen kunde för det tredje utläsas att de 150 deltagarna 
läst 1707 böcker, varav 71.l % var skönlitteratur, 6.9% biografier och 21.9% 
övrigt. 91.3% av eleverna hade läst skönlitteratur, 41.3% hade läst biografier, 
74.6% hade läst övrigt, medan 3.3% inte hade läst någon bok alls. Under den 
månad som läsprotokollen fördes läste genomsnittseleven 8.1 skönlitterära 
böcker, mindre än 1 biografi (0.8) och 2.5 övriga böcker. Och för det fjärde var 
överensstämmelsen mellan testresultat och läsprotokoll god. Eberwein anser sig 
därför ha fog för slutsatsen att val mellan boktitlar kan användas för att identifiera 
elevers lllsintressen och att hans typ av test kan underlätta lärares och 
bibliotekariers arbete med att fastställa elevers läsintressen. 

Mot detta måste nog emellertid anföras att ett test av detta slag för att vara 
intressant bör grundas på en mer finfördelad kategorisering av läsmaterialet Dess
utom förefaller Eberweins kategorisystem både godtyckligt och egendomligt. Var
för har just biografier fått bilda en egen kategori? Och varför tillåta en så stor ka
tegori av övrig litteratur? Värdet av Eberweins test tycks därför diskutabelt 

Vår genomgång av ett antal specifika läsintresseundersökningar har visat att dessa 
i stort överensstämmer med de allmänna tendenser som Purves & Beach ansåg sig 
kunna urskilja efter sin genomgång av (den delvis tidigare) forskningen på om
rådet. Vi övergår nu till att diskutera den betydelse som denna typ av forskning 
kan tänkas ha för praktisk läsundervisning. 

4.3 Läspreferensernas och läsintressenas roll i undervisningen 

En slutsats som kan dras av de forskningsresultat som redovisats i föregående 
avsnitt är att det är svårt att ange några specifika generaliseringar som kan ligga 
till grund för läsundervisningen. Det finns alltså inga alternativ till att lära känna 
den enskilde eleven och hans/hennes intressen. Också om elevers ålder, intelli
gens, läsförmåga och socioekonomisk status ligger på samma nivå. är deras läsin
tressen olika. Även om vissa bestående mönster på en allmän nivå har kunnat 
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beläggas, kan det mycket väl vara fallet att en bestämd klass eller grupp av elever 
avviker frän "normen". Det uppfordrande slagordet "rätt bok till rätt person vid rätt 
tillfälle" är en utmaning som måste mötas med individualisering. En annan 
slutsats som det ligger nära till hands att dra är att "intressegruppering" kan vara 
minst lika befogad som "nivågruppering". Undersökningarna visar på att det säl
lan eller aldrig förekommer ämnen som intresserar alla. 

Forskningsresultaten ger också vid handen att tillgång till klass- och skolbiblio
tek med ett brett sortiment av böcker gynnsamt påverkar elevers läsintressen. 
Dessutom bör lärare och bibliotekarier känna inte bara eleverna utan även bam
och ungdomslitteraturen för att kunna erbjuda "rätt bok till rätt person". 

För vår målsättning att grundlägga, vidmakthålla och utvidga ett läsintresse hos 
barn och ungdomar är det av vikt att de får läsa om sådant som intresserar dem. 
Det har vi redan betonat i tidigare avsnitt. Våra elever måste ges tillfälle att erfara 
att litteratur och läsning är något som angår dem på djupet och inte en skolrelate
rad aktivitet utan anknytning till verkliga intressen och livsrelevanta angelägen
heter. Inte minst de barn som kan lära sig låsa men som misslyckas med att göra 
det kan få sina ansträngningar underlättade med ett intressant läsmaterial. Barn 
som inte erfar några sådana svårigheter drivs vidare i sin läsning tack vare glädjen 
över och önskan att behärska en ny färdighet. För dessa elever spelar innehållet i 
läsningen kanske mindre roll (Rose, Zimet & Blom, 1972: 14). 

Som vi också framhållit i ett tidigare kapitel har ett barn lättare att utföra en 
uppgift i en innehållsdomän som det känner till och som det därmed även oftast 
har en känslomässig relation till. Sådana meningsområden tillägnas med hjälp av 
språkbaserade begrepp och distinktioner, en terminologi, som även har emotio
nella färgningar och övertoner. Får därför våra elever öva nya litteraturtolknings
strategier på ämnesområden som de redan behärskar och som de är intresserade av 
är förutsättningarna goda för ett lyckat resultat. Detta kan t ex innebära att man 
som pedagog inte får tveka att använda sagor, barn-, ungdoms- och triviallitteratur 
när man skall introducera några av de kanske mest "litterära" reglerna och procedu
rerna för tolkning av skönlitteratur (se ovan avsnitt 2.3.2.2). Fördelen med den 
strategiinriktade undervisningen är ju bl a att de grundläggande färdigheterna kan 
betraktas som relativt oberoende av "innehåll och kvalitet" hos det lästa. 

Lika väl som det kan hävdas att en elev har rätt till sitt eget språk kan det hävdas 
att han/hon har rätt till sin egen läsning, alltså rätt au få läsa det som intresserar 
honom/henne. Läsning och person(lighet) hör ihop på samma sätt som språk och 
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person(lighet) (O'Donell, 1973: 168). Inte bara den elev som får sitt språk 
underkänt, utan även den elev som får sin läsning nedvärderad, får sin person(lig
het) kränkt. De läsintressen man hunnit utveckla är nära förbundna med livsstil, 
sociala förhållanden och kulturella former som kan skifta från en grupp av männi
skor till en annan. I litteraturundervisningen finns det inget självklart "vi", inte 
ens när vi tror oss "förmedla kulturarvet" Gfr tex Hansson, 1984). Som lärare i 
ett demokratiskt, pluralistiskt samhälle och inom en västerländsk humanistisk 
tradition måste vi respekt.era det faktum att olika individer och grupper av männi
skor har olika uppfattning om vad som är mening, kunskap och värt att veta. 

Respekten för elevernas rätt att få läsa vad som intresserar dem får naturligtvis 
inte stå hindrande i vägen för strävandena att utvidga deras läsintressen och öka 
deras litterära och kulturella medvetenhet. Här gäller samma ribbhöjningstänkande 
och känsliga balansgång som beskrevs i kapitlet om litteraturtolkning. Man bör 
då som lärare stöda och utgå från elevens befintliga läsintressen men samtidigt 
visa på annan möjlig läsning, på utvecklingsmöjligheter. I forskningen på om
rådet betonas ofta vikten av att eleverna kommer i kontakt med litteratur som 
förser dem med sociala modeller och kulturella mönster, något som anses väsent
ligt för deras sociala utveckling. Inte minst kan man som lärare också tydliggöra 
hela skalan av syften med läsningen. Lärarens uppgift blir s.a.s. att hos eleven 
"skapa behov av" läsning och litteratur av det slag som läroplanerna föreskriver. 
Dessa "ribbhöjande" och "behovsskapande" aktiviteter utförs givetvis som inslag i 
de "sociala förhandlingar" som vi utförligt behandlat ovan och som läraren och 
eleverna är likaberättigade deltagare i. Också vilka läsintressen man har är re
sultatet av sådana förhandlingar. Och återigen, här bör pluralismen tillåtas råda, 
inom ramen för de mål som samhället ställt upp för (litteratur)undervisningen. 
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S. Litterär medvetenhet 

5.1 Vad vi menar med "litterär medvetenhet" 

Det torde stå intuitivt klart för var och en av oss, i vår egenskap av språkanvän
dare, att vår uppmärksamhet. när vi talar eller lyssnar, inte är riktad mot språk
ljud, ord eller syntaktiska mönster. Det är meningen, avsikten, med vad som 
säges, som vi i normala kommunikationssituationer oreflekterat lägger märket 
till. Språkformerna själva är då s.a.s. "genomskinliga". Det kan emellertid inträffa 
att vår uppmärksamhet förskjuts från den avsedda innebörden till språket självt. 
Orsaken till detta kan t ex vara att kommunikationen hindras av missförstånd eller 
att vi som talare gör paus och söker efter ord. Språket blir då för ett ögonblick 
"ogenomskinligt". Vi kan inte se igenom det mot den avsedda innebörden. 

Au utanför sådana normala kommunikationssammanhang kunna rikta uppmärk
samhetsfokus på aspekter av själva språk.formerna är en väsentlig förmåga och 
något som barnet tillägnar sig successivt, om också långt ifrån alltid särskilt full
ständigt. Bristande metaspråkliga insikter av detta slag kan, som vi strax skall se, 
vara en bidragande orsak till att vissa barn har svårigheter med att lära sig läsa och 
med att utvecklas som läsare. Det är alltså en viktig aspekt av våra unikt mänsk
liga tillgångar att vi inte endast är i stånd att handla, utan att vi även förmår 
reflektera retrospektivt över våra handlingar. Vi har inte bara möjligheterna att lära 
oss språket och att använda det; vi kan dessutom behandla det som ett mål i sig 
för analys och värdering. 

Att pedagoger på senare år blivit allmer intresserade av språklig medvetenhet beror 
inte i första hand på denna kapacitets betydelse för färdigheterna au lala och lyssna 
utan på dess avgörande roll i tillägnandet av läs- och skrivförmågan (för översikter 
på svenska över delar av forskningsfiiltet, se Dahlgren & Olsson, 1985; Aronsson, 
1983; Torneus, 1983; Lundberg, 1984). Insikterna om den metaspråkliga förmå
gans betydelse för läs- och skrivinlärningen är annars inte något nytt. Redan 
Vygotsky (1962: 100-101) för fram tanken att läs- och skrivkunnigheten är be
roende av, och i sin tur bidrar till, att man kan göra tidigare omedveten eller 
underförstådd kunskap mera medveten. 

Överfört till litteraturundervisningen område innebär detta inte bara att litteratur
läsning kan befrämja språkutvecklingen - litteraturen är ju, åtminstone enligt 
vissa teoretiker och i vissa fall (l'art pour l'art), ett fenomen där språket skall 
uppmärksammas för sin egen skull. Det innebär också att förmågan att distansera 
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sig från och reflektera över sitt eget skapande av mening i litterära texter bidrar till 
den kvalitativa utvecklingen av detta meningsskapande. Som har framgått av 
tidigare avsnitt är det denna senare aspekt av den litterära medvetenheten och dess 
effekter som vi skall koncentrera oss på här. En litteraturpedagogik mera på 
litteraturens egna villkor är ju vårt mål. 

Med "littertir medvetenhet" avser vi alltså härförmdgan att göra littertira normer, 
tolkningsstrategier, motiv etc "ogenomskinliga" och uppmLirksamma dem som 
ndgot i och för sig sjlilva. Redan av denna definition framgår att den litterära 
medvetenheten kan gälla olika inslag i meningsskapandet, inslag som skulle 
kunna beskrivas som tillhörande olika metanivåer. På grundval av Eckers (1973: 
66) förslag urskiljer Svensson (1985: 65) följande medvetenhetsnivåer i barns och 
ungdomars resonemang om konst och litteratur: 

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

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

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

4. Teori. Man teoretiserar om konstens och kritikens (tolkningars och värder
ingars) natur. 

5. Meta-teori. Man analyserar teorier och argument 

Vi skulle här kunna anknyta till Olson (1970) och bettakta vad Ecker benämner 
"estetisk undersökning" som en handling i ett medium. Den ökade graden av 
begreppslig differentiering och integration motsvarar då det successiva utvecklan
det av den perceptuella världen med hjälp av de intellektuella handlingar som ut
förs. Nu är det naturligtvis också så att barnet inte fönnår att klä i ord varje eröv
rad distinktion. Följaktligen påverkas kvaliteten hos resonemangen, alltså hos 
verbaliseringarna av normer, strategier etc, på nivåerna under. Det är förstås 
möjligt för ett barn att utföra en viss intellektuell handling även om det inte för
mår att tala om denna handling i termer av nivåerna över. Olika handlingar av 
detta slag ställer krav på skilda typer av information som kan vara verbaliserad 
eller icke-verbaliserad, beroende på vilken nivå handlingarna utföres på. Utförandet 
av en intellektuell handling på en nivå ovanför en annan skapar s.a.s. tillfälle för 
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verbalisering av urskilda distinktioner och begrepp (tex strategier och motiv) och 
för ett befästande av redan tillägnade verbaliseringar. 

Mycket av litteraturförståelsen kan för eu barn vara oreflekterat. Men som Popper 
påpekar angående vetenskapliga ide.er och upptäckter är vi eu med en intuitiv före
ställning och kan inte kritisera den så länge vi inte objektiverar den med hjälp av 
språket eller något annat symbolsystem. Har vi bara formulerat tanken eller upp
levelsen eller skrivit ner den kan vi betrakta den objektivt och kritisera den och 
lära av den (Popper & Eccles, 1981: 108). Detsamma kan antas gälla för 
litteraturförståelsen. 

Man skulle för det fenomen vi kallat "litterär medvetenhet" också kunna använda 
uttrycket "metakognition". Lundberg (1984: 105- 106) reder ut begreppet på föl
jande sätt 

En aktiv läsning förutsäuer ett slags medvetenhet om de egna 
tankeprocessema, den egna inlärningen. En sådan medvetenhet, 
som också kallas metakognition, innebär att man kan ställa 
diagnos på sig själv under läsningen, att man vet när man förstår 
och inte förstår, så att man kan utveckla olika alternativa strate
gier och t ex anpassa lästempot till uppgiftens art och textens 
karaktär. 

Goda läsare visar sina metakognitiva färdigheter genom de 
strategier de använder vid läsning. Sådana strategier kan bl a 
innefatta: 

(1) Att göra klart för sig syftet med läsningen. Kan jag nöja 
mig med en snabb skumning av texten eller krävs det en 
noggrann bearbetning 

(2) Att identifiera och särskilt uppmärksamma viktiga 
partier i texten. 

(3) Att avgöra omförstdelsen är tillrllcklig eller om man 
behöver gå tillbaka i texten eller på annat sätt öka 
förståelsen. 

Så långt Lundberg. Att det är samma typ av metakognitiva färdigheter som vi 
åsyftar med "litterär medvetenhet" står klart, även om vi till syftet med läsningen 
även vill hänföra den pragmatiska förmågan att t ex välja rätt litterär normuppsätt
ning för genren ifråga (vilket sker med hjälp av vad vi kallat "pragmatiska indika-
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torer"). Och i synnerhet föredrar vi att i stället tala om att avgöra om tolkningen 
som skapats är tillräckligt plausibel eller tillräckligt i överensstämmelse med 
läsningens syfte (t ex att skapa en läsardikt eller en författardikt) eller de per
spektiv och normer som styr meningsskapandet i det aktuella tolkningssam
fundet 

En intressant aspekt av Lundbergs forskning om metakognitionens betydelse för 
läsinlämingen är att metakognitiv förmåga och sjtilvbild kan antas höra nära 
samman. Det har nämligen visat sig att inlämingshandikappade elever ofta har en 
mycket dåligt utvecklad självbild, så att de inte tror på sin egen förmåga och sina 
erfarenheters värde. De saknar, menar Lundberg, det "kognitiva mod som kan be
hövas när man ger sig in i en text" (Lundberg, 1984: 108). Att så är fallet beror 
bl a på rAdande pedagogisk praxis i skolorna. 

Lundberg sätter också det metakognitiva perspektivet i samband med kravet på att 
den som slcall lära sig något själv är ansvarig för inlärningen.Undervisningen 
syftar dA inte så mycket till att avhjälpa konstaterade brister som till att skapa 
förutsättningar för att ett sådant ansvarstagande kan utvecklas. 

Båda dessa tankegångar från Lundberg står i samklang med de idw vi utvecklat i 
föregående avsnitt Där betonades ju vikten av att respektera och utgå ifrån elever
nas egna erfarenheter och av att utveckla dem till ansvarskännande deltagare i de 
sociala förhandlingar som skapar mening och kunskap. 

5.2 Empiriska undersökningar av litterär medvetenhet och 
besläktade fenomen 

Inte särskilt mycket forskning har bedrivits när det gäller litterär medvetenhet. 
Däremot föreligger en hel del forskningsresultat om barns och ungdomars tankar 
om konst Dessa rön är relevanta även för frågan om den litterära medvetenhetens 
utveckling. I bägge fallen har vi ju att göra med handling och insikt i ett medium 
(jfr även ovan Bourdieus teori om överspridningseffekter mellan de båda medier
na). Ett par aspekter av den litterära medvetenheten, fönnågan att värdera litteratur 
och att känna igen stilar, kommer dock att ges en särskild behandling. 

Howard Gardner vid Harvarduniversitetet har med sin forskargrupp inom det s.k. 
"Projekt Zero" under ett drygt decennium bedrivit forskning om bl a estetisk ut-
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veckling, inklusive barns tankar om konst. Delar av denna forskning har vi redan 
presenterat i tidigare kapitel. Nu skall vi se lite närmare på de av gruppens under
sökningar som är av speciellt intresse för frågan om den litterära medvetenhetens 
karaktär och utveckling. 

I Gardner et al (1975b) var syftet att identifiera barns tankar om de olika 
konstarterna. Med hjälp av en närmast halvstrukturerad intervjutyp av Piaget-snitt 
gick forskargruppen i närkontakt med 121 barn och ungdomar i åldrar mellan fyra 
och sexton år. lntervjufrågoma berörde tre huvudämnen- produktion och värdering 
av och identiteten hos konstverk av olika slag. Forskarna redovisar emellertid 
endast de resultat som berör bildkonsten. De konstaterar t ex att de äldsta deltagar
na, 14- - 16-åringama, utmärktes av en tolerans för många olika sätt och tillfllllen 
att skapa konst på. Denna attityd skilde sig från de yngre gruppernas inställning, 
som präglades av rigiditet och motsägelsefullhet. Och när dessa senare grupper, 
dvs fyra- - sjuåringar och åtta- - tolvåringar, definierade eller identifierade konst
verk, demonstrerade de inte någon känsla för mediet, endast "grundläggande miss
uppfattningar om specifika mediers egenskaper". Den äldsta gruppen däremot 
uppvisade olika grader av kunskap om medierna i sig och om vad som kunde, 
eller snarare inte kunde, betraktas som egenskaper hos ett specifikt medium (s 
69-70). 

Denna undersöknings allmänna resultatbild bekräftades av Gardner & Lohman 
(1975), som undersökte 7-. 11-, 14- och 19-åringars förmåga att gruppera litterära 
texter efter personlig stil och att motivera sitt grupperande. Även om ungdomarna 
i undersökningen uppvisade en viss medvetenhet om spänningen mellan domine
rande ämne eller teman och även det sätt på vilket dessa teman framfördes, var det 
bara 19-åringama som föreföll att vara uttryckligen medvetna om stilar och stil
drag. Dessa de äldsta deltagarna i undersökningen hade lagt sig till med litteratur
kritikernas tekniker och diskuterade initierat stil, syntax, ordval, stämning, vers
mått etc. Gardner & Lohman anser att stilistisk medvetenhet framträder senare i 
relation till litteratur än till konst och musik. De håller det också för möjligt att 
övning och undervisning kan underlätta tillägnandet av en sådan medvetenhet I 
det senare fallet får man nog anse att de båda forskarna är onödigt försiktiga i sina 
uttalanden. Exponering för och handling i relation till ett kulturellt medium är 
förvisso vägarna till kännedom om mediet 

Också Rosenstiel et al (1978) koncentrerade sin undersökning till medvetenhets
nivå 2 (se föregående avsnitt) i barns och ungdomars tankar om konst och littera
tur, dvs den nivå på vilken man bedriver kritik genom au verbalisera tolkningar 
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och värderingar av konst och litteratur. I undersökningen, som gällde konstbilder, 
deltog 45 elever i åldrarna 6, 8, 11 och 17 Ar. Deltagarna fick se tolv par mål
ningar, ett par åt gången, och dessutom besvara en av följande tre frågor: "Vilken 
målning tycker du bäst om?", "Vilken målning tror du andra människor skulle 
tycka bäst om?" eller "Vilken målning tycker du är bäst målad?" Eleverna av
krävdes även motiveringar till sina ställningstaganden. 

Med utgångspunkt i de erhållna svaren fastställdes 35 svarskat.egorier med motive
ringarna som en av dessa. Resultatet visar t ex att det sker en successiv utveckling 
från ett intresse för färg och (bokstavligt) innehåll till ett intresse för verkets 
kvaliteter - såväl ytegenskaper som aspekt.er av stämning och tema En annan 
allmän tendens är en större mångfald av svarstyper med stigande ålder. Sexåringar
nas svarsrepertoar var ganska begränsad, medan åttaåringarna hade tillgång till ett 
större ordförråd. 11-Aringarna ublyttjade t.enner från konsthistorien och 17-åringar
na termer från konstkritiken. De senare nämnde också specifika konstnärer eller 
perioder från konsthistorien. V ad Rosenstiel et al särskilt vill framhålla ur resul
tatet är au ungdomarnas svarsprofil inte domineras av någon enstaka kategori utan 
istället präglas av en rikare uppsättning kriterier. 

I Silvermanet al (1976), en av Gardner-gruppens tyngst vägande artiklar, betonas 
vikten av bekantskap med en repertoar av termer som hänför sig till relevanta di
mensioner av konstverket. Utan en sådan terminologi har barn svårt alt klassi
ficera målningar. Forskarna hävdar också i denna studie, som till stora delar 
bygger på deras tidigare undersökningar (vilka vi även redovisat här), att det finns 
signifikanta skillnader mellan tränade och otränade elever vad gäller dessas för
måga att uppfatta stilar inom målarkonst.en och bildspråk (metaforer). Endast när 
barn behärskade termerna och kunde avgöra vilka drag som skulle beaktas inom 
bestämda uppsättningar var de kapabla att framgångsrikt ta sig an stiligenkän
ningsuppgiften på ett flerdimensionellt sätt 

Denna slutsats är ju helt klart i överensstämmelse med Bourdieus och Olsons 
teorier om språkets och undervisningens betydelse för tillägnandet av kunskaper i 
ett medium. Gardner-gruppens forskning ger dock anledning till en något större 
optimism än Bourdieus påstående om den helt avgörande betydelsen av den kultu
rella beredskapen gör. Barn som kommit på efterkälken i den estetiska utveck
lingen p.g.a. alt de saknar tillgång till en relevant terminologi kan uppenbarligen 
förväntas ta igen en hel del bara genom några veckors lämplig undervisning. Vi 
får anledning att i nästa avsnitt återkomma till detta för pedagoger och föräldrar 
uppmuntrande budskap. 
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Den tidigare flitigt refererade och citerade undersökningen av Svensson (1985) 
rymmer även en delaspekt om litterär medvetenhet och vikten av att ha tillgång 
till ett estetiskt fackspråk. Syftet med denna del av undersökningen var just att 
skaffa kunskap om unga läsares förmåga att resonera på olika medvetenhetsnivåer 
om litteraturtolkning och estetisk symbolik. Närmare bestämt var det läsarnas 
medvetenhet om ett antal distinktioner förknippade med lyrikläsning och litterär 
symbolik och denna medvetenhets betydelse för tolkningsförmågan som stod i 
blickpunkten. De 72 deltagarna fick inte bara tolka fyra korta dikter utan även 
besvara ett antal uppföljningsfrågor, där de bl a hade att förklara sina gjorda 
tolkningar, definiera begreppet symbol samt reda ut hur man kan veta att en dikt 
är symbolisk. De allmänna hypoteser som prövades var inte bara att läsarnas 
estetiska distinktioner liksom resonemang på olika medveenhetsnivåer blir mer 
utvecklade med stigande ålder utan även att en hög litterär medvetenhet är 
förbunden med utnyttjande av bildliga tolkningsstrategier, och omvänt att en låg 
medvetenhet av detta slag är förknippad med användande av bokstavliga tolk
ningsstrategier. Med "litterär medvetenhet" avsågs alltså här närmare bestämt 
medvetenhet om olika distinktioner av betydelse för lyriktolkning och estetisk 
symbolik. 

Hypoteserna fick stöd. På uppgiften att förklara den avgivna tolkningen, alltså att 
motivera den, förmådde endast fyra av de 24 deltagande elvaåringarna att åstad
komma ett svar som tydde på en medvetenhet om normer och strategier med an
knytning till symboltolkning. Det stora flertalet i denna åldersgrupp visade sig 
emellertid vara bekanta med andra bildliga strategier av intresse för det estetiska 
meningsskapandet, t ex metonymiska och metaforiska strategier. Tio av de 24 
fjortonåringarna och 16 av de 24 anonåringarna presterade motiveringar som 
indikerade en medvetenhet om normer och strategier inblandade i symboltolkning. 

Samma utvecklingstendens kunde konstateras på definitionsuppgiften. Denna del
uppgift krävde av läsarna att de skulle teoretisera om symbolers och dolda inne
börders natur. Sju av elvaåringarna och flertalet av fjorton- och anonåringarna 
definierade dessa fenomen på ett sätt som i stort överensstämmer med den syn på 
symboler och symbolik som vi redogjort för i tidigare avsnitt av denna bok. 
Dessa läsare förmådde med andra ord att verbalisera aspekter av distinktionen 
symbolisk - icke-symbolisk innebörd. Få av läsarna använde emellertid spontant 
termen "symbol" om inslag i dikterna. Istället föredrog de ett mer vardagligt 
uttryckssätt som ligger närmare begreppen "tecken" och "emblem". 
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Uppgift.en att besvara frågan hur man kan veta au en dikt är symbolisk hade till 
syft.e att avslöja en eventuell medvetenhet om vad vi kallat samarbetsprincipen, 
dvs att man som läsare förväntas arbeta intensivt med texten och förhålla sig 
subjektiv och tolkande. Uppgift.en förutsätter ett resonerande på Eckers fjärde nivå, 
teorinivån. Endast en av elvaåringarna och sex av fjortonåringarna svarade på ett 
sätt som var möjligt att klassificera som "relativistiskt", dvs som kunde anses 
tyda på en medvetenhet om samarbetsprincipen. 14 artonåringar var kapabla att 
explicitgöra en sådan medvetenhet. En majoritet av dessa utmärktes av en hög 
grad av kulturell beredskap i Bourdieus mening. 

En viktig aspekt av den litterära medvetenhet.en och förmågan att resonera om 
estetiska ting är bekantskapen med en särskild estetisk terminologi. I den 
undersökning som just refererats beräknades dels hur många litterära fackuttryck 
som deltagarna själva introducerade och använde, dels hur många sådana uttryck de 
använde av dem som introducerats av försöksledaren. Uttnyttjandet av en est.etisk 
terminologi visade sig då inte ha något samband med ålder men väl med graden av 
kulturell beredskap. En stor del av de grundläggande distinktionerna tillägnas 
sannolikt tidigt som ett inslag i den kulturella beredskapen men blir endast 
långsamt språkbaserade och då i synnerhet genom olika fonner av est.etiska aktivi
teter, som underlättats av den kulturella beredskapen. Estetiska specialutryck 
liksom nya begrepp tillägnas därför i huvudsak av kulturellt högt predisponerade 
läsare, vilka enligt undersökningen var jämnt fördelade över åldersgrupperna 

Det visade sig även av resultatet från undersökningen att det fanns ett signifikant 
samband mellan benägenheten att tolka dikter bildligt och litterär medvetenhet, 
inklusive bekantskap med en estetisk terminologi. Det förväntades inte att läsare 
med låg litterär medvetenhet skulle tolka dikterna symboliskt eller au läsare med 
hög litterär medvetenhet skulle föredra att ge bokstavliga innebörder åt dikterna. 
Dessa hypoteser fick stöd 

Sambandet kan rimligtvis antas vara verksamt i båda riktningarna. Tillämpandet 
av symboliska strategier ökar medvetenheten om distinktioner som är av vikt för 
tolkning och symbolik, och en medvetenhet om sådana distinktioner ökar benä
genheten och förmågan att använda symboltolkningsstrategier. Språkbaserad un
dervisning förstärker förmodligen båda dessa processer. 

118 



S.3 Den litterära medvetenheten som undervisningsmål 

Att veta vad man gör när man läser och tolkar och att ha ord och uttryck för dessa 
insikter påverkar gynnsamt förmågan att läsa och tolka. Medvetenhet leder till 
framsteg. Därför har vi oundvikligen redan i tidigare kapitel understrukit betydel
sen av att undervisningen också riktas in mot själva läsprocessen. De förslag till 
pedagogiska åtgärder som där framfördes är i många stycken väl ägnade att positivt 
påverka barns och ungdomars utvecklande av en litterär medvetenhet Vi skall nu 
överväga ytterligare ett antal möjliga åtgärder för klassrumsbruk och andra 
undervisningssammanhang. 

I Gardner-studien Silvermanet al (1976) redovisas, om än inte särskilt utförligt, 
hur man genom sex till sju veckors systematisk undervisning kan ge barn en 
stilistisk och bildspråklig medvetenhet. När det gällde förmågan att identifiera 
stilar inom bildkonsten gick undervisningen i försöket ut på att dels förse barnen 
(tioåringar) med en uppsättning stilelement med vars hjälp de skulle kunna göra 
klassificeringar av konstverk, dels lära dem hur man på ett systematiskt sätt 
använder dessa element för att göra stilbedömningar och jämförelser mellan bilder. 
De första två veckorna gick enligt forskarna i huvudsak åt till att få barnen att inte 
göra bedömningar på grundval av innehåll eller något annat enstaka drag. Veckor
na tre och fyra lärde sig barnen att diskutera bilderna innan de tog ställning till 
stilen. Undervisningsmetoden var här att lära barnen ställa bestämda frågor för att 
på så sätt få fram skillnaderna mellan bilderna. Först då vågade de en gissning om 
vilka av verken som var målade av samma konstnär, och det var en gissning 
grundad på ett antal element som bilderna hade gemensamt. Barnen fick också på 
andra sätt skaffa sig lärdom om mediet, t ex genom att producera egna bilder med 
olika textur och med imitationer av linjer och penselföring från konstbilder. De 
fick alltså, som vi uttryckt saken tidigare, utföra handlingar i mediet. Därigenom 
skaffade de sig nya kunskaper om mediet, eftersom dessa handlingar ställde krav 
på ny information. Inte oväntat kunde forskarna konstatera att sådana aktiviteter 
"visade sig mycket effektiva" (s 298). De återstående veckorna av träningspro
grammet uppmuntrades barnen att på egen hand ställa frågor och göra jämförelser, 
me- dan forskarna höll sig mera i bakgrunden. Effekten av denna undervisning 
blev alltså att barnen blev signifikant mycket bättre än sina otränade kamrater på 
att känna igen stilar inom konsten. Forskarna kunde påvisa samma resultat på 
delstudien som gällde känslighet för bildspråk (liknelser). 

Också ett par av undersökningens delresultat är intressanta. Den grupp av tio-

119 



åringar som fick öva sig på att sortera djur i Linneanska kategorier efter gemen
samma drag nådde i vissa avseenden bättre resultat på stiligenkänningsuppgif ten 
än övriga grupper, inklusive den grupp som fick öva motsvarande operation på 
autentiskt konstmaterial. Här har vi alltså ett exempel på att barn har lättare att 
lösa uppgifter på innehållsområden som de är bekanta med och står i ett känslo
mässigt förhållande till. Det är alltså en god pedagogisk regel att låta barn öva nya 
strategier på redan känt material. 

En annan intressant iakttagelse som Gardner-gruppen gör är att de specialtränade 
eleverna inte bara förbättrade sin fönnåga att handskas med konststilar; de ut
vecklade även sin fönnåga att själva producera bilder. Deras målningar skilde sig i 
en rad dimensioner från övriga gruppers. Resultatet skulle kunna tyda på att också 
sambandet mellan produktion och perception går i båda riktningarna. Det är 
kanske inte bara så att fönnågan att tolka, värdera etc. underlättas av skapande 
aktiviteter, utan dessa senare aktiviteter utvecklas möjligen även med hjälp av 
övning på perceptionssidan. Vi återkommer till detta samband i ett senare kapitel. 

En undersökning som Silverman et al (1976) har naturligtvis mycket att lära 
praktiska pedagoger som är intresserade av barns estetiska utveckling. Framförallt 
visar den att övning ger färdighet också på ett område som traditionellt och envist 
betraktats som styrt i huvudsak av särskilda (medfödda) fallenhet.er eller begåv
ningar. Den antyder också att barn med bristande estetisk stimulans och otillräck
lig kulturell beredskap i tidiga år kan kompenseras senare med hjälp av special trä
ning. De färdigheter som Gardner-gruppen undersökte är ju typiska inslag i den 
kulturella beredskapen, framförallt i dess kognitiva aspekt. Resultatet av studien 
pekar också mot att estetisk undervisning bör bedrivas med ett brett register av 
aktiviteter som inbegriper såväl produktion som perception. 

Lundberg (1984) sätter som vi sett kognitiv medvetenhet i samband med 
självbild och rekommenderar därför en pedagogik som stärker barnets självförtro
ende och gör det delansvarigt för sin inlärning. Han preciserar dock inte dessa all
männa rekommendationer. En pedagogik med en sådan målsättning har vi dock 
låtit genomsyra hela denna framställning och behandlat särskilt grundligt i kapitel 
2. Vissa förslag till hur vi kan stärka våra elevers språkliga och kognitiva med
vetenhet i klassrummet kan vi emellertid finna hos Lundberg. 

Flera studier har visat att den språkliga medvetenheten är kritisk för läsinlär
ningen. Lundberg rekommenderar därför undervisning som ger barnen anledning 
au uppmärksamma språkets formsida. Det kan t ex vara fråga om att redan i för-
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skolan genomföra övningar som ger eleverna möjligheter att "leka med språket, 
att producera rim, att hitta på och förklara vitsar och gåtor, att upptäcka och själv 
producera tvetydigheter, att göra bedömningar om lämpligheten av vissa språkliga 
former" (s 48). Även på senare stadier kan den sortens övningar vara motiverade. 
Att på detta sätt få tillfälle au "leka med" normer och strategier för tolkning av 
skönlitteratur kan bidra till att utveckla den litterära medvetenheten. I kapitel 2 har 
vi givit flera exempel på undervisningsinslag av den typen. 

Lundberg ger kortfattat också vissa anvisningar för en läsundervisning som 
gynnsamt kan påverka elevernas metakognitiva utveckling. Som vi tidigare har 
sett hävdar alltså Lundberg att goda läsare har förmågan att ställa diagnos på 
texten och sig själva, dvs. de vet när de förstår och inte förstår. Därför bör vi, 
föreslår han, lära våra elever att "ställa sig själva vissa kritiska frågor om sin egen 
förståelse medan de läser". Det kan vara frågor av typen "förstår jag verkligen 
innebörden av detta ord?", "är den här meningen begriplig?", "passar den in i vad 
jag vet sedan förut?" "Vad är själva huvudpoängen i det här avsnittet?" (s 127). Så 
gäller det att demonstrera för eleverna vilka "strategiska möjligheter som förelig
ger". Lundberg åsyftar då strategier av följande slag: "ignorera problemet och läs 
vidare", "ändra läshastigheten", "läs vidare ett tag och hoppas på klarhet", "bilda 
en preliminär hypotes om vad det kan innebära och kolla upp den efter hand", "läs 
om avsnittet", "anlita en expert eller rådfråga en uppslagsbok" (s 127). 

Svensson (1985) noterar att barn, för att kunna införliva ytterligare begrepp och 
erfarenheter med de redan tillägnade, behöver hjälp med att göra dessa senare 
explicita. Språket är det viktigaste verktyget för att åstadkomma detta. En viktig 
uppgift för litteraturundervisningen är alltså att förse barn med ett lämpligt este
tiskt och litterärt fackspråk, och det sker effektivast genom tolkningsövningar och 
metakognitivt tal. Att samtala med barn på en metanivå är ett sätt att bereda dem 
tillfälle att få inblick i de grundläggande normer och strategier som ligger bakom 
tolkningen av litterära texter. De kan därigenom också ges möjlighet att reflek
tera över och pröva sina begrepp om tolkningsprocessen samt värdet av och syftet 
med läsning av skönlitteratur (s 175). Hur sådana metasamtal kan genomföras 
finns utförligt diskuterat i kapitel 2. Där framhålls även skrivandet som ett viktigt 
redskap för utvecklandet av en litterär medvetenhet 

En aspekt av den litterära medvetenheten, som vi skulle kunna kalla pragmatisk 
medvetenhet, är förmågan att avgöra vid vilka till.Bllen de olika tolkningsstrate
gierna skall användas. Vilka genrer och subgenrer kräver vilka tillvägagångssätt? 
Sädana avgöranden förutsätter inte bara en medvetenhet om olika strategier och 
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genrer utan även en känslighet för de pragmatiska signaler som styr hela meka
nismen. Det gäller alltså att man i undervisningen görs medveten om sådana sig
nalers existens och funktion (se ovan avsnitt 2.3.4.2). 
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6. Värdering av litteratur 

6.1 Vad vi menar med "värdering av litteratur" 

61 J Ndgra inledande avgrdnsningar och distinktioner 

Att kunna ta ställning till vad man läser och även kunna motivera sin åsikt har 
under senare decenniers litteraturpedagogiska debatt ansetts vara en väsentlig del av 
målsättningen med skolans litteraturundervisning. Det har då uppfattats vara såväl 
ett mål i sig som ett medel att uppnå andra och vidare syften. Vi skall i detta 
kapitel argumentera för att fönnågan att värdera litteratur är en grundläggande för
utsättning för att individer och grupper skall kunna fullgöra sin "historiska plikt" 
att delta i de "sociala förhandlingar" i det estetiska verldighetsskiktet, som resulte
rar i en litterär kanon för individen och den grupp han tillhör. Något mindre hög
tidligt kan man se det som en fråga om att förse individen med de språkliga och 
kognitiva redskap som han behöver för att kunna medverka i de sociala processer 
som leder fram till avgöranden om vad som är litteratur och litterära värden. 

När man försöker reda ut vad som menas med "värdering av litteratur", ställs man 
inför en rad notoriskt svårhanterliga frågor: Vad är ett värde? Vad innebär det att 
värdera något? Hur avgör om man en värdering är sann eller falsk (eller 
åtminstone rimlig eller orimlig)? Hur förhåller sig estetiska värden och värde
ringar till utomestetiska? Inom filosofiska fack som värdeteori och estetik har så
dana frågor ägnats många och långa skarpsinniga analyser. För den vanlige läsaren 
och kritikern har dessa tankemödor inte alltid varit till någon större hjälp, efter
som de närmast syftat till att "stoppa frågvisheten" genom att påvisa hur komple
xa frågeställningarna egentligen är eller genom att argumentera för att frågorna är 
felfonnulerade eller rent av inte alls kan ställas. Vad ett estetiskt värde är eller hur 
värdering av konst och litteratur bör utföras ·har man ofta avstått från att söka 
fastställa. 

Det finns därför ingen större anledning att här närmare gå in på dessa 
"problemhyfsningar". De kommer hursomhelst ändå att visa sig ligga till grund . 
för de mer praktiskt inriktade och tillämpbara teorier som vi strax skall se lite 
närmare på. Urvalet av teorier för detta kapitel är en naturlig följd av de teoretiska 
ställningstaganden som gjorts i inledningskapitlet. Innan vi ger oss i kast med 
dessa teorier, kan det så här inledningsvis trots allt vara på sin plats med 
åtminstone en preliminär avgränsning av begreppen "värde" och "värdering". 

123 



Enligt Rescher (1969: 9) slår eu vlJrde för "eu slagord som förmår ombesörja 
motiverandet av en handling genom att innesluta en positiv attityd gentemot ett 
förment välgörande tillstånd". Som Hermer~ (1983: 14) påpekar, tycks Reschers 
tanke vara att värden llr ett slags ideal. Dessa ideal kan ändras med tiden och också 
komma i konflikt med varandra. Dock gäller, enligt Hermer~. att "mot varje 
motivering av ett speciellt värde svarar ett tillstånd, tänkt eller faktiskt existeran
de, som representerar förverkligandet av detta värde" (s 14; min översättning). 
Hermertn exemplifierar med hjälp av värdet jämlikhet, som motsvarar ett tillstånd 
i samhället där det råder jämlikhet mellan könen, mellan klasser, mellan raser eller 
~ellan människor i allmänhet Andra värden kan vara rättvisa, hälsa, frihet, 
vänskap, solidaritet, skönhet och integritet. 

Också hur termen vlJrdering kan användas ger Rescher besked om. Att värdera 
något, tex ett litterärt verk, innebär "ett bestämmande av den relativa omfattning 
i vilken något representerar eller förkroppsligar ett visst värde" (s 61). Om vi 
håller oss till exemplet med det litterära verket, kan det alltså vara fråga om att 
avgöra i hur hög grad en roman är god litteratur (har litterärt värde), tex i vilken 
utsräckning den llr nyskapande och originell, eller ett "adekvat uttryck för det sen
kapitalistiska samhällets dekadens", eller en "enhet i mångfalden" etc. 

Det bör också observeras au en värdering inte är detsamma som en preferens eller 
ett intresse eller ens ett angivande av skäl för t ex en preferens. Det kan naturligt
vis vara sA att man föredrar en viss typ av böcker därför att man på en eller annan 
grund anser dem vara god litteratur. Men man kan också föredra att läsa litteratur 
som man värderar lågt som litteratur och/eller ange skäl för sin läsning, vilka inte 
utan vidare kan betraktas som litterära värderingskriterier. Det krävs nog i allmän
het en viss mognad hos ett barn för au det skall kunna inse au en bok inte är god 
litteratur därför att man tycker om den. (Underförstått i detta resonemang ligger 
också ett ställningstagande för tanken att man kan tala om god och dålig litteratur 
och inte bara om litteratur och icke-litteratur.) 

6.1 .2 V ad man gör nllr man vtu<krar litteratur 

En litterär texts innebörd är inte en inneboende egenskap hos texten. Det kan 
sägas vara en av grundtankama inom den litteraturvetenskapliga och litteraturkri
tiska rörelse som vi ovan diskuterat under beteckningen "reader-response criti
cism". Mening och kunskap betraktas av denna rikbling istället som resultatet av 
intressen, normer och strategier man är överens om inom grupper av människor, 
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s.k. tolkningssamfund. Förekomsten av sådana grupperingar är en följd av den 
uppsplittring av den gemensamma fonden av kunskap och erfarenhet som skett i 
det moderna samhället En syn som denna får naturligtvis djupgående konsekven
ser också för hur man ser på frågan om litterära värden och värdering av litteratur. 

Accepterar man tanken på att texters innebörder är sociala och institutionella och 
inte immanenta, måste man också medge att de estetiska värdena, eller idealen, är 
underkastade samma villkor, och det kanske i än högre grad. De försök som gjorts 
att konstruera rationella system av inneboende estetiska värden har havererat på att 
de förutsätter rådande kanon och minoritetsutbildad erfarenhet. Sammons (1977: 
73) skriver i sin insiktsfulla och tankeväckande bok om litteratursociologin och -
den praktiska kritiken (översättningen och kursiveringen är min): 

Värdeutsagor kräver övertygelse, och clärft)r präglas deras närvaro 
i litteraturen och den litterära kritiken av en önskan om ett inter
subjektivt delat samfund. Men eftersom värdeteoretiska principer 
normalt inte åstadkommer omedelbar enighet, mdste en pluralis
tisk diskussion Milas öppen om vi vill kunna dstadkomma nd
gon intersubjektivt delad respons. 

Här har vi alltså återigen ett exempel på föreställningen om "sociala förhandlingar 
mellan individer och grupper" som en grund för bestämmandet av litterära verks 
innebörder och värden. Sammons reser också den ofta debatterade frågan om 
gränserna för denna relativism och "tolerans". Därmed tar han även ställning till 
problemet om relationen mellan estetiska och utomestetiska värden. Ytterst är es
tetiken underordnad etiken, menar han uppenbarligen. Och den ståndpunkten skall 
vi också inta här. Det är bl a därför som vi inte har tillerkänt det estetiska me
ningsområdet annat än en relativ autonomi. Vardagsverkligheten med dess mer 
generella etiska ideal kan överlappa den estetiska verkligheten. 

Sam mons hanterar problemet genom att förespråka en ståndpunkt som balanserar 
kraven på respekt för historia och tradition å ena sidan och tolerans och öppenhet 
å den andra. Historisk medvetenhet är nödvändig, hävdar han, men åsyftar då 
mindre en kapitulation inför rådande kanon av värden och mer en känslighet för 
vår egen tid som en historisk epok underkastad samma lagar som tidigare epoker. 
Inte minst innebär detta att vi är medvetna om det historiskt relativa i våra egna 
värderingar. Sammons fortsätter: 

Vi har vårt eget arbete att utföra i vår egen tid, och vi utför det 
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bäst å framtidens vägnar genom att tillåta vår egen tids kontrolle
rande imperativer - fred, frihet, rättvisa, demokrati - genomsyra 
vår bedömning, för att eftersträva föreningen av värderingskrite
rier "med medvetet uttalade principer som svarar mot vad vi 
faktiskt tror". Samtidigt måste, om vi inte sk.all bli helt fångade 
i vår egen provinsialism, ett av kritikerns personliga värden vara 
en villighet att välkomna värden som utmanar hans egna utan att 
han därför nödvändigtvis faller till föga för dem. Målet är att 
bibehålla spänningen mellan idealet att bedöma förutsättnings
löst och vår trohet mot de prövade och accepterade förutsättningar 
som vi har med oss in i vår uppgift som medborgare (s 88). 

Grunden för Sammons ställningstagande är hans respekt för den liberala konstitu
tionalismen och dess grundläggande värden. Dessa värden har vi i tidigare kapitel 
åberopat i termer av demokrati, pluralism, tolerans, teorimisstro, omvärderingsbe
redskap m.m. Även om det kan råda delade meningar även om dessa värden, lär de 
omfattas av fler människor och grupper i samhället än vad som är fallet med de 
många olika inomestetiska värdena. Dessutom är de i vårt land i stor utsträckning 
grundlagsskyddade och utgör grunden för bl a skolans läroplaner, vilket i någon 
mån underlättar den annars besvärliga uppgiften att undervisa om litterära värden 
och värdering av litteratur. Vi återkommer till saken i ett senare avsnitt. Redan nu 
kan det dock vara på sin plats att som en grund för denna undervisning söka ge ett 
mer konkret svar på frågan vad det är man gör när man värderar litteratur. Till vår 
hjälp tar vi Weitz (1973: 271-273), som bygger sin framställning på en 
omfattande genomgång av Hamlet-kritiken genom tiderna. Hans attityd till 
uppgiften llr rent deskriptiv. 

Fyra steg kan urskiljas i den litteraturvärderande processen. Vi ordnar dem i punkt
form för överskådlighetens skull. 

1. Man avger ett v<Jrderande yttrande. Denna utsaga kan ha karaktären av lovor
dande, fördömande, försvar, omvärdering etc. 

2. Man tilllJmpar kriterier genom att motivera det v<Jrderande yttrandet i ome
delbar anslutning till att det avges. Bland sådana kriterier märks de tre enheterna, 
dekorum, regelbundenhet, begriplighet, originalitet, metafysisk eller moralisk 
sanning, verklighetstrogen gestaltning, förmåga att skapa och upprätthålla 
illusion, organisk integration av personer, språk, handling och tema. 
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3. Man klargör kriterierna genom att definiera eller exemplifiera dem i anslutning 
till att motivering ges till det värderande yttrandet 

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

Nästa steg, som inte direkt har med själva den värderande verksamheten att göra, 
blir för Weitz frågan om, och i så fall hur, man kan validera motiveringar av 
värderande yttranden. Det intressanta inträffar då att han visar att steg fyra lång 
ifrån alltid är hållbart som en grund för fastställande av huruvida en litterär 
värdering är sann eller falsk, riktig eller oriktig. Några logiskt bindande "skäl för 
skälen" finns då helt enkelt inte. Frågan vad ett visst kriterium har med t ex 
dramatisk storhet att göra kan ofta inte ställas, därför att den inte har något svar (s 
275). Och därmed har Weitz delvis "stoppat frågvisheten" på denna punkt Men 
han har inte sagt att steg fyra inte är ett legitimt inslag i den littreraturvärderande 
veiksamheten. 

En vanlig åsikt bland analytiska filooofer är annars att inga värderande yttranden 
kan stödas med goda skäl. Stevenson (1950) hävdar tex att motiveringar i stället 
fungerar som vägledare för värderingsbeslut eller som övertalningsdefinitioner. 

Här kommer man osökt att tänka på Fishs begrepp "tolkningsperspektiv", som 
implicerar att litteraturkritik ytterst inte är en fråga om att argumentera för sin sak 
utan om att övertyga sina läsare om de grundläggande antaganden man värderar 
och tolkar utifrån. Litteraturkritik är övertalning (och stundom propaganda och 
indoktrinering). Ett tolkningsperspektiv utgörs av djupt hållna antaganden som är 
knutna till grundläggande teoretiska hållningar eller andra meningsskapande eller 
organiserande principer av "före-faktum- status". Man skulle kunna säga att tolk
ningsperspektiv har med världsbildsnivån att göra. De låter sig inte ytterligare 
motiveras. Till sådana perspektiv hänför Fish, som vi sett, t ex marxism, freudia
nism och kristendom. I sin essä "Vad gör en tolkning acceptabel" (I: Fish, 1980) 
skriver Fish: 

när en tolkning segrar över en annan, beror det inte på att den 
första har visats vara i överensstämmelse med fakta utan på att 
fakta nu specificerats i perspektivet av dess antaganden. Det är 
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d~sa antaganden, och inte de fakta de möjliggör, som är ifråga
satta i varje kritisk tvist (s 340). 

Ordet "tolkning" i detta citat kan utan vidare bytas ut mot "värdering" utan att vi 
gör våld på vare sig Fishs ståndpunkt eller vårt resonemang här. 

Att vi i slutändan inte har någon fast mark att stå på, i den bemärkelsen att våra 
argument stöds av "goda skal", betyder inte att vi inte kan pröva hur pass adekvata 
motiveringarna av de värderande yttrandena är. Weitz för~lår fyra kriterier på att 
en motivering är adekvat: 

1. Tillämpningen av värderingskriteriet är sådan att frågan om ytterligare motive
ring inte är begriplig, m.a.o. inte kan ställas. Det finns inget svar att tillgå, och 
därför kan skalet för det värderande yttrandet betraktas som gott. Goda exempel på 
sådana skäl eller kriterier är enligt Weitz att Hamlet är stor dramatik därför att 
"rollpersonerna är individer, omväxlande och sammanhängande, till och med i sitt 
språkbruk", "förekomsten av ordlekar intensifierar de skildrade passionerna och 
driver således dramats handling framåt" och "personer, handling, tema och språk 
samverkar till att bilda ett integrerat helt". I dessa fall, menar Weitz, kan man 
rimligen inte ställa frågan vad kriterierna har med dramatisk storhet att göra. 

Hans ståndpunkt synes mig inte helt odisputabel. Avgörandet om en fråga är 
rimlig eller inte kräver sina egna kriterier och några sådana anger inte Weitz. 
Dessa kriterier är exempel på vad Fish kallar "djupt hållna antaganden". En 
tolkning av Weitz hållning kan alltså vara att betrakta de kriterier, för vilka han 
inte anser att ytterligare motiveringar är rimliga, som kriterier kring vilka 
enigheten är så stor att de tycks stå av egen kraft. Utifrån sitt expertperspektiv och 
sin "minoritetsutbildade erfarenhet" är det oproblematiskt för Weitz att inta en 
sådan position. Utifrån andra perspektiv och grundantaganden kan hans åsikt 
förvisso ifrågasättas. 

2. Vid tillämpningen av kriterierna har dessa klargjorts genom definitioner eller 
exemplifieringar. 

3. Tillämpningen av kriterierna är konkret. 

4. Tillämpningen av kriterierna är konsistent 

Uppfylls dessa krav på motiveringarna av ett värderande yttrande kan man enligt 
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W eitz göra anspråk på att ha goda skäl för sin bedömning. Och det är vi beredda 
att instämma i, även om vi anmäler en avvikande åsikt vad gäller det första 
kravet De övriga kraven är uttryck för det "rationella förhållningssätt" som vi 
förespråkat i tidigare avsnitt 

6.1.3 Utvecklingen av förmdgan att värdera litteratur 

Förmågan att värdera litteratur ~~rutsätter den meningsskapande förmågan. För att 
man skall kunna värdera litteratur behöver man tillgång till normer, strategier, 
begrepp och distinktioner av det slag som vi behandlat i tidigare kapitel. Ett barn 
som inte kan skilja mellan fantasi och verklighet kan heller inte förväntas 
använda värderingskriteriet "skapar och vidmakthåller illusion". En läsare som 
inte behärskar den tematiska enhetens princip förmår inte åberopa kriteriet "förenar 
de olika elementen till ett integrerande helt". En person som saknar tillgång till 
symboltolkningsstrategier motiverar knappast sina värderande uttalanden med 
kriteriet "är djup och mångbottnad". Osv. Härav kan vi också sluta oss till att 
värdering av litteratur kräver en viss litterär medvetenhet. Man måste kunna 
synliggöra för sig och klä i ord sina regler och procedurer för tolkning och 
värdering av litteratur. 

Värderingskriterier har sin grund i normer för vad som är god och dålig litteratur. 
De förhåller sig till dessa normer på samma sätt som tolkningsstrategier förhåller 
sig till tolkningsnormer. Det finns regler för hur man bestämmer litterär kvalitet, 
likaväl som det finns regler för hur man avgör vad som är ett litterärt verks 
mening. I bägge fallen gäller att det om dessa regler kan råda mer och mindre 
enighet. Människor med delade normer av detta slag kan sägas utgöra ett tolk
ningssamfund. Och, åtminstone för mogna och utvecklade läsare, gäller att dessa 
normer ytterst grundas på djupt omfattade föreställningar som inte ytterligare kan 
motiveras med rationell argumentation. 

Att värdera litteratur innebär alltså i stor utsträckning an man argumenterar för en 
stdndpunkt. Vi har således här att göra med den typ av tankeoperationer som vi 
tidigare sett Olson (1976) omtala bl a som "användning av definitioner, logiska 
principer och orsaksresonemang". Den sortens kognitiva procedurer tillägnas 
under påverkan av i synnerhet läs- och skrivundervisning. 

Au kunna värdera litteratur är alltså en sammansatt förmåga som inbegriper bl a 
tillgång till och utnyttjande av litterära normer och strategier, en litterär medve-
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tenhet samt ett antal skriftspråkspåverkade tankeoperationer. Allt detta är resurser 
som tillägnas långsamt och under praktiskt taget hela livet. Frågan om hur 
förmågan att värdera litteratur utvecklas är alltså till stora delar en fråga om hur 
dessa resurser tillägnas, och det har vi diskuterat i särskilda avsnitt ovan. Det 
finns därför ingen anledning att fördjupa oss i saken här. Den allmänna utveck
lingstendensen liknar sannolikt de sekvenser som belagts inom den forskning som 
behandlats i tidigare kapitel. Möjligen kan man våga den gissningen att värde
ringsfönnågan tillägnas något senare och mer ofullständigt än t ex tolknings
fönnågan. Ytterligare forskning på området behövs dock innan några säkrare utta
landen kan göras. Ett antal av de fåtaliga forskningsinsatser som gjorts kommer 
att r~ovisas i det följande avsnittet. 

6.2 Empirisk forskning om estetiska värderingar och värdering 
av litteratur 

Purves & Beach (1972) behandlar i sin omfattande översikt över forskning om 
litterär respons, läsintressen och litteraturundervisning också undersökningar som 
berör värdering av litteratur. De tycker sig kunna urskilja två huvudtyper av 
studier: sådana som undersökt tbrhållandet mellan experters och icke-experters be
dömningar och sådana som undersökt läsares uW'yckta motiveringar för sina be
dömningar. Enligt Purves & Beach lider den förra typen av forskningsinsatser av 
bristen att betrakta experternas värderingar som de "korrekta" och den senare av 
bristen att sätta överdriven tillit till faktoranalys. 

I sin sammanfattning av forskningen visar sig de båda forskarna mest intresserade 
av de undersökningar som berör uttryckta motiveringar. Deras försök att upprätta 
ett kategorisystem av värderingskriterier på grundval av den granskade forskningen 
är dock inte särskilt övertygande. Systemet är inte unidimensionellt och katego
rierna överlappar varandra (s 8-9). Uppenbarligen har varlcen Purves & Beach eller 
de forskare vars resultat de diskuterar gjort tillräckligt för att "hyf sa problemet". 
Nödvändiga definitioner och distinktioner saknas på det hela taget 

Hursomhelst anser sig Purves & Beach kunna konstatera att tre värderingskriterier 
framstår som viktigare än andra, nämligen "allmän uppskattning","motsättningen 
mellan form och innehåll" samt "personlig lockelse". Den "allmänna uppskatt
ningen" visar sig emellertid vara mindre allmän än vad beteckningen anger. Den 
handlar i själva verket om kriterier som stil, komplexitet, mångtydighet och 
fantasifullhet Vad de övriga två närmare bestämt innebär framgår inte. 
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Av utvecklingsstudiema på området utläser Purves & Beach bl a att äldre elever 
anpassar sig mer till vuxnas bedömningar och att erfarna läsare uppskattar komp
lexitet mer än oerfarna läsare gör. 

För att få tillgång till intressantare utvecklingsstudier och metodiskt och teore
tiskt mer fullgångna undersökningar av barns och ungdomars användning av este
tiska värderingskriterier, måste vi lämna det empiriskt litteraturvetenskapliga om
rådet Vi återkommer dock strax med en närmare granskning av ett antal mer li~ 
rärt orienterade empiriska studier på området 

Machotka (1966) studerade med vilka kriterier barn och ungdomar motiverar sina 
preferenser bland konstbilder. Vad han främst ville veta var om barns användning 
av estetiska värderingskriterier förutsätter de olika intellektuella funktioner som 
Piaget beskrivit i sin teori om intelligensens utveckling. I undersökningen deltog 
120 franska pojkar i åldrarna 6-12 och 18 år, 15 i varje åldersgrupp. Grundskolan 
och gymnasiet där pojkarna gick var belägna i Parisområdet och hade samma 
sociala struktur i sina upptagningsområden (övre medelklass). 

Metodiskt utnyttjades en individuell intervju. 15 målningar (reproduktioner) hade 
valts ur den västerländska traditionen (fr.o.m. renässansen) och de representerade 
olika stilar, innehåll och färganvändning. Vid intervjun visades de upp i 10 
grupper om tre, och för varje sådan triad ställdes eleverna inför uppgiften att a. 
tala om vilken bild de tyckte bäst om och vilken de uppskattade minst samt b. 
motivera bedömningarna 

Machotka fann att det tycks föreligga tre huvudsakliga utvecklingsnivåer i barns 
bruk av estetiska värderingskriterier, nivåer som förutsäuer de olika intellektuella 
funktioner som Piaget beskrivit. På del "föroperationella stadiet" (6-7 eller 8 år) 
grundas en preferens på innehåll och färg, medan den på det "konkretoperativa 
stadiet" (7-11 år) baseras på realistisk avbildning, färgers kontrast och harmoni 
samt framställningens klarhet. På den "formaloperativa nivån" (fr.o.m. 12 år), 
slutligen, tillämpas kriterier som stil, komposition, känslomässig stämning och 
lyster. Machotka förklarar också på vad sätt de olika kriterieuppsättningarna 
förutsätter de olika intellektuella funktionerna, men det kan vi lämna därhän. 

Den här typen av kognitivt psykologiska förklaringsmodeller har vi redan unryckt 
en viss skepsis inför i tidigare kapitel, och trots sina uppenbara förtjänster i form 
av teoretisk och metodisk medvetenhet inbjuder även Machotkas undersökning till 
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vissa kritiska reflektioner. För det första tycks Machotka inte skilja mellan 
preferens och värdering, varför varje använt kriterium betraktas som estetiskt 
relevant. Som vi redan påpekat ovan behöver ju inte nödvändigtvis varje uttryck 
för gillande eller ogillande vara uttryck för estetiska värderingar. Ses utveckling 
isUUlet som en fråga om insocialisering i en verklighetsdimension, t ex den 
estetiska, förutsätter förmågan att värdera konst och litteratur en uppsättning 
socialt tillägnade regler och procedurer som i stor utsträckning är specifika för den 
estetiska domänen. Sedan förhåller det sig naturligtvis så att olika grupper auk
toriserar sina egna regler och procedurer utifrån sina egna erfarenheter och intres
sen. För varje sådan grupp skulle man emellertid lite grovt kunna tänka sig en 
successiv utveckling från en oreflekterat och odifferentierat litteraturläsande och 
konstbetraktande till ett mer reflekterat och differentierat läsande och betraktande. 
Utvecklingen går då från ett värderande utan bruk: av estetiska kriterier, eller 
verbaliserbara kriterier överhuvud, till ett medvetet estetiskt värderande baserat på 
en hel uppsättning verbaliserbara kriterier. I det senare fallet utgör rent av de 
införlivade estetiska normerna själva förutsättningen för läsandet och värderandet. 
Emellan de båda ändpunkterna på kontinuet finner vi den kulturella beredskapen, 
som utmärks bl a av ett mindre differentierat värderande baserat på t ex kän
nedom om genre och författare. En litterär text kan då tillskrivas litterärt värde 
eller uppskattas "därför att den är en dikt" eller "därför att den är skriven av 
Strindberg". 

Deltagarna i Machotkas undersökning ombads alltså att välja de bilder de tyckte 
bäst och sämst om, inte de bilder de tyckte var störst och minst konst eller ens de 
bilder som de tyckte var bäst och sämst gjorda. Nu är det ett rimligt antagande att 
barn i olika åldrar tolkar en sådan uppgift olika, så att t ex de äldre deltagarna i 
undersökningen faktiskt uppfattade frågan på det senare snarare än på det förra 
sättet, och detta delvis p.g.a. deras större förtrogenhet med den estetiska menings
domänen (men delvis också p.g.a. deras större kommunikativa kompetens, t ex 
förmågan au ta den andres perspektiv i en intervjusituation och au explicitgöra en 
undersöknings underförstådda krav på en deltagare). Skillnaderna mellan ålders
grupperna skulle alltså kunna förklaras med inflytelser från olika sociokulturella 
faktorer. Värdet av Machotkas undersökning kvarstår dock. Den visar på ett antal 
(estetiska) värderingskriterier som används av barn och ungdomar och på att detta 
bruk utvecklas med åldern. Den allmänna utvecklingssekvensen har, som vi strax 
skall se, fått stöd av senare forskning. 

Gardner-gruppen gick i Rosenstiel et al (1978) metodiskt tillväga på samma sätt 
som Machotka, dvs. de utnyttjade en Piaget-inspirerad intervjuteknik. Deras 
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uppläggning inbjuder dock inte i lika hög grad till den typ av invändningar som 
vi framfört mot Machotkas studie. Rosenstiel el al hade till exempel som ett 
uttalat syfte att undersöka huruvida barn och ungdomar kan skilja mellan egna 
preferenser och samhällets standard. Dessutom är de mindre beroende av den piage
tianska förklaringsmodellen och håller åtminstone möjligheten öppen för socio
kulturella faktorer som drivkrafter bakom den estetiska utvecklingen. I huvudsak 
är deras undersökning emellertid rent beskrivande. Framförallt följande tre fråge
ställningar ville Rosenstiel et al få belysta: 

1. Vilka allmänna drag utmärker responserna på varje åldersnivå? 

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

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

45 elever i åldrarna 6, 9, 12 och 16 år deltog i undersökningen. De tillhörde lägre 
medelklass och drogs slumpmässigt ur sina klasser. De fick ta ställning till 12 
par av målningar i form av reproduktioner. Målningarna representerade ett brett 
register av etablerade konstnärer. Eleverna i varje åldersgrupp fördelades slump
mässigt på fyra grupper. Grupp 1 fick besvara frågan "Vilken målning tycker du 
bäst om? Om du skulle välja en att hänga upp i ditt rum, vilken skulle det bli?" 
Frågan för grupp 2 var: "Vilken målning tror du andra människor skulle tycka 
bäst om? Om andra människor skulle bestämma sig för vilken målning de tycker 
bäst om, vilken tror du de skulle välja?" Grupp 3 ställdes inför frågan "Vilken 
bild tycker du är bäst målad? Vilken konstnär gjorde det bästa arbetet för att måla 
det han eller hon ville måla?" Grupp 4 slutligen, fick besvara samtliga dessa 
frågor. I varje grupp ombads dessutom eleverna att motivera sina val. För att 
försäkra sig om att deltagarna i varje grupp verkligen skulle förstå sin typ av 
fråga, lät forskarna dem genomgå en övningsprocedur som innebar att de fick göra 
samma slags ställningstaganden på ett område de var mer förtrogna med: val 
mellan glassmaker. 

De kriterier som barnen och ungdomarna åberopade när de gjorde sina val mellan 
bilderna kunde grupperas i nio huvudkategorier: 1. hänvisning till innehdll (Jag 
tycker om hästar), 2. hänvisning till personlig erfarenhet (Den påminner mig om 
min resa till Mexico}, 3. hänvisning till ftirger (Jag tycker om rött), 4. hänvis
ning till avgrtJnsade ytelemefll (På grund av kvadraterna och cirklarna), 5. hänvis-
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ning till "mdleriska'' ytelement (man kan se penseldragen), 6. hänvisning till 
konstnllrens prestation (Han har gjort den så verklig), 7. hänvisning till stdmning 
(Den är så sorgsen), 8. hänvisning till tema, inklusive bl a budskap, symbolik 
och identifikation (Man kanverkligen identifiera sig med den), 9. intetsllgande 
motiveringar (Den är bra. Den är vacker.). 

Rosenstiel et al kunde inte konstatera några skillnader mellan grupperna räknat på 
varje åldersnivå. Endast i grupp 4, där elevemå konfronterades med alla tte frå
gorna, var kriterieuppsättningama olika för de olika frågorna, utom vad gäller sex
åringarna, som inte heller i denna grupp differentierade sina motiveringar efter typ 
av uppgift. 6-åringarnas kriterierepertoar var dessutom mycket begränsad. Oftast 
hänvisade de till innehåll (i synnerhet djur) och färger. Motiveringarna var i stor 
utsttäckning intetsägande och mycket allmänt hållna. 9-åringarna liknade här
vidlag 6-åringarna men åberopade även kriterier som "avgränsade ytelement", 
"konstnärens prestation" och "måleriska ytelement". Samma typ av motiveringar 
utnyttjades av 12-åringarna, som emellertid i något större utsttäckning använde 
termer från konsthistorien och stödde sig på "måleriska ytelement". 16-åringarna 
utmärktes framförallt av en bredare uppsättning kriterier och av att de i mindre 
omfattning hänvisade till innehåll och färg. Inte heller svarade de intetsägande och 
innehållslöst särskilt ofta. De nämnde inte sällan formella drag och namn på 
konstnärer och epoker. Men i först hand karaktäriseras ungdomarnas motiveringar 
av tillgången till kriterier som "avskilda ytelement''. "stämning" och "tema". 

Utvecklingen av förmågan att göra etetiska värderingar tycks alltså löpa från ett 
odifferentierat bruk av ett fåtal kriterier (främst innehåll och färg) och mycket 
allmänna eller intetsägande motiveringar till ett differentierat utnyttjande av en 
bred repertoar av kriterier som ofta har med formella drag, känslostämning, tema 
och symbolik att göra. Den allmänna resultatbilden stämmer alltså väl överens 
med den som Machotlca kunde rapportera (jfr också Moore 1973). 

Det var kanske lite överraskande att inte ens de äldsta deltagarna i grupperna 1-3 
använde skilda kriterier när de motiverade egna preferenser jämfört med andra 
människors prefrenser. Att åtminstone de tre äldsta grupperna gjorde denna åt
skillnad när de fick besvara alla tre frågorna kan tyda på att det har betydelse hur 
man uppfattar uppgiften. Antaganden om hur man uppträder i en uildersökningssi
tuation kan ha haft större genomslagskraft än den exakta frågeformuleringen och 
lett till att deltagarna i grupperna 1-3 förstått sin uppgift på ett ganska likartat 
sätt. Kanske trodde samtliga att de borde svara i enliget med "samhälleliga värden" 
- och detta p.g.a. vad som i sådana här sammanhang brukar kallas för "sociala 
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önskvärdhetseffekter". 6-åringarnas okänslighet för frågeformuleringarna berodde 
förmodligen främst på att deras mycket begränsade kriterieuppsättning helt enkelt 
inte medgav något differentierat bruk. 

Med Segers (1978) är vi åter på den empiriska litteraturvetenskapens område. I 
denna undersökning fick tillsammans 192 studenter, forskarstuderande och univer
sitetslärare med hjälp av ett frågeformulär bestående av ett antal värderande om
dömen ta ställning till fyra amerikanska noveller. Formulärets värderande omdö
men antogs spegla två typer av värderingskriterier: emotionella och intellektuella. 
I anslutning till varje omdöme fanns en sjugradig skala, på vilken läsarna skulle 
markera hur pass tillämpligt kriteriet ifråga var på de lästa novellerna. Läsarna 
fick också på en sjugradig skala (från "myck(}t dålig" till "mycket bra") göra en 
helhetsbedömning av varje novell. De förformulerade värderingarna grundades på 
en pilotundersökning, där 33 forskarstuderande ombads att skriva ner högst fem 
emotionella och fem intellektuella värderingskriterier, som de ansåg tillämpliga 
på någon av sina favoritnoveller. 

Vad Segers på detta sätt ville få svar på var bl a i vilken utsträckning formulärets 
värderingskriterier var relaterade till helhetsbedömningarna och om dessa kriterier 
verkligen grupperade sig i två huvudtyper - emotionella och intellektuella. Ytterst 
syftade undersökningen till att med hjälp av läsares utnyttjande av värderingskri
terier söka fastställa deras litterära nonner. 

Efter omfattande statistiska beräkningar (bl a faktoranalys) fick Segers revidera sin 
gruppering av värderingskriteriema, som visade sig representera tre s.k. faktorer: 
nyhet, påverkan och utformning. Såväl dessa tre faktorer som flera av de ur
sprungliga kriterierna befanns vara starkt förbundna med helhetsbedömningarna. 
Det starkaste sambandet uppvisade nyhetsfaktom. Segers tyckte sig också finna 
att ju mer sofistikerade och kunniga läsarna var, desto mer varierat och differen
tierat var deras utnyttjande av värderingskriteriema 

Trots skalteknikens och faktoranalysens uppenbara brister och begränsningar (som 
f.ö. Segers i stor utsträckning själv är medveten om), saknar denna undersökning 
inte intresse. Den visar att de utvecklingstendenser som vi diskuterat med av
seende på barns och ungdomars estetiska värderingar kan urskiljas även bland vux
na, mycket kvalificerade läsare. Men framförallt har Segers beskrivit och påvisat 
användbarheten hos ett antal litterära värderingskriterier. Innan vi lämnar diskus
sionen av hans undersökning skall vi därför notera några av dem och se hur de 
grupperar sig under de tre faktorerna, vilka Segers uppenbarligen betraktar som 
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inslag i (eller åtminstone uttryck för) läsarnas litterära normsystem: 

Nyhet P<lverkan Utformning 

språk känsla handling 
originalitet trovärdighet tema 
spänning personskildring struktur 
intresse engagemang 

tempo 

I Sverige genomfördes kring 1970 en rad undersökningar som till sin uppläggning 
liknar Segers, tex Fredholm (1970), Skaaret (1971) och Hansson (1974). Ge
mensamt för dessa undersökningar är att de utnyttjar ett system av värderingskri
terier som ursprungligen lanserades av Purves (1968). Eftersom Hansson (1974: 
kap 11) utförligt diskuterat de viktigaste resultaten av dessa undersökningar och 
även dragit ut de praktisk-pedagogiska konsekvenserna av dem, kan vi här nöja 
oss med att peka på eu par inslag i resultatbilderna. 

Undersökningarna visar ganska entydigt att svenska skolelever har tillgång till 
uppseendeväckande få värderingskriterier. Även om forskningen på området hittills 
huvudsakligen gällt gymnasienivån och däröver, finns ett visst material som möj
liggör jämförelser mellan olika stadier. Hansson (1974) refererar ett par under
sökningar där inte alla av de deltagande 10-åringama kunnat prestera ett värderings
kriterium. En genomsnittssiffra som nämns är 0.4 kriterier per elev. En motsva
rande siffra för två år äldre elever är 2.1 argument. För högstadiet finns inget di
rekt jämförbart material, men för gymnasiet lyder siffran på 2.3 argument per 
elev. Bland de spontant utnyttjade kriterierna av detta slag märks framförallt 
motiveringar av typ "spännande", "skojig", "rolig" och i mindre omfattning 
"komposition" och "form och stil". 

Undersökningarna visar också alt många elever har en latent värderingsförmåga 
som kan göras manifest med hjälp av sådana kriterieuppsättningar som vi sett 
Segers utnyttja i sin forskning. Förmodligen beror inte detta enbart på att eleverna 
omedvetet haft tillgång till vissa kriterier som de fått medvetandegjorda med hjälp 
av språket. En stor del av förklaringen till fenomenet står förmodligen att finna i 
att formuleringarna och framförallt de bifogade beskrivningarna av kriterierna ger 
eleverna tillgång till nya eller tidigare omedvetna meningsskapande strategier, 
begrepp och distinktioner (jfr Hansson 1974: 172-173). 
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Det är nu inte bara antalet använda kriterier som förändras med stigande ålder utan 
även typ av kriterier. Här överensstämmer de av Hansson diskuterade forsknings
resultaten med dem vi redovisat ovan. Det tycks alltså ske en utveckling från låg
stadiet till gymnasiet som innebär att tyngdpunkten förskjuts från bruk av mer in
nehållsrelaterade till bruk av mer fonnella kriterier: 

Tendensen i stort var alltså au kriterier av typen förmåga att 
lära ut något och yttre trovärdighet minskade i 
användning, medan de formella kriterierna form och stil, 
komposition och symboler och liknelser ökade i 
användning (Hansson, 1974: 154). 

Tyvärr är det Purveska kriteriesystem som här utnyttjats inte helt lyckat. Krite
rietypema är delvis överlappande och inte helt begripliga för barn och ungdomar 
vare sig språkligt eller begreppsligt. Det återstår också att visa att instrumentet 
kan användas på ett tillförlitligt sätt, dvs all det råder en acceptabel överens
stämmelse mellan två eller flera forskares utnyttjande av det. Det är dessutom en 
intressant och viktig forskningsuppgift att söka relatera de olika värderingskri
teriema till olika litterära normsystem och att kategorisera dem som förslagsvis 
utominstitutionella, förinstitutionella och institutionella utifrån ett visst norm
system. Sådana åtgärder skulle inte minst underlätta såväl lärares som elevers han
terande av och ställningstagande till de olika värderingskriteriema. 

De svenska undersökningarnas stora värde ligger bl a i deras tillämpbarhet, som i 
viss utsträckning redan påvisats i ett antal praktisk-pedagogiska försöks- och 
utvecklingsarbeten. Det är bl a en del av dessa som vi skall behandla i nästkom
mande avsnitt. 
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6.3 Undervisning i värdering av litteratur 

Att kunn'.l värdera litteratur är en sammansatt fönnåga som utvecklas långsamt 
och parallellt med tolkningsfönnågan och förmågan att medvetandegöra inslag i 
själva den meningsskapande processen. I viss mån förutsätter den även dessa 
senare kapaciteter. Att värdera är inte detsamma som att preferera. Värderingen av 
ett litterärt verk måste också anpassas till genren ifråga och syftet med läsningen. 
Man tillämpar inte samma normer och kriterier vid bedömning av en lätt 
underhållningsroman som vid bedömning av en diktsamling ur världslitteraturen. 
Läsning med syftet att förströ värderas annorlunda än läsning med syftet att vidga 
horisonter och utforska. Allt detta bör vi som pedagoger ta hänsyn till när vi står 
inför uppgiften att lära våra elever att kritiskt granska och ta personlig ställning 
till vad de läser. Vi bör heller inte falla för frestelsen att betrakta värderingar och 
omdömen som något som inte låter sig hanteras förnuftsmässigt. Som vi sett 
W eitz demonstrera innebär värdering av litteratur att man argumenterar rationellt 
för en ståndpunkt, att man klargörande, konkret och konsistent framför sina skäl. 
Detsamma bör vi kräva både av oss själva och av våra elever. 

Att estetiska värderingar ytterst går tillbaka på djupt omfattade åskådningar som är 
förankrade i individens kulturella, sociala och personliga omständigheter och som 
möjligen inte medger ytterligare logisk underbyggnad innebär inte att vi som 
pedagoger skall göra halt när vi nått denna punkt Istället skall vi gå ytterligare ett 
steg för att nå en nivå varifrån vi kan granska och ta ställning till de olika 
värdesystemen, ideologierna och världsbildema. Vi kan kalla denna position för 
de1' vetenskapliga attityden, och den innebär, som vi redogjort för tidigare, bl a en 
skepsis mot dogmatiska system och en ständig beredskap att ompröva de nuvaran
de ståndpunkterna i ljuset av nya kunskaper. Kombinerar vi så (vilket id~historien 
sett många exempel på) denna hållning med den demokratiska humanismens ideal, 
når vi den dubbla fördelen att kunna granska de olika värdesystemen - inklusive 
vårt eget - samtidigt som vi kan ge ett yttersta fundament åt våra värden och vär
deringar. Vad denna humanism står för kan enklast sammanfattas med formeln 
"människans väl, värde och värdighet". Den livsåskådning som vi då omfattar har 
kallats vetenskaplig humanism (Huxley 1947). Dess båda bestånds<ielar kan till 
yttermera visso med fog sägas förutsätta varandra. 

Ett grundantagande här är alltså att ett skolat intellekt ar flexibelt nog att kunna 
frigöra sig frdn sitt eget vardesystem, åtminstone försöksvis. Och det är dit vi 
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vill att våra elever skall nå en dag, bl a med hjälp av litteraturundervisningen. 
Otvivelaktigt ger läroplanerna vackra uttryck för såväl mål av detta slag som för 
den vetenskapliga humanismens ideal. Det är därför ett tragiskt faktum att just de 
delar av läroplanerna som särskilt ägnats åt dessa mål och ideal är de mest miss
förstådda och hårdast kritiserade, inte minst bland lärare. Det ankommer på 
framtida läroplansförfattare att ytterligare konkretisera och mera till en samman
hållen åskådning integrera dessa grundläggande syften och värden. Inte minst gäl
ler det då att tydligt och klart anknyta denna åskådning till den pedagogiska var
dagen. 

Implicerar läroplanerna också vissa bestämda estetiska och litterära normer? Man 
kan naturligtvis se läroplansarbetet som en typ av formaliserade och öppet 
politiska "sociala förhandlingar", vars resultat blivit ett slags konsensus i värde
pluralistisk anda Därmed är också sagt att det knappast finns några tydliga och 
klara ställningstaganden för ett eller annat av de perspektiv eller normsystem som 
utgör det yttersta fundamentet för estetiska och litterära värderingar (om vi nu inte 
skall räkna den vetenskapliga humanismen dit). 

Däremot förutsättes helt visst, såväl i kanon som i föreslagna undervisningsme
toder, värderingskriterier av det slag som vi sett Weitz beskriva, inte minst sådana 
som han betraktar som omöjliga att ytterligare motivera. Lite annorlunda uttryckt 
skulle man kunna säga att dessa senare kriterier är sådana som det råder bred enig
het om inom det litterära samfundet eller den estetiska meningsprovinsen. Enig
heten är alltså så stor att åuninstone "experter" som Weitz och kanske även läro
plansförfattarna anser att dessa kriterier "slår av egen kraft". Vi har tidigare också, 
efter Culler och Fish, beskrivit dessa kriterier i termer av grundläggande principer, 
tex principen om tematisk enhet och principen om centrala insikter. De har också 
av Svensson (1985) visats vara inslag i den litterära socialisationen. Vi har i före
gående kapitel argumenterat för att sådana fundamentala tolkningsnormer i syste
matiserad och utvecklingsanpassad form bör vara ett accentuerat moment i skolans 
litteraturundervisning. 

Ett huvudmål för undervisningen i värdering av litteratur bör vara att föra fram 
eleverna mot ett självständigt och kritiskt val bland och bruk av litterära normer 
och kriterier. Detta innebär au de måste lära sig att - åtminstone momentant - inta 
en position "ovanför perspektiven" (alltså "ovanför" åskådningar som marxism, 
kristologi, freudianism etc). Det är samma krav som man utifrån den vetenskap
liga attityden kan ställa på en litteraturforskare. Man skall alltså som forskare inte 
delta i den litterära institutionens aktiviteter utan analysera dem (Schmidt, 1981: 
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330). 

Innan man når så långt måste man som läsare successivt ha tillägnat sig en rad 
begrepp och distinktioner. Vi har alltså här att göra med ytterligare en aspekt av 
individens och gruppens begreppsutveckling och konstruktion av världsbilden. 
Som gång på gång betonats i tidigare avsnitt förutsätter en sådan intellektuell 
tillväxt hos eleverna au de själva är aktiva i förhållande till det litterära mediet och 
ges möjligheter att som utgångspunkt för dessa handlingar (t ex tolkning och 
värdering) ta sina egna redan existerande kunskaper och erfarenheter. De bör också 
i samtal och diskussioner konfronteras med andra läsares uppfattningar. dels för att 
socialt föfankra sina tolkningar och värderingar, dels för att få sina tankar och 
attityder medvetandegjorda. Från Piaget (1976: 137) kan vi hämta stöd för detta 
senare krav: 

Den som tänker uteslutande för sig själv och följaktligen 
befinner sig i ett tillstånd av ständig övertygelse, dvs. av tilltro 
till sina egna ideer kommer naturligtvis inte att bekymra sig 
över de skäl och motiv som styrt han tankeprocess. Endast under 
trycket av argument och motstånd kommer han att försöka 
rättfärdiga sig själv i andras ögon och därigenom tillägna sig 
vanan att iaktta sig själv när han tänker, dvs. att ständigt 
uppdaga de motiv som styr honom i den riktning han 
eftersträvar. 

Vi har alltså här några allmänna riktlinjer för hur en undervisning i och om vär
dering av litteratur bör gestaltas. I stort kan en sådan undervisning byggas på de 
förslag som framförts i tidigare kapitel, inte minst avsnitten om undervisning i 
tolkning av litteratur. 

Det säger sig självt att värderingsprocessen sådan den beskrivits och avgränsats av 
Weitz inte i alla stycken är lämpad för alla undervisningsstadier. Så pass 
avancerade tankeoperationer med inslag av logisk argumentation förutsätter en hel 
del inte bara i form av kulturell beredskap utan även i form av utveckling bort 
från det tillstånd av egocentrism som vi just sett Piaget beskriva. Oförmågan till 
introspektion, till att upptäcka självmotsägelser och till att resonera formellt 
logiskt utifrån givna premisser är några av hindren som försvårar eller omöjliggör 
för små barn att ge uttryck åt en ståndpunkt och argumentera för den på ett 
övertygande sätt. Det gäller naturligtvis även för detta moment i litteraturunder
visningen att anpassa innehållet till elevernas förutsättningar. Vad är då rimligt att 
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behandla på respektive stadium? 

Förskolan och ldgstadiet. På denna nivå blir målet att stödja barnet i dess ut
vecklingsmässiga uppgift att ta sig ur det egocentriska tänkandet och höja sin 
kognitiva medvetenhet Detta kan alltså ske genom att barnet får möta motstånd 
och invändningar och på så sätt tvingas reflektera över och motivera sina 
ståndpunkter. Piaget grundar f.ö. sin "kliniska metod" just på denna insikt. Det är 
också ett känt fenomen bland forskare på området att barn kan göra dramatiska 
framsteg i sitt tänkande bara under loppet av en kort forskningsintervju. Själv
fallet skall man som lärare bjuda detta slags motstånd med en viss känslighet och 
finess, så att inte den begynnande förmågan till introspektion resulterar i över
driven självkritik och en negativ självbild. Barnet behöver, som vi sett Lundberg 
hävda, ett visst mått av "kognitivt mod" för att kunna ge sig i kast med sina 
skol uppgifter. 

I samtal om sagor, berättelser och lästa böcker kan barnen ges naturliga tillfällen 
att börja öva sin litteraturkritiska fönnåga. De kan där med fördel uppmuntras inte 
bara att tolka och anknyta det lästa till sin egen verklighet utan även att värdera 
berättelserna. De bör då vänjas vid att motivera sina åsikter och specificera 
allmänna omdömen av typ "den var bra" och "den var rolig". Eftersom kriterie
medvetenheten uppenbarligen är låg ännu högt upp i skolåldern, blir en av lära
rens främsta uppgifter alt successivt införa kriterier med vars hjälp eleverna kan 
motivera sina litterära värderingar. Sådana kriterier finns att tillgå i den övriga 
litteraturundervisningens grundläggande begrepp och distinktioner (se avsnitt 
2.3.2.2). Motiveringarna kan då komma att få t ex följande enkla utseende: 
berättelsen var bra "därför att den handlar om många olika personer", "därför att 
den handlar om viktiga saker" eller ''därför au det hände en massa oväntade saker 
hela tiden". Redan nu bör man också ställa kravet på konkret tillämpning och be 
barnen ge exempel på "de många olika personerna" på "de viktiga" och "oväntade 
sakerna". 

Högre upp på lågstadiet kan effekterna av sådana samtalsövningar förstärkas med 
hjälp av olika former av skriftlig framställning, som kan ha samma allmänna 
uppläggning som tolkningsövningarna i skrift (se avsnitt 2 .3.3). Skriftligt for
mulerade tankar kan på ett mer påtagligt sätt underkastas egna octi andras reflek
tioner. Övningar i att skriva recensioner bör därför inte underskattas men heller 
inte tillämpas alltför mekaniskt. Någorlunda reella och naturliga kommunika
tionssituationer kan åstadkommas om recensionsskrivandet kombineras med t ex 
brevväxling mellan klasser eller med evenemang av typ "bokens vecka". 
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En undervisningsmetod som visat sig på ett effektivt sätt kunna höja kriteriemed
vetenheten hos läsare är att utnyttja den fonn av verbala skalor som kommit till 
användning inom den empiriska litteraturforskningen. Tillvägagångssättet finns 
utförligt beskrivet av Hansson (1974) och går ut på att eleverna förses med färdiga 
uppsättningar av kriterier, inklusive beskrivningar av dessa kriterier, och får till 
uppgift att bedöma deras tillämplighet på konkreta texter. Detta sker genom att 
eleverna markerar sina uppfattningar på flergradiga skalor. En begränsning hos 
denna metod är att den inte ger utrymme för någon konkret tillämpning i fonn av 
exemplifiering. Den bör därför kompletteras med övningar där sådan fördjupad 
användning möjliggörs. Det är också lämpligt att börja med ett mindre antal kri
terier och kriterier av ett slag som anknyter till begrepp och distinktioner som 
eleverna redan tillägnat sig. 

Mellanstadiet. Undervisningen från föregående stadium fortsätter, fördjupas och 
utvecklas ytterligare. Ett bredare register av kriterier kan läggas till grund för de 
olika övningarna. Större krav kan även ställas på argumentationens klarhet, 
konkretion och konsistens. Den ofta stora bredden på klassens läsintressen vid den 
här tiden är en tacksam grund för regelrätta argumentationsövningar. Parvis, i 
grupp eller helklass kan eleverna argumentera för eller emot en läst bok och även 
bedöma varandras motiveringar. De har då också möjlighet att erfara hur deras 
egna synpunkter kan fördjupas och nyanseras. En motivationsskapande åtgärd i 
detta sammanhang kan vara att låta en litteraturrecensent besöka klassen och 
berätta om och ge prov på sin verksamhet 

PA den här nivån bör också barnen vara mogna för insikten att en preferens inte är 
lika med en värdering, dvs. att man t ex mycket väl kan föredra att läsa böcker 
som man inte värderar högt som litteratur eller undvika böcker som man anser har 
högt litterärt värde. Det blir då också anledning att tala om olika typer av och 
syften med läsning och framhålla vik.ten av en bred läsning. Inte minst den 
"litterära" och "kognitiva" läsningens möjligheter kan behöva lyftas fram för barn 
som befinner sig i "slulcaråldem". Det är dessutom nödvändigt om en hel rad 
litterära värderingskriterier överhuvud skall bli begripliga. Marken kan beredas 
med hjälp av intressanta och elevcentrerade tolkningsuppgifter (se kapitel ?.). 

Ett beprövat och pålitligt sätt att skapa intresse för tolkning och värdering av 
litteratur är att under en period anslå ett halvt lektionspass i veckan åt "Dikt
toppen". Under fonnen av en topplisteomröstning får eleverna läsa, tolka och 
värdera 4-5 dikter. Metoden, som ursprungligen tycks ha lanserats av läraren och 
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poeten Karl Sundtn, kan ges många olika utformningar. Den bör dock innefatta 
ett moment där eleverna i skrift motiverar sina preferenser. Dessutom kan om
röstningsresultatet med fördel läggas till grund för samtal om litterära värderingar 
och naturligtvis också föregås av undervisning i samma ämne. "Topplistan" och 
utskrifter av dikterna anslås på en väl synlig plats. 

Högstadiet. De åtgärder som föreslagits för mellanstadiet är i stor utsträckning 
tillämpliga även på högstadiet Nu kan det även vara tid att .klargöra varför det är 
viktigt att kunna ta personlig ställning till det man läser och även kunna motivera 
sin ståndpunkt. Resonemanget kopplas till föreställningen om litterära innebör
ders och värdens karaktär av "förhandlingsresultat" och till den humanistisk
demokratiska människosynen. I allmänhet torde de förslag till litteratursamtal 
som framförts i tidigare kapitel vara tacksammare att genomföra på grundval av 
värderingsfrågor än på grundval av tolkningsfrågor. Engagemanget och motivatio
nen från elevhåll kan förväntas vara större. 

Bland de nya värderingskriterier som nu är lämpliga att introducera märks sådana 
som hänför sig till bildspråk och mångtydighet. Överhuvudtaget bör man ge 
större utrymme åt de mer formellt inriktade kriterierna. Dessutom bör tillämp
ningen av kriterierna börja anpassas till de olika genrernas krav. Eleverna har för
hoppningsvis på detta stadium tillägnat sig de grundläggande begrepp som möj
liggör detta. 

Gymnasiet. Särskilt under gymnasietidens andra och tredje år kan Weitz modell 
för litteraturvärdering tillämpas mer eller mindre fullt ut. Det innebär att hela 
skalan av värderingskriterier kan införas och att även skäl för skälen kan börja 
diskuteras. Därmed är det dags att påvisa värderingarnas grund i olika livsåskåd
ningar och perspektiv. En verksam övning kan då vara att låta eleverna bedöma 
litterära verk utifrån bestämda perspektiv, tex kristendom, marxism eller eko
sofi. Distinktionen mellan kriterier som kan och inte kan motiveras ytterligare 
bör också vara begriplig för elever på detta stadium. På sätt och vis motsvarar 
denna distinktion i viss mån distinktionen mellan idiosynkrasi och konvention 
som vi behandlat i samband med tolkningsundervisningen ovan. Värderingsöv
ningama kan nu också på ett helt annat sätt än tidigare integreras med övrig skrift
lig framställning, och den litterära värderingens plats som ett av flera inslag i den 
litteraturkritiska verksamheten bör framhållas. Litteraturkritiska essäer och recen
sioner kan analyseras och kritiseras utifrån Weitz modell och krav. På de treåriga 
linjerna vore här integration med filosofiämnets moment om värdeteori och argu
mentationsanalys att rekommendera. 
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Flera av de åtgärder som föreslagits för lägre stadier är naturligtvis fortfarande 
aktuella, inte minst på vissa tvååriga linjer. Skalmetocliken och andra mer struk
turerade och styrda övningar kan ibland vara att föredra På alla stadier är det också 
av stor vikt att lära eleverna skilja ordentligt mellan tolkning och värdering, att 
undvika allmänna och intetsägande omdömen och konkret och följdriktigt bygga 
under sina ståndpunkter. Därigenom lär de sig förhoppningsvis att inse att även 
värdering av litteratur är en verksamhet som bör präglas av ett rationellt förhåll
ningssätt. 
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7. Det egna skapandets betydelse för tolkningsförmågan 

7 .1 Förhållandet mellan produktion och perception 

Att en skapande förmåga är ett väsentligt inslag i personlighetsutrustningen torde 
de flesta människor vara överens om. Det kan rent av ifrågasättas om inte den e
stetiska utbildningen, åtminstone på lägre undervisningsstadier, gynnat skapandet 
på bekostnad av t ex tolkning och värdering. Hursomhelst tycks få pedagoger ha 
uppmärksammat det ömsesidiga beroende som råder mellan dessa aktiviteter. Det 
är denna aspekt och särskilt produktionens betydelse för perceptionen som vi här 
skall behandla. Grunden har vi redan lagt med inledningskapitlets diskussion av 
Olson (1970). 

Enligt Olsons teori är förhållandet mellan produktion och perception av vital 
betydelse. Barnet lär sig fler och olika egenskaper hos ett fenomen inte bara ge
nom att urskilja detta från en större uppsättning alternativ utan också genom att 
utföra olika slags handlingar i relation till fenomenet. Barnet skaffar sig en mer 
nyanserad uppfattning av vad t ex en dikt är inte bara genom att lära sig skilja 
mellan romaner, noveller och dikter utan också genom att på olika sätt vara aktiv 
i förhållande till diktmediet. Olika handlingar som tolkning, värdering och eget 
författande ställer krav på olika sorters information om dikter. Genom att utföra 
många olika slags handlingar i relation till ett fenomen lär man sig mycket om 
detta fenomen. Nya handlingar leder till nya kunskaper. 

Förmågan att skriva en dikt förutsätter delvis annan information än förmågan att 
läsa den. Det intressanta i Olsons resonemang är nu att den nya kunskap som den 
förra aktiviteten medför verkar tillbaka pd den senare förmågan, så att tolknings
fönnågan utvecklas. Enigt Olson är det just detta som konstnärer så enträget bru
kar hävda (s 192). 

7.2 Empiriska undersökningar av förhållandet mellan produktion 
och perception 

Tyvärr har det genomförts mycket få systematiska undersökningar av hur skapande 
och tolkande aktiviteter påverkar och samverkar med varandra. Olson har empi
riskt prövat delar av sin teori med experiment på hur barn tillägnar sig diagona
litet. Även om dessa experiment är intressanta och grundläggande för teorins håll
barhet känns de lite perifera i detta sammanhang, som gäller mer komplexa för-
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mågar på det estetiska området 

I samband med vår behandling av den estetiska medvetenhetens utveckling 
relaterade vi en undersökning av Gardner-gruppen, Silverman et al (1976), som 
avkastat ett resultat av intresse för problemställningen här. Det visade sig, som vi 
erfarit, att den grupp av barn och ungdomar som gavs en systematisk undervis
ning i hur man identifierar konststilar i större utsträckning än andra undersök
ningsgrupper även utvecklade sin förmåga att teckna. Enligt forskarna blev denna 
grupps teckningar "mer olika i ett antal dimensioner" (s 299) än övriga gruppers 
teckningar blev. Barnen som rätt särskild undervisning i bildperception kunde 
alltså utnyttja de begrepp de lärt sig också när de själva skapade bilder. I detta fall 
verkade alltså perceptionsförmågan tillbaka på produktionsfönnågan. Om också en 
systematisk undervisning i bildskapande får effekter på bildtolkningsförmågan 
återstår att visa empiriskt 

På det litterärt-språkliga området har det gjorts ett försök att fastställa samband 
mellan olika typer av förmågor. Den forskargrupp det här gäller har intresserat sig 
särskilt för utvecklingen av barns produktion och perception av metaforer, såväl 
slitna som mer nyskapande. Gruppen har då bl a sökt fastställa eventuella sam
band mellan olika förmågor som tex produktion, förståelse och värdering av 
metaforer (Pollio & Pollio, 1974; Pollio & Pollio, 1977; Pollio & Pickens, 
1980). Några samband av det slag som Gardner-gruppen påvisat har dock inte 
kunnat rapporteras. Den förklaring som gruppen ger till att det inte kunnat 
påvisas något samband mellan förmågan att i en uppsats spontant använda 
metaforer och de övriga förmågorna är dock högintressant för praktiska pedagoger. 

}>ollio & Pollio (1977: 119) hävdar att förmågan att producera metaforer inbe
griper någonting mer än metaforisk kompetens, alltså t ex förmåga att tolka och 
förstå metaforer. När de försöker bestämma vad detta "någonting mer" är närmar de 
sig Lundbergs resonemang om det "kognitiva modets" betydelse. Pollio & Pollio 
talar om sprdkligt och produktivt sjlilvförtroende. De har i sina undersökningar 
upptäckt att särskilt lite äldre barn från högre samhällsklasser tenderar att 
utvecklas mot en allt mindre användning av nyskapande metaforer när de skriver 
uppsatser. Att så är fallet menar forskarna beror på att den sortens bildspråk inte 
uppmuntras i skolmiljön. Barnen och ungdomarna uttrycker sig mer konven
tionellt för att inte riskera betyget. De saknar modet att ta konsekvenserna av sin 
uttrycksfulla stil. 

Fler undersökningar än dessa finns uppenbarligen inte att rapportera. Forsk-

146 



ningsfältet llr nytt och kommer säkerligen att avkasta fler resultat de närmaste 
åren. De första ansatserna verkar lovande, och redan nu kan ett antal implikationer 
för den praktiska undervisningen skönjas. 

7 .3 Det egna skapandets roll i litteraturundervisningen 

En tämligen självfallen konsekvens av vad som diskuterats i de två närmast 
föregående avsnitten är att litteraturundervisningen bör vara mångskiftande och 
innebära att eleverna får tillOOle att utföra de mest skiftande handlingar i förhållan
de till undervisningsobjektet. Ett ensidigt betonande av en eller annan förmåga 
måste avvisas. Samtliga de förmågor som vi hittills behandlat måste utvecklas 
genom undervisningen och ges tillOOle att samverka med och påverka varandra. 
Också det egna litterära skapandet har därför vid sidan av t ex tolkning, värdering 
och teoretiskt resonerande en given plats i litteraturpedagogiken. 

Undervisning om en viss litterär genre, tex lyrik, eller en viss litterär menings
skapande strategi, bör alltså innebära att eleverna förutom att läsa dikter och utföra 
analyser av dem också beredes tillOOle att genom värdering, teoretiska samtal och 
egen diktproduktion skaffa sig bred kunskap om genren eller strategin. De olika 
aktiviteterna bör alltså samordnas och systematiseras för att de skall få största 
möjliga effekt. Det är då väsentligt att ge de olika inslagen en lämplig ordnings
följd. Tolkning bör tex föregå värdering, och båda dessa handlingstyper bör föregå 
teoretiserande på högre nivåer. Det är ett känt utvecklingspsykologiskt faktum att 
fönnågan att utföra en handling ofta kommer före fönnågan att beskriva och 
förklara denna handling. 

Det finns ingen anledning att här närmare specificera arten av olika möjliga 
undervisningsåtgärder. De tidigare föreslagna utvecklingsanpassade sekvenseringar
na av undervisningsstoffet kan ligga till grund även för övningar där eget litterärt 
skapande ingår. Att låta eleverna t ex skriva egna dikter och noveller med inslag 
av symbol, metafor, förtätning, mångtydighet etc. underlättar förvisso deras för
måga att hantera sådana inslag i värdering och tolkning. Också olika typer av mer 
styrda och strukturerade övningar kan ha den effekten. 

Få områden av undervisning och uppfostran har väl avkastat en sådan mängd 
arbeten om pedagogiska modeller och metoder som det estetiska skapandet Som
liga av dessa förslag bygger uppenbarligen mindre på vetenskap och beprövad 
erfarenhet än på tro och metafysiska spekulationer. En pedagog utrustad med det 
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kritiska sinnelag och rationella förhållningssätt som vi hyllat ovan kan dock 
tämligen lätt sålla agnarna från vetet och förse sig med en mängd uppslag till 
intressanta och givande övningar. Ett annat problem med många av dessa arbeten 
är att de alltför sällan och ofullständigt sätter produktionsövningarna i relation till 
övriga inslag i undervisningen. När man tar del av dem bör man därför ha i 
minnet de allmänna anvisningar som vi inledde detta avsnitt med. 
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8. Avslutning 

Den här boken är ett försök att sammanfatta de senaste decenniernas forskning på 
områden av relevans för frågeställningen hur barn och ungdomar utvecklas till 
läsare på kvalitativt högre nivåer än den grundläggande läsinlämingens nivå. 
Styrande för urvalet av forskningsinsatser och de förslag till tillämpning av 
resultaten som framförts har varit det socialkonstruktivistiska betraktelsesättet och 
den besläktade åskådning som företräds av flera reader-response-teoretiker, främst 
amerikanerna Stanley Fish och David Bleich. 

Au anspråken i inledningssatsen till denna avslutning inte ställs högre än till "ett 
försök" har att göra just med den syn på verkligheten som en mångskiktad social 
konstruktion, som utgör ett inslag i forskningsöversiktens teoretiska ram. 
Vetenskapen är enligt denna åskådning ett särskilt skikt eller område av verklighe
ten som inte utan vidare kan översättas till vardagsverkligheten med dess icke-tek
niska språk. översättningar, eller "populariseringar", leder alltid till förvräng
ningar. Vad som framför allt går förlorat vid en översättning är alla de under
förstådda tankar och föreställningar som är knutna till den vetenskapliga termino
login. Något riktigt bra alternativ till fackspråket finns inte, inte ens till priset av 
en tröttande pratighet och inställsam populism. Det är anledningen till att vissa 
tekniska uttryck behållits i denna framställning. Förhoppningen bakom denna 
kompromiss har varit att läsaren genom att ta del av denna bok i alla dess aspekter 
även till slut, kanske efter en eller flera genomläsningar, skall förstå språkbrukets 
alla nyanser och övertoner. Det är en vital uppgift för forskningsinformatörer att 
skapa förståelse för au seriös forskningsverksamhet kräver ett särskilt professio
nellt språk vetenskapsmän emellan och att de resultat som nås i stor utsträckning 
är betingade av detta språk och inte utan vidare kan separeras från det. Att i någon 
mer kvalificerad bemärkelse ta del av forskningsresultat kan därför aldrig bli en 
fråga om underhållning eller ens god journalistik, utan det handlar ofrånkomligen 
om allvarliga intellektuella bemödanden. 

Inte minst den syn på litteratur och läsning som presenterats i de inledande 
kapitlen kräver av läsaren såväl en beredskap till systematisk uppbyggnad av en 
föreställningsvärld som en öppenhet för främmande tänkesätt Och även om dessa 
nya synsätt inte är helt oförenliga med mycket av den pedagogiska praxis som 
råder ute i klassrummen, och just därför kanske lättare accepteras, kan de ge vissa 
undervisningsmetoder en fördjupad förankring och förse den litteraturpedagogiska 
verksamheten i stort med en genomtänkt och enhetlig åskådning baserad på 
humanistiska värden och en vetenskapligt rationell attityd. Att en sådan åskådning 

149 



behövs och kan läggas till grund för litteraturundervisningen har det varit ett av 
syftena med denna bok att försöka visa. 

Både litteraturen som sådan och de värden och innebörder som tillskrivs den i 
specifika fall, liksom all mening och kunskap, är sociala konstruktioner. Genom 
olika sociala processer utkristalliseras uppfattningar om vad som är litteratur och 
olika litterära verks värde och innebörd. Dessa mekanismer kan ge olika resultat i 
olika grupper av människor, eftersom de i viss utsträckning styrs av varje grupps 
unika erfarenheter. De regler, procedurer och kunskaper som i samhället finns till
gängliga för att skapa mening på det estetiska området är alltså socialt baserade 
och fördelade. Litterära innebörder är därför subjektiva i den bemärkelsen att de är 
människokonstruerade och beroende av mänsklig perception men objektiva i den 
bemärkelsen att de delas av grupper av människor. 

Utifrån den humanistiskt-demokratiska grundsynen kan ingen grupp i samhället 
tillåtas diktera villkoren för hur andra grupper skall bygga sina verkligheter. Det 
legitimitetsproblem i den estetiska verklighetsdomänen som bl a David Bleich 
fört fram i fokus är emellertid inte något lika akut problem som andra demokrati
frågor i vardagsverklighetens sfär. Enligt tex Gans (1974 ) tillmäter inte flertalet 
medborgare de olika kulturella medierna särskilt stort värde. De använder dem helt 
enkelt i ett nyttoperspektiv, för underhållning och avkoppling. Därigenom skapar 
de inte sociala värden utan anpassar sig till dem. Istället är det särskilt frågor som 
har med den sociala välfärden att göra som prioriteras. 

Det är lite svårare att följa Gans när han av detta drar slutsatsen att varje 
samhällsklass måste få ha sin egen kultur ifred för kulturelitens hackande och att 
det är samhällets uppgift att förse varje klass med den kultur den tycker om och 
helst vill ha Invändningarna från mer totalitära och dogmatiska åskådningar mot 
denna hållning är lika självskrivna som oacceptabla Ett välkänt sätt att argumen
tera är att tillskriva "masspubliken" ett "falskt medvetande" medan man själv 
såsom tillhörande den självutnämnda eliten naturligtvis besitter det "sanna medve
tandet". Det för människans värde och värdighet kränkande i båda dessa ytterlig
hetspositioner är att de så grovt underskattar möjligheterna och effekterna av vad 
vi skulle kunna benämna rationella förhandlingar mellan individer och männi
skor. 

Det tillhör det demokratiska och öppna samhällets dynamiska möjligheter att 
inom ramen för sina demokratiska institutioner och humanistiska värden kunna 
fostra myndiga och ansvarskännande människor som är kapabla till fria och 

150 



rationella val. Skolan inklusive litteraturundervisningen tillhör de viktigaste 
medlen för att realisera denna potential. Vi bör emellertid som pedagoger och 
aktiva deltagare i de rationella förhandlingarna erkänna såväl behovet av upplys
ning och undervisning för att skapa förutsäuningar för reella och fri val som det 
legitima i att sådana rationella och på humanistiska värden grundade val kan leda 
till att grupper av människor tar del av i huvudsak tex den massproducerade kom
mersiella kulturens alster. Att få större grupper i samhället att intressera sig för 
rådande kanon är således inte uteslutande en pedagogisk fråga, och inte heller utan 
vidare en önskvärd sådan. En respekt för djupt hållna och sociokulturellt grundade 
intressen och värderingar - åuninstone så länge de inte strider mot de demokratiska 
och humanistiska värdena - måste till, och detta kan i sin tur komma att innebära 
krav på revidering av rådande kanon. Ett av de övergripande målen för litteratur
pedagogiken är således att ge eleverna förutsättningar att delta i de förhandlingar 
som leder fram till beslut om vad som är litterära värden och innebörder. Det är 
också en del av detta mål att få alltfler människor intresserade av dessa förhand
lingar. 

Utveckling av elevernas läsförmåga under respekterande av deras delkulturtill
hörighet är möjlig genom att de "ribbhöjande" åtgärderna gäller dels de mest 
grundläggande normerna och strategierna för litterärt meningsskapande (som är 
tämligen oberoende av delkulturer}, dels varje delkulturs egna normer och strate
gier. Undervisningen bör naturligtvis även ge eleverna en successiv tillgång till 
andra delkulturers regler och procedurer för meningsskapande, för att på så sätt ge 
dem reella förutsäuningar att delta i de sociala förhandlingar som vi just berört. 

I linje med dessa grundtankar ligger också det socialisationsperspektiv som präglar 
denna bok. Utveckling är i stor utsträckning liktydigt med inlärning. Individen 
"övertar" olika aspekter av en redan existerande och ordnad verklighet. Denna 
socialisationsprocess innebär dock inte ett passivt mottagande eller en blott och 
bar "exponering för" olika kulturella mediers framträdande drag. Barnet utforskar 
och skapar aktivt sin omvärld med hjälp av betydelsefulla andras medierande väg
ledning. Genom att tillägna sig allt finare ursk.iljningar och utföra alltfler hand
lingar i förhållande till olika aspekter av det litterära mediet insocialiseras barnet i 
det litterära systemet och i ett eller annat av dess tolkningssamfund. 

Litteraturundervisningens uppgift är att utveckla elevernas litterära begrepp och 
distinktioner, förse dem med regler och strategier för estetiskt meningsskapande. 
Det har varit en huvudtes i framställningen att konstruktion av litterär mening i 
tolkning och värdering i stor utsträckning, om också inte fullständigt, skiljer sig 
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från konstruktion av mening på andra områden, t ex vardagsverkligheten. I den 
bemärkelsen förutsätter litteraturläsning och liueraturtillägnelse vad vi skulle kun
na betrakta som ett särskilt språk, ett "andraspråk", som barn och ungdomar lär 
sig med hjälp av mekanismer som liknar dem som är verksamma vid inlärning av 
modersmålet eller främmande språk. En sådan syn på litteratur och läsning är en 
fruktbar grund för utvecklandet av en effektiv litteraturpedagogik. Dels visar den 
pA vilka faktorer som underlättar och hindrar en utveckling av läsintresse och 
läsförmåga, dels värnar den om litteraturen som en delvis autonom dimension av 
tillvaron som förtjänar och kräver en pedagogik mer på sina egna villkor än vad 
som traditionellt har varit fallet En systematiserad och utvecklingsanpassad un
dervisning kan också lättare åstadkommas. 

En annat genomgående tema i boken har varit uppmärksammandet av 
motivationens betydelse. Vi har då anknutit till Bourdieus teori om den kulturella 
beredskapens motivationella del och Berger & Luckmanns tanke om emotionella 
färgningar och övertoner hos de fackspråk som är meningsskapande redskap i 
verklighetens olika skikt. Av sådana föreställningar följer att den litterära socia
lisationen är en utveckling på lång sikt som har sin grund tidigt i barndomen och 
som är djupt förankrad i en individs sociokulturella villkor. Som pedagoger skall 
vi alltså inte vänta oss några snabba resultat av våra åtgärder och inte heller 
hoppas på förekomsten av patentlösningar. Att utveckla barn och ungdomar till 
kompetenta och hängivna läsare av skönlitteratur är ett arbete som strängt taget 
inte har något slut, som kräver ständiga insatser av många olika slag. Delvis är 
det också, som antytts ovan, en verksamhet som har sina förutsättningar utanför 
litteraturpedagogikens område, i allmänpolitiska och kulturpolitiska övervägan
den. Dessa villkor kan vi självfallet bidra till att forma och omforma som delta
gare i de rationella förhandlingar som vi tidigare diskuterat och som naturligtvis 
inte bara gäller litterära och estetiska angelägenheter. Det finns annars tillräckligt 
med angelägna och meningsfulla uppgifter redan i klassrumsverkligheten. 

De empiriska undersökningar som valts för denna forskningsöversikt uppfyller 
inte bara kravet på en vetenskaplig attityd utan är i allmänhet därtill i överens
stämmelse med de föreställningar som vi just summerat Något alltför snävt urval 
har det ändå förhoppningsvis inte blivit. Inte minst av pedagogiska skäl har det t 
ex stundtals ansetts motiverat att behandla forskningsinsatser som anslutit till den 
piagetianska traditionen, vilken ju inte alltid varit särdeles intresserad av den 
sortens sociokulturella faktorer och mekanismer som vi valt att uppmärksamma 
här. Men framförallt har studier av detta slag ett intresse p.g.a. att de ofta tillhör 
de mer metodiskt sofistikerade på området. De resultat som rapporteras i dessa 
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undersökningar är i allmänhet tillförlitliga och kan dessutom ofta tolkas om i 
ljuset av andra teoretiska utgångspunkter, tex det socialisationsperspektiv som vi 
företräder här. 

Hur man utvecklas till läsare av det slag som vi intresserat oss för i denna bok är 
ett komplext problem som inte framgångsrikt kan hanteras med den gängse 
litteraturvetenskapliga och (litteratur)pedagogiska teori- och metodarsenalen. Ett 
brett tvärvetenskapligt angreppssätt är nödvändigt. Därför har här behandlats 
forskningsinsatser från flera olika traditionella discipliner liksom från spirande 
interdisciplinära gränsområden, där mycken av den mest livaktiga och intressanta 
forskningen på området just nu bedrivs. Den experimentella eller kvasiexperimen
tella metoden har tillåtits dominera urvalet av undersökningar, eftersom denna 
metod bäst motsvarar de kriterier på vetenskaplig forskning som vi uppställt. 
Resultat som inte är begripliga eller användbara av andra forskare på området och 
som inte är praktiskt tillämpbara förtjänar inte beteckningen "vetenskapliga'' och 
har därför inte uppmärksammats här. Till denna kategori hör rena s.k. 
"tolkningsavhandlingar", vars status som vetenskap ofta är mycket tvivelaktig. 
Som Schmidt ( 1981: 326 ) lite tillspetsat uttryckt saken, har det producerats fulla 
bibliotek med oanvändbara tolkningar. Begripligt nog finner han det därför 
förvånansvärt att det ödslas forskningsmedel och forskarkarriärer på den sortens 
verksamhet Dock har andra metoder än den experimentella tillmätts ett visst värde 
i översikten här, t ex den etnografiska metoden. 

För att underlätta utformandet av riktlinjer för tillämpning av de diskuterade 
forskningsresultaten har vi som överbryggare kunnat utnyttja ett antal amerikans
ka försök att skapa en litteraturpedagogik grundad på reader-response-rörelsens 
ideer, den vetenskapliga attityden och grundläggande humanistiska värden. Dessa 
strävanden och de förslag till praktisk-pedagogiska åtgärder som framförts i denna 
bok skulle kunna betecknas som en form av "frigörande pedagogik". Att vi inte 
har använt denna beteckning beror fr a på au den kommit att missbrukas för 
undervisningsideologier som har en rakt motsatt inriktning än den pedagogik som 
vi förespråkar här, vilken inte har något att göra med dogmatiska förhållningssätt. 

Vi har också argumenterat för att litteraturundervisningen i större utsträckning 
måste uppmärksamma själva den meningsskapande aktiviteten. Om vi som peda
goger lever kvar i föreställningen att vad vi skall undervisa om är tankar, före
ställningar och begrepp som är objektiva och inneboende delar av de litterära 
verken själva, delar som bara är att plocka fram för den som har den lämpliga 
kunskapen och fallenheten, kan vi knappast förvänta oss uppnå ens de mest 
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grundläggande av de officiellt fastslagna målen för litteraturundervisningen. Insik
ten att tolkning och värdering av skönlitteratur grundas på socialt fördelade och 
baserade kunskaper, intressen, normer och strategier förutsätter att fokus riktas 
mot själva läsprocessen och de sociokulturella faktorer som påverkar den kvalita
tiva utvecklingen av läsförmågan. 

De resultat som vi hoppas skall kunna uppnås med skolans litteraturundervisning 
förutsätter att forskningen på en rad relevanta områden fortsätter och fördjupas. 
Sådana områden har särskilt lyfts fram i litteraturöversikterna ovan. Det är också 
av vital betydelse att dessa forskningsresultat når ut till och aktivt bearbetas och 
utnyttjas av svensklärarna. Det är min förhoppning attjag med denna bok, åtmin
stone i någon blygsam utsträckning, har kunnat bidra till en sådan lycklig ut
veckling. 
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Kommenterad selektiv bibliografi 

Urvalet av böcker för denna bibliografi har gjorts för att ge den inttesserade läsaren 
tips om grundläggande och relativ lättillgängliga böcker och artiklar inom några 
av de huvudområden som behandlats i boken.Inte alla rekommenderade arbeten har 
direkt refererats i framställningen men ingår ändå i ett eller annat avseende i 
förutsäuningama för den. 

Bibliografin l1r uppställd i följande sektioner: 

1. Allmän teoretisk bakgrund 
2. Litteraturteori 
3. Tolkning och värdering av litteratur 
4. Läsintressen och motivation för läsning 
5. Litterär medvetenhet 

1. Allm/Jn teoretisk bakgrund 

Föllesdal, D. & Wallöe, L. (1981). Argumentasjonsteori og vitenskapsfilosofi. 
Oslo, Bergen, Tromsö: Universitetsforlaget. 

Boken är en grundläggande och inte alltför svårtillgänglig introduktion till veten
skapsteorin. Den behandlar på ett pedagogiskt sätt olika uppfattningar om hur ve
tenskaplig kunskap bildas, vad som menas med kunskap och hur kunskapens 
sanningshalt eller riktighet kan prövas. I särskilda avsnitt diskuteras ämnen som 
språk, logik, argumentationsanalys, handlingsteori och forskningsetik. Synnerli
gen intressant och klargörande är författarnas behandling av den hypotetisk-deduk
tiva metodens roll inom humanvetenskapema, särskilt litteraturvetenskapen. De 
intar ståndpunkten att också humanvetenskapema är hypotesprövande vetenskaper. 

B. Hansson (utg. 1982). Metod eller anarki. Moderna teorier om vetenskapens 
väsen och metoder. Lund: Doxa. 

I nio korta kapitel diskuterar svenska vetenskapsteoretiker på ett inte alltid 
lättfattligt sätt frågor som metoders och teoriers roll inom vetenskapen, veten
skaplig kunskapstillväxt och inte minst det under senare år så uppmärksammade 
paradigmbegreppet. Boken ger bl a den historiska bakgrunden till de nya synsätt 
inom litteraturvetenskapen som företräds av bl a amerikanerna David Bleich och 
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Stanley Fish. Den gör det dock utan särskild inriktning mot litteraturvetenskapen. 

Huxley, J. (1947). Mllnniskornas rike p<l jorden. Ett framJidsprogram . . Stock
holm: Kooperativa Förbundets Bokförlag. 

Denna profanhumanismens höga visa bygger på ett tal hållet vid generalförsam
lingen i UNESCO och utgör ett försök att skissa konturerna till ett program med 
syftet att skapa en världskultur. Huxley kallar sin åskådning "vetenskaplig huma
nism" och den kombinerar den vetenskapliga attityden med respekten för männi
skans väl, värde och värdighet. Ja, i själva verket försöker han visa att de huma
nistiska idealen i många stycken följer ur ett vetenskapligt evolutionistiskt syn
sätt. Framställningen är konkret exemplifierande och utomordentligt lättillgäng
lig. Något föråldrade och i viss mån stridande mot humanistiska värden förefaller 
dock Huxleys ideer om framtida rashygieniska åtgärder. 

Lund, E., Pihl, M. & Slök, J. (1967). Europas idehistoria. Stockholm: Wahl
ström & Widstrand. 

Det kanske mest tankeväckande inslaget i denna översikt över de europeiska tan
karnas historia är den rättframma slutsats som genomgången mynnar ut i. Förfat
tarna tvekar inte att i vad de kallar "den europeiska tanken" se en förebild för andra 
kulturers utveckling. De skriver bl a: 

Respekten för medmänniskans okränkbarhet, för hennes rätt till 
värdiga livsvillkor och hennes krav på fritt självbestämmande är 
bland de viktigaste tankar Europa kan lära ut till en värld där 
människoliv ofta betraktas som något värdelöst man med upp
skakande likgiltighet låter gå under (s 304). 

I en tid då den av antropologin influerade kulturrelativismen alltmer breder ut sig 
är tankar som dessa omistliga motvikter. Boken ger den idehistoriska bakgrunden 
till åskådningar av det slag som Huxley och von Wright företräder. 

von Wright, G. H. (1980). Humanismen som livsh<lllning och andra essayer. 
Stockholm: RaMn & Sjögren. 

Också von Wright ser den humanistiska livshållningen som grundad i en kom
bination av en rationell vetenskaplig attityd och värnandet av värden som männi
skans väl, värde och värdighet. von Wright beskriver i förordet till boken sin egen 
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utveckling som humanist som en lyngdpunktsförskjutning från "'kunskapen som 
livsfonn', det etiska värdet av alt inom sig utveckla det rationella anlaget till 
högsta blomning" till "tankens utåtriktning" som "med åren blev ett sökande efter 
eu sätt au förhålla sig till verkligheten och efter en grund för ställningstagande i 
saker som gäller rättvisa och människors väl." Kring dessa poler rör sig von 
Wrights essäer, men de behandlar även andra ämnen. Särskilt intressant är hans 
plädering för ett tvärvetenskapligt betraktelsesätt inom forskning och utbildning. 

2. Litteraturteori 

Bleich, D. (1978). Subjective criticism. Baltimore and London: The Johns 
Hopkins University Press. 

I detta verk fullföljer Bleich sina tankar från tidigare arbeten och argumenterar 
kraftfullt för att litteraturforskning och litteraturlcritik bör ägnas åt individuella lä
sares responser. Grunden för denna uppfattning är hans kunskapsteoretiska subjek
tivism. Bleichs syn på läsprocessen aktualiserar en hel rad problem inom filosofi, 
psykologi och lingvistik, vilka utförligt diskuteras i boken, inte alltid på ett lätt
tillgängligt sätt Den teoretiskt mindre bevandrade och intresserade läsaren har sä
kerligen större utbyte av bokens mer tillämpade aspekter. I synnerhet kritiken av 
traditionell pedagogik är beaktansvärd, liksom det alternativ som Bleich tecknar 
konturerna till. 

Fish, S. (1980). Is there a text in this class? The authority of interpretive 
communities. Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press. 

Vid sidan av Bleich (1978) är detta ett av de mer grundläggande bidragen till senare 
års utveckling inom den s.k. reader-response criticism. Boken är en sammanstäl
lning av det viktigaste Fish skrivit fram till 1980. Intressant och värdefull är 
Fishs egen inledning, som på ett klargörande sätt visar den utveckling som han 
genomgått i sitt tänkande. Essäerna är mycket lättlästa och skrivna på ett 
schvungfullt språk, ofta med en klar polemisk udd. De många exemplifierande 
anekdoterna är retoriskt verkningsfulla och skall inte förväxlas med ytlighet. I 
boken behandlas vitala begrepp som "tolkningsstrategi" och "tolkningssamfund". 

Furberg, M. (1982). Sdga.förstd, tolka. Till yttrandets och textens problem. 
Lund: Doxa. 
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Tveklöst ett av de främsta svenska bidragen till tolkningsteorin men förvisso inte 
något av de mer lättforcerade. Ironiskt nog är den skriven på en nyuppfunnen 
jargong av ett slag som författaren annars i olika sammanhang - och på goda 
grunder - tagit starkt avstånd ifrån. Även den filosofiskt analytiska framställnings
fonnen kan verka avskräckande på läsare som är ovana med sådant. Den som ger 
sig Furbergs arbete i våld skall dock finna det mödan värt. Särskilt den andra 
delens uppbening av texttolkningsproblematiken är intressant och klargörande. 
Mycket insiktsfull är i det sammanhanget behandlingen av symbolbegreppet och 
synen på symboltolkning. 

Hermer6n, G. (1982). Tolkningstyper och tolkningskriterier. I: Tolkning och 
tolkningsteorier. Föredrag och diskussionsinlligg vid Vitterhetsakademiens sym
posium 17-19 november 1981. Stockholm: Almqvist & Wiksell Intemational. 

Henner6ns uppsats utgör en mycket nyttig och upplysande "problemhyfsning" av 
gott analytiskt filosofiskt märke. Den visar på tolkningsbegreppets komplexitet 
och manar därigenom till eftertanke. Lika stringent och klargörande är diskussio
nen av olika tolkningskriterier och hur man avgör en tolknings riktighet. Språket 
är sjåsfritt och framställningen klar och lättläst. 

Jonsson, I. {1985). ldeer och teorier om ordens konst. Frdn Platon till struktura
lismen. Malmö: Liber Förlag. 

En lättfattlig och överskådlig skildring av "diktens id6historia". Det breda om
fånget innebär att läsaren får det senaste seklets olika litteraturteoretiska riktningar 
insatta i ett större sammanhang. Tyvärr saknas i framställningen några av de vä
sentligaste samtida litteraturteorierna. Denna brist avhjälper Jonsson emellertid på 
ett intresseväckande sätt med följande verk: 

Jonsson, I. (1986). Den sköna lögnen. Stockholm: Liber Förlag. 

Jonsson ger här sin syn på var den litteraturvetenskapliga forskningens frontlinjer 
går. Men inte heller i detta verk behöver läsaren sakna den historiska förank
ringen. Den första tredjedelen av boken ägnas åt en beskrivning av litteratur
studiernas historia fram till 1800- talets slut. Mot denna bakgrund får så läsaren ta 
del av en initierad framställning av den senaste forskningen på en rad litteratur
vetenskapliga områden. Inte minst i bokens sista avsnitt om dikten och mottagar
na behandlar Jonsson sådana litteraturteorier som under senare decennier kommit 
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au alltmer uppmärksamma läsarnas roll. 

Mailloux, S. (1984). Interpretive conventions. The reader in the study of Ameri
canfiction. Ithaca and London: Comell University Press. 

En god och tämligen lättbegriplig sammanfattning av senare års rika flora av 
läsarorienterade rörelser inom litteraturvetenskap och litteraturkritik. Författaren 
ger utöver sin genomgång av mottagarperspektivets utveckling och synen på lit
teraturtolkningen som styrd av tolkningskonventioner också exempel på konkreta 
tillämpningar av resonemangen. 

Sammons, J. L. (1977). Literary sociology and practical criticism. An inquiry. 
Bloomington and London: Indiana University Press. 

En mycket läsvärd bok som stillsamt och välbalanserat visar på svagheterna i bl a 
marxistisk och hermeneutisk litteraturteori. Inte minst den kontinentala litteratur
vetenskapliga traditionens konformistiska och jargongpräglade arbeten utsätts för 
en avslöjande granskning. Sammons utgångspunkter är den liberala konstitutiona
lismens demokratiska livssyn och en empiriskt vetenskaplig attityd av traditio
nellt anglosachsiskt slag. Boken behandlar ämnen som traditionens betydelse, 
tolkning och värdering av litteratur samt olika former av elitistiska förhållnings
sätt inom litteraturvetenskap och litteraturkritik. 

Schmidt, S. J. (1981). Empirical studies in literature. lntroductory remarks. 
Poetics, 10, 317-336. 

I denna angelägna och innehållsrika artikel drar Schmidt upp riktlinjerna för ett 
vetenskapligt och empiriskt litteraturvetenskapligt program. Han redovisar på ett 
övertygande sätt de kriterier på vetenskap som bör gälla och bemöter även några 
av de vanligaste invändningarna mot empiriska studier på det litterära området 

Tompkins, 1. P. (Ed., 1980). Reader-response criticism. From formalism to 
post-structuralism. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. 

I denna antologi har Tompkins sammanställt bidrag från några av de väsentligaste 
teoretikerna inom reader-response-rörelsen, förutom Stanley Fish och David 
Bleich, tex även Walker Gibson, Michael Riffaterre, Wolfgang Iser och Walter 
Benn Michaels. Tompkins egen inledande artikel är en av de bästa mer kortfattade 
introduktionerna till reader-response criticism. Överskådligt och kunnigt tecknas 
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utvecklingen från i första hand 1950-talet fram till 1980. Det inslag i utveck
lingen som Tompkins främst uppmärksammar är uppfattningen om textens sta
tus. 

3. Tolkning och vtirdering av litteratur 

Cooper, C. R. (1985). Researching response to literature and the teaching of 
literature: Points of departure. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Cor
poration. 

En av de senaste internationella översikterna över forskning om litteraturläsning 
och litteraturundervisning. Antologin rymmer bidrag från flera av de främsta re
sponsforskarna i världen och behandlar ämnena från såväl teoretiska som praktiska 
utgångspunkter. 

Hansson, G. (1959). Dikten och ltisaren. Studier över diktupplevelsen . Stock
holm: Bonniers. 

Denna svenska klassiker på området tarvar knappast någon närmare presentation. 
Hansson bygger i sin avhandling vidare på I. A. Richards pionjärinsatser, som 
han vidareutvecklar i riktning mot mer systematiska och kontrollerade studier. 
Olika läsargruppers reaktioner på ett antal dikter ur den svenska lyriken analyseras 
bl a i termer av vad som senare skulle komma att benämnas "tolkningsstrategier". 
Hansson urskiljer tex en analytisk och en syntetisk tolkningsprocedur. Intressant 
är också att få ta del av hur olika läsare reagerar på och utnyttjar tilläggsinfor
mation om diktarna och deras bakgrund. 

Hansson, G. (1962). Om en "riktig" diktto/kning. Modersmd/s/tirarnasföre
ningldrsskrift, 90-111. 

I denna anmärkningsvärda lilla uppsats föregriper Hansson på ett märkligt sätt 
mycket av det som reader-response criticism 10 år senare diskuterade som nyda
nande för litteraturvetenskapen och litteraturkritiken. Hansson avhandlar de flesta 
av de begrepp som denna rörelse aktualiserat, dock utan överdrivet teoretiserande 
och överlastad terminologi. Uppsatsen är synnerligen lättläst och fortfarande 
mycket aktuell. 

Hansson, G. (1969). Författaren, dikten, läsaren .. Stockholm: Svenska Bokför-
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laget. 

Här arbetar Hansson vidare i samma riktning som i avhandlingen och låter olika 
grupper av läsare tolka ett antal dikter. Även diktarna själva får uttala sig om sina 
verk. Hansson inför här för första gången uttryckligen den användbara distinktio
nen författardikt-läsardikt men urskiljer också i läsarprotokollen vad som Stanley 
Fish senare skulle komma au åsyfta med termen "tollcningssamfund". I boken 
klargör dessutom Hansson på ett begripligt språk ett antal besvärliga litteraturteo
retiska problem med anknytning till den mottagarinriktade forskningen. 

Hansson, G. (1974). Litteraturläsning i gymnasiet. Stockholm: Utbildningsför
laget. 

I denna SÖ-rapport redovisar Hansson resultatet av ett omfattande forsknings- och 
utvecklingsprojekt om bl a fri läsning, tolkning och värdering av litteratur. 
Bokens olika avsnitt mynnar ut i förslag till konkreta undervisningsåtgärder. 

Probst, R. E. (1984). Adolescent literature: Response and analysis . Columbus, 
Toronto, London, Sydney: Charles E. Merrill Publishing Company. 

Ett av de första försöken att skapa en genomtänkt litteraturpedagogik grundad på 
reader-response-rörelsen teorier. Probst diskuterar ingående och mycket konkret bl 
a samtalsundervisning, skriftlig framställning, intertextuell läsning och tematisk 
undervisning. Därutöver ges förslag till lämpliga texter och undervisningsteman. 
Kortare litteraturteoretiska inslag bjuds också. 

Svensson, C. (1985). The construction of poetic meaning. A cultural-deve
lopmental study of symbolic and non-symbolic strategies in the interpretation of 
contemporary poetry. Malmö: Liber. 

Svensson redovisar i sin avhandling resultatet av två empiriska läsarundersök
ningar bland barn och ungdomar, vars tolkningar av och tankar kring ett antal 
korta dikter ur den svenska lyriken analyseras med avseende på underliggande 
normer och strategier. Även resultat av betydelse för frågan om den litterära med
vetenhetens utveckling diskuteras. Samtliga resultat ses mot bakgrunden av olika 
kulturella faktorer i läsarnas hemmiljö. Teoretiskt anknyter Svensson bl a till 
Berger & Luckmans social.konstruktivism, Schmidts empiriskt litteraturveten
skapliga program samt reader-response criticism, främst Fish och Bleich. 

161 



Svensson, C. (1986). Att skapa mening i bibeltexter. En empirisk undersökning 
av normalltisares tolkningsstrategier. Stockholm: Interskrift. 

Boken är en av de första rapporterna från en projekt som har till syfte att studera 
den nya bibelöversättningens mottagande i olika läsargrupper. I fokus för intresset 
står noternas och kommentarernas betydelse för förståelsen. Såväl metodiskt som 
teoretiskt anknyter undersökningen till Svensson (1985). En inte ointressant 
slutsats som dras är att läsare av bibeltexter använder samma typer av menings
skapande strategier som läsare av skönlitteratur. Utöver de kvantitativa resultaten 
redovisas utförliga beskrivningar av de olika läsargruppernas tillvägagångssätt för 
att g~ texterna innebörd. Första halvan av rapporten ägnas åt en genomgång av 
den senaste forskningen om tolkning och förståelse av bibliska och skönlitterära 
texter, inte minst i ett utvecklingsperspektiv. Genomgången är en av de första i 
sitt slag på det svenska språket. 

Svensson, C. (1987). Barns och ungdomars litteraturupplevelse. I: Att skapa till
sammans. No"köpings barndagar 7-8 oktober 1986. Rapport från socialtjänsten, 
Norrköpings kommun. 

Uppsatsen är en kort och populärt hållen sammanfattning av Svensson (1985). 

Winner, E. (1982). lnvented worlds. The psychology of the arts. Cambridge, 
Massachusetts and London, England: Harvard University Press. 

En bred och kognitivt psykologiskt influerad behandling av barns estetiska ut
veckling. Boken bygger på i första hand experimentell forskning, bl a av Gardner
gruppen vid Harvarduniversitetet. Även om slutsatserna stundom kan tyckas väl 
långtgående med tanke på de fragmentariska och ofta tämligen speciella forsk
ningsinsatser som redovisas, förtjänar forskning av detta slag en större uppmärk
samhet i vårt land än vad den hittills har rönt. Winners bok är en värdefull mot
vikt till de många djuppsykologiskt påverkade arbeten som tycks dominera den 
svenska diskussionen på området. I sin behandling av den litterära upplevelsen 
berör Winner ämnen som ljud, rytm, metafor och berättelsestruktur. Utvecklingen 
av barns eget konstnärliga skapande ges också ett brett utrymme i framställ
ningen. 
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4. Uisintressen och motivation för läsning 

Bamberger, R. {1975). Promoting the reading habit. Reports and Papers on Mass 
Communication, No. 72. UNESCO. 

En behändig men något ytlig och obearbetad översikt över forskning om läsin
tressen och motivation för läsning. Dess främsta förtjänst ligger i den breda inter
nationella utblicken, som resulterat i en redovisning av ett antal kontinentala stu
dier av intresse. Rapporten är ett värdefullt komplement till den anglosachiska 
forskningen som dominerar området Den innehåller även rikligt med förslag till 
konkreta undervisningsåtgärder. 

Bettelheim, B. (1979). Sagornasförtrollade värld. AWE/Gebers. 

Ett välkänt verk som inte kräver någon mera ingående kommentar. Bettelheims 
djuppsykologiska angreppssätt gör främst rättvisa åt de djupare personliga moti
ven för läsning av skönlitteratur. Han uppmärksammar även indirekt och omed
vetet den sociokulturella aspekten av sagoläsningssituationens betydelse för bar
nets fortsatta estetiska och litterära utveckling. Inte minst på den punkten har vi 
som föräldrar och pedagoger något att lära av Bettelheim. 

Cochran-Smith, M. (1984). The maldng of a reader. Norwood, New Jersey:Ablex 
Publishing Corporation. 

Detta är ett slags etnografisk fallstudie, där Cochran-Smith djuppenetrerar en fram- _ 
gångsrik förskola för att söka identifiera sådana faktorer som underlättar barns se
nare läsinlärning. Hon urskiljer och analyserar ett flertal nyckelsituationer med 
den effekten och drar även ut konsekvenserna för undervisning och uppfostran. 

Klingberg, G. {1972). Barnlitteraturforskning. En introduktion. Stockholm: Alm
qvist & Wiksell. 

En kanske något föråldrad forskningsöversikt som kortfattat och överskådligt 
täcker det mesta av relevans för barnlitteraturforskningen. I avsnittet 10.3 Prefe
renser diskuterar Klingberg insiktsfullt och med kritisk distans bl a olika försök 
att ställa upp system av läsintressen och preferenstyper. 

Purves, A. C. & Beach, R. (1972). Literature and the reader: Research in response 
to literature, reading interests, and the teaching of literature. Urbana: University of 
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Illinois. 

Denna forskningsöversikt utrnärkes mera av bredd än av djup och kan stundtals 
förefalla alltför översiktlig. Den är dock användbar för den som snabbt vill skaffa 
sig en överblick över området Avsnittet om läsintressen och läspreferenser ger en 
ganska god bild av de resultat som den litteraturvetenskapliga forskningen på om
rådet avkastat fram till 1970-talets början. 

5. Littertir medvetenhet 

Aronsson, K. (1983). Rim, vitsar och språksinne. Om språklig medvetenhet och 
andraspråkstillägnande. I: U. Teleman (red.), Tal och tanke. Lund: Liber. 

Även om denna uppsats inte direkt berör litterär medvetenhet, behandlar den klar
görande ett besläktat fenomen. Språklig medvetenhet är dessutom naturligtvis en 
aspekt av den litterära medvetenheten. Inte minst gäller detta för den metaforiska 
kompetensen. 

Dahlgren, G. & Olsson, L. E. (1985). Usning i barnperspektiv . Göteborg: Insti
tutionen för pedagogik, universitetet i Göteborg. 

De båda forskarna visar bl a att språklig medvetenhet och en uppfattning om läs
ningen som en möjlighet snarare än som ett krav är väsentligt för läsinlärningen. 
Några av de viktigaste forskningsinsatsema på området diskuteras också. 

Hansson, G. (1974). Litteraturläsning i gymnasiet. Stockholm: Utbildningsför
laget. 

Bl a i kapitel 11 om litterära värderingar diskuterar :Hansson ingående kriterie
medvetenheten som en väsentlig förutsättning för litteraturvärderingsförmågan. 
Uppslag till konkreta undervisningsåtgärder ges, delvis på grundval av ett fram
gångsrilct undervisningsförsök. 

Lundberg, I. (1984). Sprdk och läsning. Malmö: Liber Förlag. 

En föredömligt klargörande och lättillgänglig behandling av ämnet. Lundberg 
betonar bl a den lingvistiska medvetenhetens och metakognitionens betydelse för 
barnets läsinlärning. Av särskilt intresse för frågan om den litterära medveten-
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hetens utveckling är just metakognitionen och vad Lundberg kallar "kognitivt 
mod" . 

Svensson, C. (1985). The construction of poetic meaning. A cultural-develop
mental study oj symbolic and non-symbolic strategies in the interpretation oj 
contemporary poetry. Malmö: Liber. 

En av de få undersökningar som har varit specifikt inriktade mot den litterära 
medvetenheten. Svensson redovisar resultat om barns och ungdomars litterära 
tänkande på en rad metanivåer, alllifrån tolkning till avancerat teoretiserande. 
Konkreta exempel ges på barns och ungdomars sätt att resonera om olika litterära 
frågor. 
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