
En bra bok 

Några komvuxelevers synpunkter 
på böcker och läsning 

Ulla Hökds 

MAGISTERUPPSATS 1995:15 

Rapporter från Bibliotekshögskolan 



Svensk titel En bra bok. Några komvuxelevers synpunkter på böcker 
och läsning. 

Engelsk titel 
Adult Students. 

l A Good Book. Opinions about Fiction and Reading among , 
l 

Författare Ulla Hökås 

Fardigstäilt 1995 

Handledare Gunilla Boren 
l 

Kollegium 3 

----------------------------------A 

Sammanfattning / Abstract ! 
This study is based on 26 essays about A Good Book, mitten by as many participants in 
Swedish classes in secondary education for adults. The object is to analyse the students' 
views on fiction and reading: What books they prefer, but also why and how they read. 
Objectivity and subjectivity in literary criticism is also discussed. 

Most favoured author both among men and women is Stephen King. The majority of the 
books mentioned are translated from English. The women also read historical and I 
psychological novels while the men prefer fantasy. The question whether a book is good 
or not is in the students' opinion only a matter of taste. They also defend their own i 

l 
reading against all kinds of literary expertese. 

Mostly the students read for pleasure, but they also think that fiction can provide useful 
information e.g. facts about other countries. They like to get deeply involved in the 

1 
books they read and so there is a difference, not only between what books they like to 
read and what they are asked to read at school, but also between their personal response 
to literature and the analytical approach favoured by the educational system. 
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Inledning 

Min utgångspunkt for magisterarbetet var till en början att jag rent allmänt var intresse- 

rad av att ta reda på hur människor resonerar om och kring böcker, dels for att jag som 
privatperson har ett stort intresse för böcker och läsning, men också for att jag i mitt 
yrke som lärare i svenska och språk haft och har anledning att fundera över detta. 

För en svensklärare och skolbibliotekarie måste det ju vara angeläget att känna till något 
om de studerandes inställning tiii böcker och läsning av framst skönlitteratur. Elevernas 

uppfattningar, erfarenheter och fdrförståelse borde ju påverka både svenskundervis- 

ningen och bokurvalet på skolbiblioteket. Detta framhålls också i den senaste läroplanen i 
svenska for gymnasiets nya program, där läroplansförfattarna skriver: "Tas den läsning 

och det medieutbud eleverna ägnu sig åt på fritiden med i undervisningen, kan detta bli 
en referensram och en utgångspunkt for analys och textbehandling . . ." (Sarnhällsveten- 
skapsprogrammet, s 139). 

De elevgrupper jag har med i min undersökning studerade under höstterminen 1994 

svenska på etapp 3-nivå inom komvux, motsvarande 3-årigt gymnasium på ungdoms- 
skolan. De avverkade sin kurs på en termin, vilket är det normala på den skola det gäller 
här. Det var alltså inte fråga om att läsa hela tre årskurser svenska på en termin, utan att 
komplettera från vad som då kallades etapp 2, vilket ungefar motsvarade 2-årigt ung- 
domsgymnasium. 

Litteraturkursen p i  den här nivån består huvudsakligen av äldre litteratur med bö jan i 

Antiken. Man läser vanligen tre hela verk, ett drama av Shakespeare, ett av Moliere samt 
Candide av Voltaire. Därutöver studeras utdrag ur olika verk från skilda tidsepoker 
åtminstone fram till och med Romantiken. Den yngre litteraturen läses i huvudsak i 
kurser på lägre nivå. Jag har själv undervisat i den här typen av svenskkurs och min 
kunskap om vad som brukar ingå i den har förmodligen påverkat mig nar jag läst upp- 
satserna. 

Uppsatsförfattarna har emellertid skrivit som privatpersoner, inte som elever, uppmanade 

därtill av uppsatsämnet. De berättar om vad de tycker om, respektive inte tycker om att 

läsa på sin fritid. De tar bara upp sina skolerfarenheter marginellt, av hänsyn till lärare 
eller slutbetyg eller av andra skd ska jag låta vara osagt, men deras syn på litteraturur- 
valet i skolan ligger ändå mer eller mindre uttaIad i bakgrunden till vissa resonemang som 
de for. 



Problemställning 

Mitt övergripande syfte var alltså att undersöka några vuxenstuderandes inställning till 

skönlitteratur. Utgångspunkten har varit ett antal uppsatser på teniat En bra bok. 
Eftersom jag inte kunde forutse hur de studerande skulle komma att behandla sitt upp- 
satsämne har jag fått arbeta rätt forutsättningslöst. Jag har läst de hiämnade uppsatserna 
om och om igen for att f"a fram vilka intressanta frågeställningar de kunde ge svar på. Det 
jag tagit fasta på kan sammanfattas med frågorna: Vilka boktitlar och f~rfattare rekom- 
menderar de vuxenstuderande? Varför och hur laser uppsatsskribenterna enligt vad de 

skriver i sina uppsatser? Därtill kommer frågan: Vem är idet som abgör vad som är en bra 

bok? Till slut kommer jag att resonera något kring vilka pedagogihka konsekvenser de 

resultat och resonemang som diskuterats i magisteruppsatsen kan tankas få. 

Metod 

Centralprovets texter 

Under höstterminen 1994 skrev alltså tre avslutningskurser i svenska p i  gymnasienivå på 

den komvux-skola där jag arbetar uppsatser på temat Böckernas makt. De utgick från ett 

gammalt centralprov i svenska for gymnasiets årskurs 3 ifrån hösten 1991. Uppsatsen 

räknades som prov och betygsattes efter skala 1 - 5. ( Jag kommer inte att bry mig om 

rättningar och betyg i min uppsats. Citat sker utan lärares rättning, direkt efter elevernas 
texter.) Lärarna tillämpade samma förutsättningar som fdr centralprov som givits vid 
ordinarie tilllalle. Eleverna fick först en vecka på sig att läsa igenom ett h&e texter på 
temat. Därefter hade de fem timmar på sig att i skolan skiva en uppsats. Uppsatsämnena 
delades ut vid provtillfdet och eleverna förutsattes inte känna till fämena. Till varje 

uppsatsämne hörde, som brukligt for centralprov, en del ytterligy instruktioner. 

Följande uppsatsämnen förekom: 

En bra bok. 
Läsupplevelser i min barndom. 

Konsten att läsa. 
Är det bra att läsa? 
Samma tanke på två satt. (Stilanalys) 
Det farliga ordet. 



Jag fick sammanlagt in 44 uppsatser men eftersom 26 elever, 15 kvinnor och 1 1  män, 
hade valt ämnet En bra bok beslöt jag att begränsa min analys till dessa uppsatser. Ämnet 
har tydligen varit något @v en så kailad " räddningsplanka". Den sprakliga nivån på upp- 
satserna varierar ganska mycket, vilket är naturligt eftersom det lockat flest skribenter. 
Dessutom är det ju fa/skt ganska svårt att till exempel med ord beskriva en läsupple- 
velse. Språket blir lätt ganska schablonartat. 

Uppgifisformulerinigen i texthäftet löd så här: 

"När hundra svenskar q k  välja ut de hundra bästa böckerna genom tiderna blev 
resultatet en brokig lista Den visar att det finns många åsikter om vad som är en bra bok. 
Detta framgår också av pånga av texterna i haftet. Diskutera olilca uppfattningar on? 
vad son1 ar en bra bok! Vilka krav ställer du? Ge gärnu exenpel på böcker sonr du 

tycker a r  bra!" 

De texter som ingår i häftet är följande: 

Elmer Diktonius, Broder - du (dikt, 1942) 

Torgny Lindgren, Vi är till brädden fyllda med språk (avsnitt fiån en föreläsning, 1986) 

Tove Jansson, Tarzan, den Oförliknelige (avsnitt i antologin Barndomens böcker, 1984) 
Rut Hallden, En bra bok (avsnitt ur inledningen till En bra bok, 1991) 

Olof Lagercrantz, Om konsten att läsa och skriva (kapitel ur boken med samma namn, 
1984) 

Martin A. Hansen, Bogen (avsnitt ur boken Agerhonen, 1947) 

h r  Lundkvist, Kan du läsa en bok? (avsnitt ur boken med samma namn, 1 945 och 
1987) I 

Bodil Malmsten, Kärlek' till böcker (dikt i boken B-ställningar, 1987) 

Världsbiblioteket. De hundra bästa böckerna (ur Tidningen Boken, nr 3, 199 1) 
Vilhelm Moberg, Berättelser ur min levnad (avsnitt ur boken med samma namn, 1968) 

Nadine Gordimer, Satanisk dom till dubbel död (artikel i Sydsvenska Dagbladet, febr 
1989) 

Evert Taube, Muren och böckerna (dikt, 1958) 

Eftersom det enligt instruktionerna till centralprovet ingår i uppgiften att använda 

texterna i haftet genom att referera, citera och diskutera idéinnehållet kan det vara 

motiverat med en kortfattad redogörelse for deras innehåll samt i vilken utsträckning 

eleverna använt sig av dem. 



Rut Halldhs text har utnyttjats av tjugo skribenter. Hallden resonerar kring varför hon 

laser, men tar också upp att det är viktigt att lita till sin egen smakinär man väljer 
litteratur och bortse från vad andra säger. Att rangordna författare är meningslöst. 

Tolv elever har använt Torgny Lindgrens text. Författaren exemplifierar olika sätt att 
förhålla sig till böcker, men hävdar också att litteratur blir till i mötet mdlan text och 
läsare. Det är läsaren som avgör innehåilet och varje läsare upplever en bok på sitt satt. 

Tolv elever kommenterar listan på de hundra basta böckerna valda av svenska experter. 

Artur Lundkvist har lockat tio skribenter. Lundkvist tar upp v d o r  m ska läsa och hur 

Litteraturen är viktig, den ger psykologisk insikt och kunskaper som bland annat stärker 
demokratin. 

Fyra elever hänvisar till Olof Lagercrantz, som hävdar att man kari leva ett rikt liv utan 
att läsa en skönlittera bok och att man inte ska läsa for att det anses "fint" utan av inre 
drift. Lika många (4) har tagit fasta på Tove Janson som berättar om sin barndoms 
läsning, där Tarzan spelade en terapeutisk roll och hjälpte henne att b e f ~ a  sig fran rädsla. 

Nadine Gordimers text har använts av två elever och den handlar om domen mot Salman 
' Rushdi. Vilhelm Moberg skriver om den negativa reaktionen på Utvandrarserien i vissa 

kretsar i USA och Sverige, medan Hansens avsnitt tar upp läsningsom en drift, ett 
behov, hos en liten pojke som glömmer allt omkring sig for boken, Dessa två senast 
nämnda plus Evert Taubes dikt om kejsaren i Kina som lht bräma böcker har använts av 
en elev vardera. Malmstens och Diktonius dikter, som båda hyllar boken, orden och 
författaren, har inte utnyttjats. 

Beskrivning av elevgrupperna 

Eleverna kom från tre olika grupper, men läste d a  samma typ av svenskkurs, vilken, 

som nämnts, gav slutbetyg motsvarande sista årskursens svenska på 3-arigt ungdoms- 
gymnasium. En grupp bestod av arbetslösa (28 st), en gnupp läste på kvällstid (19 st) och 
en på dagtid motsvarande vanlig humanistisk linje (l 8 st). Sammanlagt rörde det sig 
alltså om 65 elever, av vilka 44 lämnade in sina uppsatser, och 26 av dessa utgör under- 
lag for min magisteruppsats. 

För att identifiera grupper och elever har jag först döpt ppperna, till A,B,C. Därefter 
följer för varje individ en godtycklig sifitka följd av k for hinna och m for man. Sist i 



koden står en siffra som anger elevens ålder. Till exempel A5k23 betyder en 23-årig 

kvinna i grupp A. Medelåldern for hela gruppen av 26 skribenter blev 27 år, den äldsta 
född 1950, den yngsta 1974. 

Grupp A, kvällskurs 
l 

Grupp A bestod av 19 elever, varav 12 stycken (7 kvinnor och 5 man) lämnade in sina 
uppsatser. Av dessa handlade 10 (6 skrivna av kvinnor, 4 av män) om ämnet En bra bok. 
Denna grupp hade den bgsta medelåldern bland dem som deltog, 23 år. Deltagarna är 

födda mellan 1966 och 3974. 

Grupp B, dagkurs 

Gruppen läste på dagtid och bestod av 18 elever sammanlagt. Jag fick tillgång till 16 
uppsatser skrivna av 8 kvinnor och lika många män. Av dessa handlade hälften (4k och 
4m) om ämnet En bra bok. Medelåldern i gruppen var 25 år. Deltagarna är födda mellan 
1959 och 1974. 

Grupp C, dagkurs för arbetslösa 

Gruppen bestod av 28 elever och jag fick in 16 uppsatser (9k och 7m). Av dessa hade 8 
(Sk och 3m) lockats av m e t  En bra bok. UppsatsuilWarna i den här gruppen ar födda 
mellan 1950 och 1972 och har alltså den högsta medelåldern, 33 år, vilket är naturligt 
beroende på att det i deflesta fall rör sig om personer som varit ute i arbetslivet. 

Uppsatser som källor 

Jag bestämde mig tidigt for att arlbeta med skrivna texter i min magisteruppsats. Detta 
var forst och främst av praktiska skäl eftersom jag visste att jag skulle bli tvungen att 
arbeta under tiden uppsatsen skrevs och att min rörelsefrihet darför skulle vara ratt 

begränsad. 

Det var en kollega på d n  arbetspilats som upplyste mig om att avslutningsgrupperna i 

svenska på gyrnnasienid höll på med sina avslutande uppsatsprov och att det fanns ett 

centralprov som anknöt till mitt intresseområde. Eleverna var vid skrivtillfallet inte infor- 
merade om att deras uppsatser skulle användas som utgångspunkt i min magisteruppsats, 
främst för att en grupp rtedan hade skrivit sina när fiågan blev aktuell. Men de fick 



information av sina lärare när dessa lämnade tillbaka uppsatserna o,ch hade då chans att 
avstå från att lämna in sina alster igen. 

Att använda elevuppsatser som källor innebär naturligtvis en del problem. De frågor man 

i första hand måste stalla sig torde vara i vilken grad man kan utgå%h att det som står i 
texten verkligen är uttryck för uppsatsfdrattarens personliga iisikt, och hur pass öppen 

och frikostig med åsikter och tankar som skribenten är. Dessa Erågbr htinger ju också 
samman dels med situationen där texterna/kallorna tillkonimit, i detta fallet på skrivtid i 

skolan, och dels med förhållandet mellan avsändaren, den skrivande eleven, och 
mottagaren, i detta fallet en lärare. 

Holme och Solvang gör i sin bok Forskningsmetodik. Om halitativa och kvantitativa 

metoder (199 1) en uppdelning mellan personliga källor och institutionella kallor (s140- 

141). Med personliga kallor menar de till exempel brev, dagböcker och insändare till 
tidningar, medan bland annat olika typer av rapporter oclh protokoll utgör institutionella 

kallor. Dessa texttyper kräver olika grad av anpassning till en föreskriven mall och 
skillnaden mellan dem består bland annat av i vilken utsträckning de kan tankas ge 
uttryck for personliga värderingar. 

Uppsatserna är, enligt min mening, i första hand personliga käilor eftersom de innehåller 
den skrivandes personliga åsikter, aven om man kan fonnoda att skribenterna i varie- 

rande grad anpassat sina förhållningssiitt till skolsituationen. Jag nienar ocks% att elev- 
uppsatserna utgör institutionella käilor på s8 satt att de är styrda av formella regler 
betraffande hur en sådan här uppsats ska skrivas for att man ska fi bra betyg på den. 
Hade skrivningen varit vid ordinarie provtillfalle for centralprov i hela landet hade upp- 
satserna betraktats som offentlig handling. 

Hur pass öppen den skrivande vågar vara beror ju i det här fallet också på vilket fortro- 

ende vederbörande har for mottagarenlläraren. DarFdr är det troligt att det varierar fkan 
elev till elev hur pass personlig man är i sin uppsats. Dessutom skriver eleverna i en skol- 
situation med begränsad tid till sitt förfogande, vid en b&& i ett klassrum med många 

andra skribenter runt omkring och en vaktande lärare. Situationen är naturligtvis inte 
idealisk och jag tror inte att man ska förvänta sig att få en uttömmande och sannfardig 

redogörelse for en enskild persons läsvanor i detta fallet, men däremot tror jag att man 
kan se tendenser och aven variationer i åsikter i materialet som helhet. 



Jag tycker att metoden betrd.Eande styrning påminner om enkät med öppna svar. Forrnu- 

leringen av uppsatsämnet och de texter som eleverna är tvungna att utnyttja bidrar till att 

resonemanget f% en viss stadga samtidigt som "svaren" inte blir helt standardiserade och 

därför heller inte helt latta att jMora.Vad eleverna skriver kommer att bli föremål for 

min tolkning. Men jag tror att det kan ha varit bra att de haft texter att ta ställning till. 

Utan några utgångspunkter hade de hait svårare att komma på något att skriva. Det kan 
också vara intressant att se vad det är i texterna som uppsatsskrivarna tar fasta på, då det 
visar sig att vissa ideer har större genomslagskraft än andra. 

Betraffande tolkningen av kallor Eramhåller Holme och Solvang hur viktigt det ar att 

skaffa sig en bild av den situation i vilken källan tillkommit (ibid, s145). Här kommer min 

erfarenhet som lärare vid just den här skolan och i just den här typen av kurs och den 

förförståelse detta gett mig att finnas med i tolkningen av uppsatserna. 

Jag kommer, när så är påkallat, att kommentera hur skribenterna förhåller sig till de 
texter de h& tillgång till i provhäfket. ELtersom det ingår i uppgiften att visa att man 
behärskar referatteknik och citering förekommer en hel del sådant i uppsatserna. Men jag 
kommer mest att intressera mig for de studerandes egna kommentarer och någorlunda 
självständigt formulerade åsikter. 

Analysen kommer dels att inriktas på gemensamma åsikter, dels på variationer inom 

gruppen. Några slutsatser generelit for vuxenstuderandes inställning till böcker kommer 
inte att kunna dras. Uppsatsen innehåller snarare exempel på uppfattningar som man som 
lärare och skolbibliotekarie kan komma att möta bland vuxenstuderande. Däremot tanker 

jag försöka vidga perspektivet utöver den har lilla gruppen genom att göra jamforelser 
med resultat från andra undersökningar som tar upp och belyser samma eller liknande 
problemställningar. 

Teori och definitioner 

Här tänker jag i korthet göra en inledande presentation av de viktigaste referenser som 

jag kommer att använda mig av i samband med redovisning och analys av resultaten. Jag 

kommer aven att definiera vissa begrepp. 

Vid presentationen av vad de studerande säger sig läsa kommer jag att referera till två 

undersökningar av Yngve Lindung. Dels tillämpar jag den genreindelning han använder i 
utredningen Skörtlibteraturpå bibliotek, (Lindung, 1983) och dels tar jag upp en farskare 



undersökning som rör den samlade utgivningen av skönlitteratur i Sverige under 1985 
och hur denna recenserats och sålts under tiden 1985 till 1989, vilken publicerats i 

Författaren 1994:8 och 1995: 1 och 2. Jag kommer även att jamfora med två under- 
sökningar angående skolungdomars läsning av Ulla Lundqvist respektive Bengt Brodow. 

Yngve Lindung tillämpar i sin senare undersökning en tredelning av den totala utgiv- 
ningen av vuxenromaner under perioden ifi-aga som bland annat baseras på det intresse 

som kritikerkåren visar for olika verk och författarskap. 

En kategori utgörs av vad Lindung kdar  kvalitetsromanier, vilket avser romaner som 

recenseras och uppmtirksammas av kritiker i nio storstadstidningar med riksspridning och 
tolv större landsortstidningar. Vilka författarskap som hor hemma i denna kategori råder 

det, enligt Lindung, samstämmighet kring: " ... det offentligt härskande värdesystemet 
inom vår vuxenskönlitteratur upprätthålls mycket samstämt av den ledande dagspress- 

kritiken - och inom den svenska dagspressen som helhetl'(Lindung 1994, s 23). En 
mellankategori består av "bättre" underhållningsromaner, som säljs i bokhandeln och som 
recenseras sporadiskt. En tredje kategori utgörs av populärpocketromaner som säljs via 
Pressbyrån och i regel inte alls uppmärksammas av kritikerna (Lindung 1995a, s 23). Jag 
har valt att använda mig av denna tredelning for att diskutera olika romankategoiier ur 
kvalitetssynpunkt. Kvalitet blir i det här sammanhanget då det värde personer som har 
litteratur som yrke, dvs i det här fallet kritiker, tillmäter en roman geno:m att agna den 

uppmärksamhet. Jag kommer alltså att använda kategorima kvalitetsromaner/litteratur, 
underhållningsromaner/litteratur och populärpocketromaner enligt ovanstående definition 
om inget annat sägs. 

För att få en i varje fall rudimentär uppfattning om var de studerandes bokval hamnar 

inom dessa tre grupper har jag gjort en sökning i Artikelsöks recensionsdatabas. Det jag 

har undersökt där är alltså i vilken utsträckning en viss författare eller titel har uppmärk- 
sammats av recensenterna, däremot sägs inget om huruvida recensionerna varit positiva 
eller negativa. 

Kritikerkårens men även litteraturforskarnas betydelse fdr urvalet av vika böcker som 

ska anses ha god kvalitet tas också upp av Gunnar Hansson i Den mo~liga litteratur- 
historien (1995). Hanssons huvudtes är annars att den traditionella litteraturhistorien, 

sådan den presenteras i handböcker av olika slag och skolans läroböcker, borde 
kompletteras med läsarnas litteraturhistoria. Hansson försöker se iitteraturen ur läsarnas 
perspektiv. Gunnar Hansson menar att det finns gott om författare som behandlats 



styvmoderligt eller helt nonchalenats av de som sysslar professionellt med litteratur, men 
som betytt mycket för den läsande publiken. Hansson nämner som exempel Jack London 
och Ernily Flygare-Carlén. 

Gunnar Hansson var en av de första i Sverige som ägnade sig åt empirisk receptions- 
forskning, dvs undersökte hur verkliga läsare reagerade på litterära texter. Ett exempel är 

Inte en dag utan ert bok. Om läsning av populär-ktion (1988). Hansson redogör for 
läsvanor hos 96 läsare av Manhattan och Bill och Ben (män) och Succeroman- och 
Harlekin-serierna (kvinnor). Deltagarna var mellan 17 och 54 år. De intervjuades och 

fick besvara enkäter. Undersökningens syfte var f r d ö r  allt att belysa tre fkageställ- 
ningar: Vad fick läsarna att valja böcker ur populärsortimentet? Skiljde sig läsningen av 
populärfiktion f?ån läsning av annan litteratur och vilken uppfattning hade läsarna om 
böckernas värde (ibid, s 33)? Trots att boken enbart behandlar läsares reaktioner på 

populärpocketromaner anser jag att den kan vara användbar som bakgrund, för att 
jamfora med de åsikter som uppsatsskrivarna i min undersökning ger uttryck åt, särskilt 
betrsande varför de laser. 

Beträffande pedagogiska synpunkter på litteratur, även litteraturreception i skolan, har 
forskning bedrivits av Pedagogiska gruppen vid Litteraturvetenskapliga institutionen i 
Lund. Hit hör Jan Thavenius, Gun och Lars-Göran Malmgren, Bengt Linnér med flera. 
Gruppens medlemmar har ingått ii olika projekt och givit ut ett flertal avhandlingar och 
rapporter, av vilka jag hat- kommer att hänvisa tiii en del, framfor allt Lars-Göran 
Malmgrens Den konstiga konsten. Om litteraturläsning och litteraturpedagogik ( 1  986), 

som är en sammadattning av en del av den forskning gruppen bedrivit. Den har intresse 
här bland annat på grund av att Malmgren tar upp Mgan om personlig läsning eller 
upplevelseläsning kontra analytisk läsning eller textanalys. Malmgren menar att gruppens 
forskning 6s& att en personlig - subjektiv - lisirt ~=tsättningen för att inlärning ska 

äga rum, men att målet, enligt Pedagogiska gruppens synsätt, är en läsart där eleverna 

ska generalisera utif?ån den persodiga upplevelsen av texten. Man försöker finna en 

undervisningsteori som förenar anknytning till elevernas personliga erfarenheter med 
teoretiska och analytiska resonemang. Linnérs och Malmgrens forskningsresultat grundar 
sig på försöksverksamhet i olika skolklasser, bland annat med komvuxelever, och visar 
på att elever i många fall kan ha svårt att abstrahera utifrån sin personliga upplevelse av 
en skönlitterär bok. Malmgren gör också en genomgång av de teoretiska förutsättning- 
arna for Pedagogiska gruppens arbete. 



Frågan om olika läsarter, en subjektiv-inkannande och en distanserad-intellektuell tas 
också upp i Lisbeth Larssons avhandling En annan histaria. On1 kvinnors läsning och 
svensk veckopress (1989). Larsson diskuterar bland annat olika litteraturvetares syn på 

huruvida olika lässätt går att hänföra till kön, att den subjektiva läsarten skulle vara 

kvinnlig och den distanserade manlig. Skillnaden exemplifieras av flera forskare med 

Madame Bovarys känslomässiga förhållningssätt till sin iiäsning och förfhttarens, 

Flauberts, kyliga och distanserade hållning till sin huvudperson (ibid, s 233). Larsson gör 
också en genomgång av forskning kring vad hon kallar triviallitteratur sedan 1960-talet 

och kommer fram till att man kan urskilja en utveckling från att betrakta läsarna av 
triviallitteratur, där majoriteten är kvinnor, som passiva objekt, offer för kapitalet, 
samhället eller egna förträngda behov till att på 1980-talet betrakta läsarna som subjekt 
som aktivt väljer sin egen läsning (ibid, s 23 1). 

Om jag försöker sammanfatta vad som menas med personlig, subjektiv, inkännande 
läsning kontra analytisk, distanserad läsning eller med andra termer upplevelseläsning 
kontra textanalys kännetecknas den förra av att texten blir transparent för läsaren, dvs 
han ser inte texten utan koncentrerar sig på innehållet och går in i en fantasivärld, som 
upplevs som verklig, och identifierar sig med personerna. Den senare lasarten däremot 
innebär att man behåller en intellektuell distans till texten. 

Den amerikanske receptionsteoretikern Norman Holland menar däremot att all läsning i 

grunden är subjektiv. I sin bok 5 Readers Reading (1975) redovisar han försök med fem 
studenter som f%- läsa samma noveller och sedan intervjuas om hur de uppfattar texterna. 
Holland tillämpar djuppsykologisk teori och har psykologer till sin hjälp. Hans tes är att 
varje människa har ett vad han kallar "identity theme", ett sätt att uppfatta omvärlden 

som grundläggs väidigt tidigt i livet. Utifrån detta tema iterskapar vi inom oss också den 
litteratur vi läser. Darför blir all läsning subjektiv, även professionella läsare som Holland 
själv uppfattar bara det som detta grundläggande -. drag i hans personlighet tillater honom 

att lägga märke till. Något objektivt sätt att bedöma litteratur finns alltså inte enligt detta 
synsätt. En text innehåller inte en mening utan varje läsare gör sin egen tolkning, som 

emellertid också .innefattar reaktioner på den omgivande kulturen. 

En liknande receptionsteoretisk ståndpunkt redovisar J. A. Appleyard, en amerikansk 
litteraturvetare och universitetslärare, i Becoming a Reder. The Experience offiction 
>on2 Childhood to Adulthood (1990), en bok jag kommer att få anledning att hänvisa till 

i olika sammanhang. Appleyard har utformat en teori om hur vi människor förändras som 

läsare från det att vi som barn i förskoleåldern får berättelser lästa för oss, till den vuxne 



läsaren. Med hjälp av psykologiska teorier om hur människan utvecklas W11 han försöka 
förklara vafiör vi reagerar så olika på litterära texter alltefiersom vi mognar och blir mer 
erfarna. Enligt Appleyard kan mm skönja en utveckling i olika stadier fran det lilla 

barnets omedvetna. engagemang till den vuxnes medvetna val, då man väljer vilken typ av 
läsare man vill vara och hur man vill använda litteraturen (ibid, s 19). 

Appleyard diskuterar olika receptionsforskares syn på förhållandet mellan läsare och text, 
bland annat den ovan nämnde Narman Holland. Det många av dem har gemensamt är, 

enligt Appleyard, att de ser läsning som ett möte mellan en speciell läsare och en speciell 
text vid ett speciellt tillfälle och på en speciell plats. Detta möte framkallar verket. Berät- 
telsen är inte detsamma som texten på sidan, inte heller är det läsarens unika respons, 

utan ett möte mellan dem båda. Texten är ett system av "responsinviting structures" som 
författaren har organiserat enligt en social och litterär kod som är gemensam för förfat- 
tare och läsare. Men läsaren är inte passiv utan han utnyttjar sina egna förväntningar och 
erfarenheter och skapar på så sätt ett sammanhang (ibid, s 9-10). 

Appleyard tar upp Piagets teorier om hur barns kognitiva kapacitet förändras fiån ett 
stadium till ett annat, men han anser att Piagets syn är for snäv för att räcka till som 
förklaringsmodell för hur vi utvecklas som läsare, eftersom Piaget betonar den logiska 
utvecklingen och inte den känslomässiga. En teori som tar hänsyn både till den kognitiva 
och den affektiva mognadsprocessen i samspel med den sociala omgivningen finner 

Appleyard hos den tysk-arnerikmske psykoanalytikern Erik H. Erikson. 

Eriksons teori går ut på att manniiskan utvecklas enligt en livscykel, som består av åtta 
förutbestämda, ofrånkomliga och hierarkiskt ordnade stadier. I varje stadium sker en 
utveckling på ett bestämt område och varje stadium utgör förutsättning för nasta. 
Kropps- och jagutveckiing och social miljö samverkar. Hur individen lyckas lösa de 

speciella problem som hon möter på ett visst stadium blir avgörande for nasta steg. Varje 
förändring innebär en psykosocial kris mellan en positiv och negativ pol, positiva och 

negativa erfarenheter. För att utghgen av krisen ska bli bra måste de positiva erfaren- 
heterna överväga. (nationalencyiciopedien, uppslagsord: Erikson, Erik H. samt 

Epigenetisk utvecklingsteori ) 

Appleyard menar, att Eriksons teori förenar Piaget och Freud och att den samtidigt 
lämnar utrymme för påverkan utiflån. Dessutom anser Erikson inte som Piaget att 
utvecklingen hela tnden går åt ett hå11 utan återvändo, utan vissa psykologiska utveck- 



lingsprocesser kan gå långsammare än andra, misslyckas ioch återkommfa senare. 
Appleyard skriver: 

" The inclusiveness and flexibility of Erikson's view of development suits a 

discussion of reading, because maturity in reading does not occur independently 
of other kinds of development. It involves cognitiue structures, affective issues, 
interpersonal relationships, and particular social roles that the dominant culture 

proffers to the developing reader. Moreover reading is a skill not everyone 

masters and a habit (reading fiction at least) that not everyone continues as a 
teenager or an adult, even if they have read much as children. Readers can fail to 
develop, too." ( ibid, s1 1-12 ) 

Appleyard framhåller alltså hur viktig den sociala kontexten är for hur man tolkar och 
laser. Människors attityder påverkas av den omgivande kulturen, språk, seder och bruk, 

kulturella institutioner, sånger och lekar vi har med oss sen barndomen och den bild av 
verkligheten som presenteras for oss genom media. Appgeyard hänvisar till den 
kanadensiske litteraturforskaren Northrop Frye, som har gjort en detaljerad taxonomi 
över motiv, arketyper, symboler, myter och genrer, som Ihan menar har ackumulerats 

inom den skönlitterära världen sedan den mänskliga rasens ursprung. Appleyard jamför 

Fryes angreppssätt med psykoanalytikern Jungs ideer om arketyper, men han finner Fryes 
teorier mer trovärdiga : "In its contents this fictional universe resembles Jung's arche- 

typal collective unconscious, but its transmission through social learning mechanisms 
seems more plausible than Jung's innate psychic structures. " (ibid, s 13) 

Det råder ett dialektiskt förhållande mellan inre utveckling och yttre påverkan: 

" . ..the maturing central nervous system, the evolving psychodynamics of our 
inner lives, the changing social roles available to nis as we mature, the values we 

absorb from our families and cornmunities, the kinds of books we read, the kinds 

of readers our educational institutions encourage us to be, the fictional world that 
is the cultural matrix in which our fictional development occurs, and the judge- 
ments and moral commitments by which we shape our lives as we mature." (ibid, 
s14) 

Enligt Appleyards teori utvecklas människors läsning i fem stadier, som han kallar fem 

lasarroller. De presenteras här mycket förenklade. 



1 Barnet i förskolleåidern (0-6 år) lär sig allt eftersom att skilja på fantasi och 
verklighet. Genom fantasilekar som avbildar verkligheten kan barnet lära sig att 

kontrollera rädslor och önskningar. 

2 Barnet i skolåldlern (7-12 år) identifierar sig med bokens hj&e eller hjältinna och 
upptäcker mer och mer av verkligheten. Berättelser tycks hiir utgöra en mer begriplig 
värld dit barnet gärna drar sig tillbaka. 

3 Läsaren som tänkare (13-17 Ar) söker livets mening, värden och ideal. 
Sanningshalten är ett viktigt sätt att bedöma ideer. Vid samtal om böcker flarnhåller 

ungdomarna att de vill dras med in i bokens värld och fortsätta läsa tills den är slut och 
att de vill kunna identifiera sig med personerna. Berättelsen ska vara realistisk på så sätt 
att det som intraffiu ska kunna ske i verkliga livet. Boken ska också få dem att tänka. 

Tonåringar skiljer på privat läsning och skollasning. 

4 Läsaren som uttolkare syftar på litteraturstuderande, fi-ämst på högskolenivå, som lär 
sig analysera texter och eventuellt tillämpa litterär teori. Aven sättet att förhålla sig till 
litteraturinterpretation utvecklas 1 olika stadier. Textens betydelse betraktas i början som 
ett objektiv faktum, men till slut inser de flesta att det finns många skilda irfdlsvinklar 
for att belysa en text. 

5 Den pragmatiske läsaren är den vuxne som, om tidigare läsutveckling har gått som 

den bör, tillämpar olika strategier i sin läsning, har tillgång till alla de tidigare läsarterna 

och anpassar sitt sätt att läsa till vad som passar for tillfallet. Enligt Appleyard läser 

vuxna av tre skäl: ror att fly verkligheten, for att finna insikter om världen och livet och 
for att upptäcka användbara bildar ("discover usable images") som kan bidra till att den 
läsande människan kan försonas med livet (ibid, s 14-1 5). Vuxna skiljer mellan lättläst 
och mer krävande litteratur. 

Appleyard påpekar att hans schema inte kan tillämpas universellt utan är kulturbetingat 

och att han generaliserar. Teorin kan emellertid vara ett användbart redskap när man 
fiinderar kring läsning i västerländsk kultur. Inbyggt i teorin k s  också att for varje 

stadium når man högre. Varje nytt stadium övertraffar kvalitativt det som var möjligt på 

ett tidigare stadium. Det behöver emellertid inte innebära bättre. Det kan vara så om man 
lyckas integrera de tidigare stegen i det nya men det kan också innebära en ojämn och 
inte särskilt överskådlig process (ibid, s 16- 17). 



Olika perspektiv - olika läsarter 

De forskningsresultat och teorier som presenterats i avsnittet ovan kan, enligt min 
mening, med viss förenkling sägas beröra frågan Vem laser vad och på vilket sätt? I stort 

sett går det att urskilja två olika lasarperspektiv: den professioneiia läsarens synvinkel 

och den privata läsarens synvinkel. Båda kan rymmas inom samma person. 

Det professionella perspektivet företräds av kritiker och forskare och andra som har 
litteratur som yrke. I gruppen ingår de som har inflytande över vilka forfattarskap som 

tas upp till offentlig debatt, kommer in i handböcker och på så satt överlever till efter- 

världen. De bidrar bland annat tiii att skapa den litteraturhistoria och det litteratururval 
som så småningom brukar dyka upp i skolans antologier och läroböcker. Aven om jag är 

medveten om att det naturligtvis förekommer skiljaktigheter inom gruppen menar jag att 
det i det här sammanhanget ändå finns skal att generalisera och betrakta den som en 

enhet som delar vissa gemensamma värderingar beträEkutde litteratur. Vad den läsande 
allmanheten efierfiågar kan emellertid i åtskilliga fall skilja sig rejält fih de författarskap 

som uppmärksammas offentligt. Den här skiktningen av skönlitteratur och läsare är ju 
ingen ny upptäckt. Den franske litteratursociologen Escq i t  kallade den for de båda 
kretsloppen, andra benämningar med vidare syftning är elitkultur eller finkultur kontra 
populärkultur och så vidare. Jag väljer begreppen profesisionellt perspektiv och privat 

perspektiv på läsning och litteratur, val medveten om att dessa kan samanfalla hos vissa 
personer. 

En mellanställning intar dessutom, enligt min åsikt, de litteraturförmedlare, bland andra 

företrädare for bokhandeln, skolan och biblioteken, som genom sitt yrke åtminstone i viss 
mån kan påverka det litteraturutbud som möter de som inte arbetar med litteratur 
yrkesmässigt. De måste ta hiinsyn till de kvalitetsnormer som är rådande inom gruppen 
professionella bedömare dit'de ju också själva hör, och dlen gmpp lilsare som delar dessa 
åsikter, samtidigt som de ska betjana den allmänhet som har andra värcleringsnormer. 

Till skilinaden i bedömning av olika genrer, verk'och forfattarskap kommer skillnaden i 
sättet att läsa. Appleyards utgångspunkt for att skapa sin teori var bland annat att han 

upptäckte att hans eget och hans elevers sätt att betrakta litteratur skiljde sig mycket åt. 
Som lärare var han själv inriktad på till exempel litterär teori, textens sitruktur och hur 

texten speglade den omgivande kulturen, medan hans elever verkade leta efter meningen 
med livet eller intressanta personer som de kunde identifiera sig med. Deras satt att 
använda litteraturen påminde honom om hur han själv läste på sin fritid (Appleyard 1990, 



sl-2). Han läste all!tså på ett sätt som yrkesman och på ett annat sätt som privatperson, 
men eleverna tillämpade sim privaita läsart i undervisningen. 

Appleyard kom ju fram till en teori enligt vilken människor läser på olika vis i olika 
skeden av livet och att den vuxna läsaren, i bästa fall, kan anpassa sitt sätt att umgås med 
litteratur till det som passar vederbörande for stunden. Han tycks särskilt vilja framhalla 
att teoretiserandet kring texter bara är ett sätt att läsa som i regel är yrkesbetingat eller 
förekommer i utbildningssammanhang, men som darför inte är bättre än andra satt. 
Bengt-Göran Martinsson påpekar i sin avhandling om litteraturundervisningen i 

gymnasieskolan att det är typiskt just for receptionsforskare inom den amerikanska så 
kallade reader-respions-skolan att hävda att "samtliga läsningar och tolkningar av ett 
verk, aven om de skiljer sig At, har samma sanningsvärde, oavsett om de härrör från en 
litteraturforskare, larare eller elev" (Martinsson 1989, s 147). Enligt Martinsson bottnar 
detta i att riktningens företrädare anser att det saknas "en teori for hanterandet av den 
konflikt som oftast uppstår mellan skolans 'objektiva' behandling av litteraturen å ena 
sidan och elevernas subjektiva upplevelse å andra sidan." DMor försöker de göra upp 
med den så kallade nykritiska riktningens tro på en i texten befintlig objektiv litterär 
mening (ibid, s 147). 

Den verksamhet som Pedagogiska gruppen i Lund ägnat sig åt verkar åtminstone delvis 
att gå ut på att hitta en form for litteraturundervisningen som överbryggar denna klyfta 
mellan subjektiv erfarenhet och teoretiskt resonemang genom att försöka göra littera- 
turen till ett medel for eleven att skaffa sig kunskap om sin omvärld, vilket förutsätter att 
läsningen inte stannar på det subjektiva planet utan att läsaren kan distansera sig från den 

egna läsupplevelsen för att dra generella slutsatser. Som antyds av titeln på Lars-Göran 
Malmgrens bok, Den konstiga konsten, eller för att ta ett annat exempel ur samma 

forskargmpp, Kulturens svarta hdl av Jan Thavenius, har detta visat sig stöta på 

problem. 

När jag forsta gången laste igenom de 26 uppsatserna om En bra bok reagerade jag 
ungefar som Appleyard. Skribenternas sätt att resonera kring litteratur skilde sig fran vad 
jag hade väntat mig, av studerande på gyrnnasienivå, inte i valet av böcker men betraf- 
fande sättet att forhiålla sig till litteraturen. Omedvetet hade jag utgått från att de skulle 
tillämpa en distanserad läsart och analysera litteraturen som man brukar göra i skolan. 

Men eleverna visade sig i stallet vara mycket subjektiva i sitt synsätt, både beträffande 

värderingsnormer och läsart och die hävdar sitt privata lasarperspektiv i förhållande till 



skönlitteraturen, vilket dessutom i vissa fall också innefattar en viss misstänksamhet mot 
professionella litteraturbedömare. 

Närmast följer alltså 26 läsares åsikter om böcker och läsning sådana de själva framfört 

dem i sina uppsatser om En bra bok, filtrerade genom ett av läraryrket präglat sinne. 

Bra böcker och favoritfljrfattare. 

Vad rekommenderar de studerande som exempel p& bra böckerlförfattare? Det har blivit 

en ganska lång lista på rekommendationer, men man bör komma ihåg atit en del storläsare 

står för flera titlarlförfattare, medan andra med mindre omfattande läsvanor kanske bara 
nämnt en författare eller en enda bok. För att få en mer hanterbar mängd att resonera 
kring har jag valt att dela upp rekommenderade böckerlfbrfattare i genrer. Genre- 
indelning följer i stort sett Lindung, Utgivningen av skönlitteratur for vuxna och folkbib- 

liotekens inköp juli 1977- juni 1979 (Lindung 1983). Jag kommer aven att redovisa hur 
böckerna fördelar sig betraffande litterär form och origidspråk 

Litterar form. 

Betraffande litterär form är romanen helt dominerande med undantag for faktaböckerna 
och barn- och ungdomsböckerna. Kan det vara så att den bundna formen avskräcker? 
Texthäftet till centralprovet innehåller till exempel tre dikter som i koncentrerad form tar 
upp samma tankar som häftets prosatexter och som borde ha kunnat lämpa sig som 
illustration till egna reflexioner. Men bara en skribent hanvisar till en dikt genom att 

citera Evert Taubes Muren och böckerna, om kejsaren som lät bränna böcker och bygga 

den kinesiska muren. Ingen rekommenderar heller någon diktsamling, vilket ju kan bero 

på att man likställer uttrycket "en bra bok" med en romani. Kanske har eleverna bara 

t W  strategiskt och koncentrerat sim läsning av texthiiftet till några fa texter som kunde 

tankas passa in på det uppsatsämne de valt. Men att de nästan samtliga i detta strategiska 
val avstått fran att ta med dikter skulle ju kunna tyda på iovana vid formen. 

Boel Englund, doktorand vid Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, konstaterar i 
en jämförande undersökning av vilka texttyper som ingi~k i gymnasieantologier i svenska 

på 1920-talet och vad som förekom på 1980-talet att de tidiga antologierna bland annat 



på grund av sin imiktning på nationell litteratur hade ett stort inslag av vers, men att 
Aktionsprosan dominerar på 1980-talet (Englund 199 1, s 2 12). Detta kan ju betyda att 
versen fått så litet utrymme i undervisningen att eleverna känner sig främmande för den. 
Det finns emellertid bara en kommentar från de studerande angående de versdramer som 
lästs i kursen som direkt uttrycker att versformen kan stå i vägen for lasupplevelsen. Det 
är en kvinna som menar att hon inte förmått uppskatta den äidre kurslitteraturen: 

"Jag tror det beror på att böcker skrivna i pjäsform eller på vers är för jobbiga att läsa for 
mig. " (B4k29) 

Att utformningen av en text i övrigt kan upplevas som arbetssam och störande finns det 
något fler kommentarer om, bland annat beträffande handling och språk, vilket jag åter- 
kommer till längre fram. 

Genrer. 

Genreindelningen foljer som nämnts huvudsakligen Lindungs indelning av böcker skrivna 
på 1900-talet i utredningen Skönditteratur på bibliotek. Äldre verk redovisar jag emeller- 

tid under rubriken Klassiker, som hos Lindung utgör en kvalitetsbeteckning. Citaten ur 

uppsatserna är avsedda att belysa hur eleverna motiverar sina bokval, både spridning i 
åsikter och det som kan sägas vara gemensamt. Men alla elever motiverar ju tyvärr inte 
sina val. 

Dessa genrer förekommer: 
Spänningsberattelser 
Historiska berättelser 

Science fiction och fantasy 

Vardagsskiidringar 

Övriga berättelser 

Jag har aven undersökt vilka forfattareltitlar som finns på folkbiblioteken respektive 

gymnasiebiblioteken inom Borås kommun då dessa biblioteks bokbestånd finns i en 
gemensam databas. Det visade sig att samtliga nämnda författare finns eller har fiinnits 
representerade men i olika utsträckning. 

Understrukna titlar finns med i det så kallade "Världsbiblioteket" i centralprovets 

texthäftet, en lista på de hundra blsta böckerna enligt ett antal svenska experter, som 

publicerats i Tidningen Boken 1991 nummer 3. Anledningen till att jag markerar dessa är 



att listan i viss mån kan ha styrt elevernas urval. Anvisningarna som hör till uppsatsämnet 
hänvisar också till listan. Författarpar räknas som en författare, serier till exempel Sagan 
onz isfolket räknas som en titel. 

Spänningsberattelser. 

Genren innefattar enligt Lindungs definition (1983, s 24) kriminalberattelser, thriller, 
agent- eller spionberattelser samt äventyrsberättelser. Kniminalberattelslen motsvarar den 
traditionella deckaren, som handlar om en brottsutredning som leds av någon mordut- 

redare. Skillnaden mellan övriga är flytande. Till denna genre har jag även fort skräck- 

skildringar som till exempel Stephen Kings romaner. 

Guillou, Jan, Hamilton-böckerna 
King, Stephen, Jurtjyrkogården, Maratonmannen, Pestens tid, Talisnmen 
Koontz, Dean R, Väktare 
Levin, Ira, PojkarnafPan Brasilien 
Read, P.P, Alive 
Sheldon, Sidney, Bellamys hemlighet, Blodsband Cathfiines dröm, Lucias flykt, På 
andra s i h n  nzihatt, Tracys hämnd 
Sjöwall - Wahlöö, utan titlar 
Unefddt, Gösta, utan titlar 

Stephen King är den författare som rekommenderas av Mest elever. Hans böcker finns på 
de flesta bibliotek i kommunen, även på skolbiblioteken. Författaren är amerikan, född 
1947, och slog igenom i Amerika 1973 med romanen Carrie. (Lundqvist 1988, s 205- 
207) Det som lockar hos King är framfor allt spänningen, men någon framhåiler honom 
också som samhällskritiker. En skribent har fast sig vid språket men motiveringen är 

något motsägelsefull. 

"Viil man ha spänning och mystik så tycker jag att Stephen King är utmärkt och det finns 

inga akademiker eller listor i världen som kan ta min åsikt ifran mig for det är v d  friheten 

att bilda sig en egen uppfattning som är tjusningen med att läsa en bok?" (A7m20) 

"...Stephen King gillar jag for hans böcker handlar om huir sjukt det amerikanska 
samhället kan bli. " (B9k21) 

". . . fint språk med många språkliga finesser . . . han beskriver en otroligt bra handling på 

ett vanligt enkelt språk." (B 14x1121) 
"...han skriver rysare med mycket blod och slafs. " (ibid) 



En King-anhängare framför en teori om varför man fascineras av skräckromaner och 
rysare. Han menar att det är for att man kan "uppleva fasa på säkert avstånd men ändå 

vara så nära. " (B l l m27) 

En annan skribent menar att "rysarböcker ar väldigt bra. Varför? Jo, for att man full- 
komligt fastnar i de böckerna och kan inte sluta. När de tar slut har man en enorm hunger 
att kasta sig in i forfattarens nästa bok." (B 1411121) 

Men det finns en person som inte tycker om att läsa om skräck. Kanske kan det ha någon 
betydelse att hon hör till de äldre i gruppen. Könet tycks inte spela någon roll, då King 
läses med lika stor entusiasm av kvinnor som män. 

"Däremot skulle jag inte viija läsa Stephen a g .  Eftersom jag har så livlig fantasi drar 
jag på mig dåliga nerver och sömnlöshet, nar jag tanker mig in i handlingen. Jag vill helst 
ha roligt nar jag laser böcker och ser film. Allvar b l i  det så lätt ändå." (B2k35) 

Guillous Hamilton-serie anses "spännande på ett 'modernt' sätt . . . [handlingen] sker i 
nutid och med nutidens alla prylar". (C14m23) 

Den traditionella krhinalberattelsen står inte så högt i kurs. Det är samma skribent som 
nämner både Sjöwall-Wahlöö och Unefaldt, alltså en elev av 26 som föredrar en tradi- 

tionell deckare, medan åtminstone 11 omnämnanden tillkommer genrens skräckvariant, 

förutom King hör Koontz hit, men man bör då observera att King ensam svarar for 10 av 

de 1 1 .  Unefddts deckare är lokaliserade till en bestämd plats, nämligen Strömstad och 
har några ganska originella poliser som huvudpersoner. Hans böcker finns på flera biblio- 
teksfilialer och ett gymnasiebibliotek. Böckerna rekommenderas just for att 

"De har spänning, är personlighetsbeskrivande och målar upp en bra miljö omkring 
huvudpersonerna. Ett annat inslag för mig är att historien är verklighetstrogen och 

jordnära." (A8m26) 

Sheldon är född 19'17 och författade bland annat filmmanuskript innan han slog igenom 

med På andra sidan midnatt 1973 (Lundqvist 1988, s 2 13-2 14). Han finns representerad 
med olika boktitlar på några folkbiblioteksfilialer men framfror allt tycks åtminstone tre av 
fyra gymnasiebibliotek ha köpt in en del av hans böcker. Han är den näst populäraste 
författaren i min undersökning men han delar platsen med Tolkien. Det är sex elever som 



fi-amhåller Sheldon, fler kvinnor än män (4 k, 2m). Motiveringarna tar framför allt fasta 
på att hans böcker ger möjlighet till verklighetsflykt och ar spännande. 

"Sidney Sheldon är en ... av mina favoritförattare där 'Tracys hämd' är den bok jag 
tycker mest om. (. . .) Kanske är de ganska lika varandra (. . .) men de är spännande." 
(A5 k20) 

"Typiska skönlitterära böcker som jag tycker om är Sidney Sheldons romaner. Inte 
speciellt utvecklande men man kan fly bort fi-ån vardagen och verklighetlen en stund." 

(A6k26) 

Följande manlige skribent menar att han inte vill läsa något bara fdr att någon tongivande 
rekommenderat en bok. Betrumde ordvalet "upplyft" föreligger påverkan från Rut 
Hallden i texthaet, medan den avslutande meningen går att hänföra till Artur Lundkvist. 

"Nej, då är det bättre att läsa en bok man blir upplyfl av t ex någon av Sidney 
Sheldons romaner. Varför inte ta Lucias flykt som ett bra exempel. Den boken 
täcker mina behov av vad en bra bok ska innehålla. Då Sheldon alltid har en ung 
och vacker kvinna i huvudrollen, så lever man sig iin i hans böcker till den grad att 

man plötsligt har den manliga huvudrollen i boken. Det är något av det viktigaste 

med en bok tycker i alla fall jag att den ger oss foriebilder." (l36nn34) 

Historiska berättelser 

Genren definieras av Lindung så att handlingen ska utspelias före sekelskiftet 1900 och 
att bland annat personer och miljö ska spegla den epok d& handlingen utspelas (1983, s 
25). Det kravet torde man inte f3 halla för hårt på tiil exempel betraffande Auels och 

Sandemos böcker, som har ganska stora brister betraffandle historisk autenticitet fiamfor 

alit vad gäller personskildringen (se t ex Lundqvist 1988, is 42-43). 

Auel, Jean M, Grottbjörnens folk 
Bengtsson, Frans G, Röde Orm 
Fogelström, Per Anders, Krigens barn, Vdvarnas barn, ~~ockholmsserien 
Follet, Ken, Svärdet och spiran 
Fridegård, Jan, Trägudars land 
Jakes, John, Himmel och helvete, Kärlek och krig, Nord och syd 
Moberg, Vilhelm, Raskens, Utvandrarm 



Sandemo, Margit, Sagan om isfiDlket 
Undset, Sigrid, Kristin Lavransdotter 

Den här gruppen har mest M i g a  läsare. Det är bara Folletts serie, som utspelas under 

engelsk medeltid, och Jakes trilagi om det amerikanska inbördeskriget, som rekommen- 
deras av män. Ingen av de manliga läsarna har gett någon motivering till bokvalet, bara 
berört handlingen i respektive verk. 

Samtliga böcker finns på något eller några bibliotek i kommunen, till och med Sagan onz 
isfolket, vilken torde vara ganska kontroversiell ur kvalitetssynpunkt. Det är det yrkes- 
inriktade gymnasiets bibliotek sam har köpt in några titlar ur Sandemos långa serie på 
över fyrtio böcker. Enligt Ulla Lundqvist (1988, s 42) kan de kvalitetsmässigt närmast 

karaktäriseras son1 populärpockdromaner, men jag har kunnat konstatera att de säljs i 
den vanliga bokhandeln. 

Motiveringar finns som nämnts inte till alla bokval, men de som forekommer inom den 
här genren framhåller att historiska böcker kan ge kunskaper både om nutiden och det 
förflutna samt levandegöra historien. 

Trägudars land ar exempel på "en berättelse som ökar v& medvetenhet om förhållanden 
i vår omvärld. Den kan diskutera orättvisor i samhuet i nutid eller vara en tät och 

spännande berättelse som utspelas i en helt annan tid. " (C 16k44) 

En kvinna har last Röde Ornz både som barn och vuxen: 

"Båda gångerna tyckte jag det var en otroligt bra bok, men jag har sett den ur två helt 
skilda perspektiv. Det måste ju w a  ett väldigt bra betyg for en bok, att kunna fangsla 
både barn och vuxna." Samma hinna säger sig ha "en väldig forkulek fbr romaner, 

gärna historiska, dlär man kan följa några personer genom flera år. Per Anders 

Fogelströms böcker . . . är fantastiska persongallerier, samtidigt som man lär sig ofantligt 

mycket om hur Stockholm såg ut och fungerade på 1700-talet och h i t  ... Detta sker 
på ett sätt så man nästan känner lukten av träck och kadaver." (l32k35) 

Vardagsskildringar 

Lindung definierar genren så att dessa böcker handlar om "vardagsöden, vardagsproblem 
och vardagsmiljöer, framfor allt i vårt närmaste nu" (1983, s 26). Handlingen bör i varje 



fall utspela sig på 1900-talet, då böcker som behandlar tiden före sekelskiftet fors till 
historia. Definitionen gör att många böcker kan hamna i denna genre och följdriktigt ar 

det den största gruppen i materialet sett till antalet författare, som kan föras dit. 

Ahrne, Marianne, Äppleblom och ruiner 
Dagerman, Stig, Brant barn 
Fredriksson, Marianne, Blindgång, h och e k  
Gardell, Jonas, En komikers uppväxt, Präriehundarna 
Green, Hannah, Ingen dans på rosor 
Hemingway, Ernest, Den p l e  och havet 
Hesse, Herman, StavDmargen 
Jonsson, Elgard, Tokfursten 
Jong, Erica, Rädd att flyga 
Lundell, Ulf, Jack 
McCullough, Colleen, I ö r n f m  
Mahmoody, Betty, Inte utan min dotter 
Steinbeck, John, Möss och människor 

Många av böckerna tycks handla om psykologi med betoning på enskilda individers inre 
kriser och utveckling. Stäppvargen handlar ju om en människa i psykislc kris och både 
Äppleblom och ruiner, ~okj%rst;n och Ingen &spå rosor tar upp verkliga fall av 

psykisk sjukdom. Törnfåglarna är väl fiamför allt en kärleksroman. Litet vid sidan av 

hamnar Inte utan min dotter, som ju bygger på verkliga händelser. Den som valt 

Mahrnoodys bok gör det just for att den baseras på verkligheten. (A6k26) 

Aven i denna genre dominerar de kvinnliga läsarna. Elva av titlarna är valda av kvinnor, 
men eftersom samma kvinna ligger bakom både valet av Präriehundarm av Gardell, 

samt böckerna av Dagerman och Lundell fördelar sig de elva titlarna på nio kvinnor. 

Två män finns emellertid i gruppen. En har valt Den gamle och havet utan motivering, 
medan de återstående titlarna av Ahrne, Green och Jonsson härrör fiån samme man, som 
säger sig last dem for att de anknyter till hans yrke som mentalskötare: 

"Dessa böcker är inte bara gripande utan bidrar även till kunskap och insikt om dessa 

sjukdomar och sjukdomstillstånd, en stark kombination som faktaböcker ofta missar." 
(A8m26) 



I övrigt tycks det vara identifikation med bokens gestalter som man uppskattar, man 
känner igen sig. Möjlighet tiil att nå egna insikter med bokens hjälp framhalls också. Alla 
följande kommentarer är från kvinnor. 

Om Gardeiis En komikers uppvat skriver en ung kvinna: 

"Den vtnlar mellan högt och lågt hela tiden, i bland skrattade jag högt senare kom 
tårarna och jag ville stortjuta. I den här boken kände man igen flera personer fian sin 
egen uppväxt, men de var mycket markerade och överdrivna." (ASk20) 

"Jag bara älskar Gardells böcker, har läst dem aiia, han är så enkel i sina ord och så rolig 
samtidigt .. handlar om folk som behandlas illa av samhället, som inte platsar där." 

Samma skribent menar att Lundell är ganska lik Gardell. I Brant barn finns "ett speciellt 
avsnitt .. som ger mig rysningar." (B9k21) 

Marianne Fredrikssons Simon och ekarna handlar om Simons sökande efter en egen 

identitet, en bok "som förmedlar något bestående till läsaren, något som gör att det inre 
jaget utvecklas och därigenom sätter spår i fiamtiden." (C 16k44) 

Om Blindgång av samma författarinna: "Den är varm, man kan identifiera sig med 
gestalterna och vad de upplever." (Alk28) 

Om Törnfåglarna: ". . . den har allt ... börjar spännande och slutar lyckligt. " (A3k24) 

Science fictionlfantasy 

Science fiction ar enligt Lindung (1983, s 26) "berättelser med ett spekulativt och 

fantasifiillt innehåll som bygger på dels mer eller mindre trovärdiga förutsättningar eller 

antaganden, dels är mer renodlade fantasiprodukter." Fantasy närmar sig sagan och 
myten. Det stora namnet i genren torde vara Toikien. En underavdelning utgör den så 

kallade cyberpunken, som här företriids av William Gibson. 

Crichton, Michael, Urtidsparken 
Gibson, William, Neuroniancer 
Tolkien, J. R.R, Sagan om ringen 



Genren hade varit ganska försumbar om inte Tolkien hade hört hit. Trots att hans böcker 
funnits länge tycks de fortfarande behålla sitt grepp om läsarna. De tre delarna i Sagan 
on2 ringen kom på svenska alldeles i början av 60-talet. Det är fem män och en kvinna i 
mitt material som tycker att Tolkiens böcker hör till de bättre. Det tycks fiamfdr allt vara 

hans fantasi som fascinerar. 

En läsare säger sig ha fatt trilogin rekommenderad av en van: 

"I början av läsningen vart jag mycket tveksam. Man kunde väl inte f"a ut något av en 

saga? Men redan efter ett par kapitel var jag djupt inne i Tolkiens värld av alver, dvärgar, 

småfolket hoberna och trollkarlarna. I dessa böcker fick man verkligen användning for 
sin fantasi. .. . Det var faktiskt något av det mest underhiillande jag någonsin last." 

(B 1611120) 

En annan ung man skriver: 

" . . . läser gärna berättelser om andra världar och andra tider. Fantasygenren har tilltalat 
mig sedan min far läste Tolkiens Sagan om Ringen för mig som godnattsaga. Denna bok 
tillhör fortfarande mina favoriter bland fantasyböcker, och jag har last om den flera 
gånger sedan godnattsagetiden. " 

Det ar samma elev som tycker om cyberpunk: 

"Det är berättelser om en nära framtid med en mörk syn [på människor och teknik. Just 
mannen som skapade cyberpunklitteraturen, William Gibson, tycker jag är särskilt 
intressant. Neuromancer är en bok i en Wass for sig, den skapade sin egen klass när den 
kom ut. 'l (C6m.22) 

Någon förklaring till varför genren, i detta fallet framst Tolkien, utövar störst lockelse på 
män tycker jag mig inte finna i uppsatserna. Det är emellertid påfallande tunnsått med 
kvinnor bland hjältarna i Sagan om ringen. 

Klassiker 

Lindung använder begreppet klassiker som kvalitetsbeteckning men för översiktens skull 
placerar jag gruppen tillsammans med genrerna. Lindung följer en "operationell 
definition" formulerad av Lars Furuland for 1968 års littaraturutredning. Enligt den är en 



klassiker skriven av en författare som är född senast 1865 och har "producerat värdefull, 
erkänd litteratur som fortfaranda kan sagas aga aktualitet" (ibid, s 30). En svensk forfat- 
tare ska vara utförligt behandlad tiii exempel i svenska uppslagsverk, normgivande 
handböcker och skolböcker, medan en utländsk ska vara biograferad i Litteraturhand- 
boken, fjärde upplagan, 1 97 1 .  Eftersom det sedan dess kommit en femte upplaga 1984 
har jag valt att gå efter den. Dessutom anser jag det befogat att lägga till tjugo år betraf- 

fande födelseåret så att definitionen kommer att kunna omfatta författare födda senast 
1885. 

Dostojevskij, Fj odor, Bröderna Karamasov 
Hawthorne, Nathaniel, Den eldröda bokstaven 
London, Jack, Kungen av Klon4ke 
Tolstoj, Leo, A I a l a e n i n a  
Tristan och Isolde 
Verne, Jules, F F  
Voltaire, Candide 

Som synes är det bara utländska klassiker som %r positiva omnämnanden i materialet. 

Candide ar det enda av tre hela verk bland kurslitteraturen som de studerande funnit har 

något att ge dem. 1En elev konstaterar att den "har ett visst kulturellt värde ... [men] 
chansen att jag skulle lånat den på bibliotek annars ar inte speciellt stor." (B9k21) Jack 
Londons berättelse har valts för att den är spännande och Jules Vernes f& att den känns 
modern. Men störst intryck verkar en på svenska ganska ovanlig bok ha gjort, Den 

eldröda bokstaven av amerikanen Nathaniel Hawthorne, 1 804- 1864. Boken översattes 

inte till svenska förrän 1944. Läsaren har heller inte klart för sig hur gammal boken är 

utan placerar den "i början av sekelskiftet", men det tycks inte ha varit till hinder för 
lasupplevelsen: 

"Jag ska försöka förklara varför den är bäst. Den lärde mig vad puritanism är. Den 

handlar om brott och straff och dess konsekvenser på ett fangslande, engagerande sätt. 
Den är lättläst och enkelt skriven, och beskriver ett människoöde enastående. Boken 
finns kvar i ens tankar. Det var flera år sedan jag läste den, och jag tänker fortfarande på 
den ibland. " (Al 111126) 

Negativt omnämnd blir August Sitrindberg. Varken Röda runtnzet eller Hemsöborna har 
funnit nåd bland de undersökta läsarna som nämner honom. Snarare används han som 

avskräckande exempel: 



"Jag själv har försökt läsa Röda rummet av August Strindberg, men jag tyckte inte den 

var bra, men eftersom den finns med på loo-listan, måstie nog många andra funnit den 
mycket bra. " (Al k28) 

Övriga berättelser 

Hit for Lindung böcker med specieila motiv som idrotts-, krigs- och arbetarskildringar. 

Jag har aven placerat barn- och ungdomsböcker har, liksom de tvi fackböcker som finns 

med samt Den långafykten, som är en djursaga. 

Adams, Richard, Ben lån~a~flykten 
Dyer, Wayne D, Älska dig sjalv 
Garrison, Jim, JFK Jakten på Kenne@s nzör&re 
Golding, William, Flugornas herre 
Lindgren, Astrid, Bröderna Lejonhjurta, Mio. mit 'o. P~V~VZ J,angs i . D  z Mz trumv 
Magorian, Michelle, En liten karlekssång, Godnatt, Mister Tom 

Olsson, Sören och Jacobsson, Anders, Bert-böckerna 
Powell, Richard, Pionjärerna 

O .. Remarque, Eric Maria, Pa vas@?onten intet rptt, 
Stevenson, Louis, Skatthnzarön 

Att skribenterna tar med såpass många barn- och ungdomsböcker ar katnske inte så 
konstigt. Nar man vill rekommendera en bra bok nämner man ju inte bara aktuella böcker 
utan också sådana som fastnat i minnet från tidigare läsning. Dessutom har ju de vuxen- 

studerande egna barn att läsa för. 

Astrid Lindgrens ställning bland svenska hjärtan bekräftas här genom att @a elever, tre 

kvinnor och en man, har valt att rekommendera hennes böcker. Hon finns ackså 
representerad på listan över de hundra basta böckerna, vilket inte gett upphov till några 

protester medan ju däremot August Strindbergs närvaro anses mera tveksam. Hon 
kommer också först bland de svenska författarna. Motiveringarna är emellertid inte så 
utförliga. En manlig skribent rekommenderar Pippi Langstmnp for att den ar "en 

mycket bra bok alla kategorier." (B6m34) En kvinnlig Iibare berömmer Astrid Lindgren 
för att 



"Hon lyckas skapa så fantastiska stämningar i sina böcker. Det känns inte som att man 

laser, utan som att man är med." @2k35) 

Beträffande Bert-backerna framhUs att de är lättlästa och innehaller "en barnslig humor 
som är kul. Man kan också känna1 igen sig själv i dessa böckerna, t ex små ungdoms- 
problem som finnar som man själv upplevde som ett världsproblem just då." (A5k20) 

Pionjärerna sägs handla om hur man kan "komma långt genom att utnyttja systemet, 
vara dumklyftig och urstark." (B2k35) Denna bok, som kom ut 1960, finns inte kvar på 
något bibliotek inoim Bor& kommun. Det finns emellertid fortfarande en post i data- 

basen, men där anges att boken blivit gallrad. 

Det är två kvinnor som fastnat foir Flugornas herre, som de troligen träffat på i skolan i 
någon tidigare kurs. Kanske kan man jamföra med det psykologiska innehållet i genren 
vardagsskildringar, vilket ju tycks intressera de kvinnliga läsarna mest: 

"Flugornas herre gjorde ett starkt intryck. Kampen om att överleva som barn utan en 
vuxen ledare. Det onda och det goda. Kunna tyda vem som symboliserar vem av 
huvudpersonerna. En mycket välskriven och allvarsam bok som gav mycket eftertanke." 
(C1 lk33) 

" . . . visar att människan inte är så civiliserad i alla lägen. " (C5 k3 0) 

Dyers bok Älska dig sjäZv är en bestseller inom psykologin, SAB-klassad Dok, tillämpad 
psykologi. I linje med det vi tidigare konstaterat, att det generellt är kvinnorna i gruppen 
som är mest intresserade av att läsa om psykologi, är det en kvinna som rekommenderar 
den. Hon skriver att den är  

"min hittills största aha-upplevelse .... Helt plötsligt var det som om en rullgardin drogs 

upp och allt låg i klart dagsljus. Orden fiån Bibeln "Du skall dska din nästa såsom dig 

själv" fick plötsligt en innebörd for mig. (C 16k44) 

Jim Garrisons bestseller JFK har SAB-klassning Oer-qa, rättsfall (med geografiskt 
tillägg), eller Lz. Den manlige uppsatsskribent som rekommenderar boken nämner vad 
den handlar om, dock utan att motivera vaflor han anser den bra: 



"...handlar om den unge distriktsåklagaren Jim Garrison som börjar unclersöka Lee 
Harvey Oswalds skumma kontakter i New Orleans, och Ihans kontakter med CIA." 
(A1 011124) 

En kvinnlig skribent har fascinerats av Den Idngajiykten och gör den boken till huvudin- 
grediens i sin uppsats. Hon menar att den 

"har en hel del att lära oss om mod, samarbete,självuppo~EFiing och samarbetsförmåga. 
Dessutom kan den hjälpa oss att se oss själva, vår omvärld och våra erfasenheter i ett 

annat perspektiv, kanske kan den också få oss att funderii över våra motiv för att göra ett 
och annat. " (B4k29) 

Översikt över rekommenderade författare 

Följande uppställlning visar vilka enskilda författare som nämns och av hur många elever. 

Understrykning anger att författaren finns med i "Världsbiblioteket". 

King, Stephen 6k, 4m 

Sheldon, Sidney 4k, 2m 
Tolkien, J R R 5m, l k 

Erednksson..Marianne.. 2k 
Per A n d a  2k 

Gardell, Jonas 2k 
Guillou, Jan 2m 
Golding, William 2k 
Mobetg, Vilhelm 2k 
h l l a i ~  lk, lm 

Följande författare nämns en gång vardera: 

Adams, Richard 
Ahrne, Marianne 
Auel, Jean M. 
Bengtsson, Frans G 
Crichton, Michael 
Dagerman, Stig 
Dostojevskij, Fjodor 
Follett, Ken 
Garrison, Jim 
Gibson, William 



Hawthorne, Nathaniel 
Hemingway, Ernest - 
Jakes, John 
Jong, Erica 
Jonsson, Elgard 
Koontz, Dean R 
Levin, Ira 
London, Jack 
Lundell, Ulf 
Magorian, Michelle 
Mahrnoody, Betty 
v 
Olsson, Sören och Jacobson, Anders 
Powell, Richard 
Read, P. P. 
Remarque, Eric M. 
Sandemo, Margit 
Sjöwall, Per och Wahlöö, Maj 
Steinbeck, John 
Stevenson, Louis 
Tolstoj, Leo . . set. Siarid 
Unefaldt, Gösta - 
Stephen King är alltså den mest populäre författaren i materialet emedan 10 elever 
nämner honom som en bra författare och han är ungefar lika välsedd hos båda könen (6 

kvinnor, 4 man). Sidney Sheldon och Tolkien far sex "röster" vardera. För Sheldons del 
4 kvinnor och 2 män. Sheldon representeras dessutom av flest boktitlar, sex stycken. 
Tolkien är mest populär bland männen, 5 män och 1 kvinna. Science fictiodfantasy- 

genrens stallning stärks alltså genom denne ende författares popularitet. 

Ingen av de tre mest rekommenderade forfattarna finns med på textmets lista över de 

hundra bästa böckerna, så läsarns kan inte ha hämtat sina exempel därifrån. Detta 
förhållande gäller förresten for samtliga representanter i gruppen spänningslitteratur. 

Trettio av de titlar som nämns av de studerande finns annars med på centralprovhaftets 
lista, det s k "Världsbiblioteket", som naturligtvis verkat delvis styrande på så sätt att 
man kanske kommit ihåg att nämna böcker som finns med där till forfang för andra som 
inte finns representerade. Dock är kommentarerna till "Världsbiblioteket" inte särskilt 
inställsamma. 



Översikt över författare och titlar fördelade på genrer. 

Vilken genre dominerar de studerandes fntidsläsning enligt redovisningen ovan? Följande 

Översikt avser att visa rekommenderade författare respektive boktitlar fordelade efter 

genre, liksom antalet elever som uppger sig tycka om att läsa böcker inom en viss genre. 

Jag har räknat antal författare, antal boktitlar och hur mhga elever som nämner en viss 
författare. Gruppen Övriga berättelser redovisas inte i talbellen. 

Spänning Historia Vardag SE Klassiker 

Antal författare 8 9 13 3 6 + l okänd 

Antal titlar 14 14 15 3 7 

Antal elever 22 1 O 11 8 8 

Därav man/kvlnnor 12m, lok 2m, 8k 2m, 9k 7m, lk  5m, 3k 

Spänningsberättelserna dominerar som synes läsningen hos båda könen men mest bland 
männen som också helst läser science fiction, eller i det här fallet fantasy, eftersom det ar 

Tolkien som dominerar gruppen. Männen är däremot svagt representerade inom de andra 
genrerna. Kvinnorna fördelar sig däremot relativt jämnt med undantag av science fiction. 

Att både män och kvinnor uppskattar att litteratur erbjuder spänning var också ett resul- 
tat som Gunnar Hansson kom fram till i sin undersökning av läsare av populärpocket- 

romaner, men han fann också att det var skilinad inom olika åldersgrupper. Spänning var 

viktigast for männen men aven far de yngre kvinnorna (1 988, s 50). Däremot visar han 
på en könsskillnad betr8ande intresse for att läsa om andra människor, Han fann att 3 1 
kvinnor mot bara 15 män sade att det var viktigt eller mycket viktigt for dem att läsa 

böcker for att uppleva intressanta människoöden (ibid, s 5 1). 

Sammadattningsvis kan man konstatera att det är spanniing kryddad med romantik samt 
fantasy som attraherar flest läsare. Bland de populäraste författarna är det påfallande att 
många av dem i sina böcker närmar sig eller begagnar sig av saga och myt. Likheten med 

sagor hos både King och Sheldon har påpekats av flera siom intresserat sig for deras 

författarskap. Ulla Lundkvist skriver till exempel om Tracys hanzndunder rubriken 

Sagoprincessan som toppforbrytare (1988, s 1 12). Om Stephen King skrev Lena Persson 
i en artikel i Dagens Nyheter den 9 december 1990: "Stelphen King är en stor 
sagoberättare, kanske den störste sedan Bröderna Grimm". 



Översikt över författare och titlar beträffande originalspråk 

"I relation till 1985 års utgivning och försäljning kan vi alltså konstatera att den vuxen- 
skönlitterära bokkulturen i Sverige i första hand är en angloarnerikansk foreteelse, 

dominerad av underhållningsromaner", konstaterar Yngve Lindung i en artikel med titeln 
Underhållningsromanernas dominans (1995b, s 13). Han fortsätter: "Den naturliga 
slutsatsen härav är att också läsningen av skönlitterära böcker for vuxna i första hand 

gäller denna litteratur. I folkbibliotekens utlåning av skönlitterära böcker för vuxna 1985 
gällde 45 procent av lånen översattningar från engelskan, fiämst underhållningsromaner 
(3 5 procent). " 

Bland de 25 mest sålda titlarna med minst 75 000 försålda exemplar vardera finns nästan 
bara böcker översatta fran engelsikan, mest underhUningsromaner, men också några 
svenska kvalitetstitlar (ibid, s 14)1. Popularpocketromaner och underhållningsromaner 
svarade tillsammans for 70 % av utgivningen och 80 % av försäljningen av den vuxen- 
skönlitteratur som trycktes 1985, medan kvalitetsromanernas inklusive klassikernas andel 

var 30 % av utgivningen och 20 % av försäljningen (Lindung 1995a, s 23). 

Statistiska centralbiyran redovisar i statistik för 1992 sammanlagt 1033 utgivna skön- 
litterära verk för vuxna som översatts till svenska fian andra språk. Av dessa var 817 
översatta från engelska. Det enskilda språk som enligt statistiken kommer närmast är 

franskan med 46 titlar. Samtidigt utkom 946 titlar svensk vuxenskönlitteratur. Samtliga 

s ieor  innefattar aven nytryck (Ktilturstatistik 1985-1992, ss 84-85 tab 6.1 och 6.2). 

Denna dominans för den anglo-amerikanska litteraturen inom översatt vuxenskön- 

litteratur slår ocksil igenom i de vuxenstuderandes litteraturval. Följande uppställning 

visar rekommenderade författadtitlar fördelade efter originalspråk. 

Svenslca Engelska Övrigt 

Antal titlar 21 3 6 8 

Antalförf: 16 26 8 

Den anglo-amerikanska litteraturen dominerar med 36 titlar av 65, de flesta med ameri- 

kanskt ursprung. Av de 26 uppsatsskrivarna nämner åtta stycken enbart angloamerikansk 

litteratur bland sina favoriter, tre nämner inga titlar alls och ytterligare tre har med någon 

angloamerikan plus någon annan oversatt litteratur. Resten läser en blandning av svenskt 
och utländskt. 



Som andra språkgrupp kommer svenska romaner, 21 stycken. De flesta svenska 

författarna återfinns i genrerna vardagsskildringar och historiska berättelser. Samtliga 

måste betecknas som väl etablerade, flera av dem med stark förankring i massmedia till 
exempel Gardell och Guiilou. 

Kvalitetslitteratur och underhållnii~gsromaner 

Två undersökningar av skolungdomars läsning 

Närmast tänker jag forsöka belysa resultaten ovan genom att jamfora med två under- 

sökningar angående skolungdomars läsning av Ulla Lundqvist respektive Bengt Brodow. 

Ulla Lundqvists bok Bland grottbjörnar, törttfaglar och ,monster (1988) bygger på en 
enkätundersökning av vilka böcker 500 elever angav som sin favoritlektyr. Hennes avsikt 

var att få fram en tio-i-topplista på de mest omtyckta böctkerna (Lundqvist 1988, s 12). 

Eleverna kom från olika delar av Sverige och gick på olika stadier från ,ak 9 i grund- 
skolan till och med samtliga stadier på ungdomsgymnasiet. Valen redovisas i klump, inte 

fördelade på årskurser. Titlar inom parentes nämndes något mindre oftal. 

Auel, Jean M, Grottbjörnens folk (Hästarnas dal) 
King, Stephen, Eldfödd 
McCullough, Colleen, Törnfåglarna 
Christie, Agatha, Tio små negerpojkar 
Conran, Shirley, Lace 
Sandemo, Margit, Sagan om isfolket (olika titlar) 
Forsyth, Fredrick, Schakalen (Täcknamn Odessa) 
Krantz, Judith, Mistrals dotter, Princess Daisy 
Sheldon, Sidney, Tracys hämnd 
Collins, Jackie, Chansen 
MacLean, Alistair, Kanonerna pd Navarone 

Med undantag for Sandemo, som Lundqvist anser stå den rena kiosklitteraturen 
(populärpocketromanen) nära, domineras listan helt av underhållningsromaner som 
återfinns i ett mellanskikt mellan kvalitetslitteratur och populärpocket. Innehållet rör sig 
kring spänning och kärlek. Här saknas det inslag av svensk kvalitetslitteratur som finns 



bland de vuxenstuderandes lektyr, vilket delvis kanske kan forklaras av skillnaden i 
undersökningsmetodik. 

Dominansen for den engelska litteraturen bryts i Lundqvists undersökning bara av 

Sandemo, som skriver på svenska men är bosatt i Norge. Fem av författarna finns ju som 
synes också med bland komvuxellevernas favoriter 1994, fast inte riktigt med samma 

prioritering. Hade jag ställt samma fråga till komvuxelever for några år sedan hade säkert 

Auel kommit med bland de mest populära, liksom MacLean och kanske Forsyth. Detta 
antagande baserar jag på mina egna erfarenheter av tidigare elevgrupper. Tolkien, som är 
så omtyckt bland komvuxeleverna, finns däremot inte hos Lundqvist. Kanske har fantasy- 
genren hunnit få ett nytt uppsving sedan 80-talet. Under sommaren 1995 har till exempel 
Radioteatern börjat sända en dramatisering av Sagan om ringen. 

Bengt Brodow redovisar i Törnrosens bok eller Törnfåglarna. Ont läsintresse och 
litteraturlasningpd grundskolans högstadiunz och i gynznasieskolan (1 985) en bred 

undersökning som bygger på enkiiter gjorda med alla avslutningsklasser på grundskola 

och gymnasium i Karlstad kommun vårterminerna 1983 och 1984. Den första enkaten 

bestod av öppna fiågor, uppföljdngen under 1984 av bundna enkätfrågor. Dessutom 
gjorde han lärarintervjuer. Syflet var att göra en bred kartläggning av hur eleverna i 
avslutningsklasserna såg på litteratur och läsning. 

Bland annat jamfoi- han elevernas bokval med den kvalitetsklassning av boktitlar som 

utarbetats av Catharina Stenberg for utredningen Skönlitteraturpå bibliotek. Hans 
resultat visar att i åk 3 på gymnasiet läste, enligt den öppna enkaten, 20 procent av 

eleverna böcker inom gruppen A smal, "böcker med litterärt värde med liten läsekrets", 

52 procent A bred,, "böcker av litterärt värde med stor eller mycket stor läsekrets" och 9 

procent inom B allmän, "böcker av underhållningskaraktär med god eller tiilfiedsstäl- 

lande kvalitet (utom spänningsfiktion)" (Brodow 1985, s 1 10). 

Den andra undersökningen f%n våren 1984 gav som resultat uppdelat på flickor och 
pojkar i gymnasiets åk 3 att 50 procent av flickornas läsning hamnade inom A bred och 

3 1 procent inom B allmän och 4 procent i gruppen B spänning, olika typer av spännings- 

fiktion och science fiction, medan1 pojkarna läste 26 procent A bred, 13 procent B allmän 

och 49 procent B spänning. Majoiriteten av pojkarna i uppföljningen gick på teknisk linje, 

vilket, enligt Brodow, kan ha påvlerkat reslutatet (ibid, s 11 1). Brodow menar själv att 

det är svårt att dra några sakra slutsatser utom att "pojkar är mer intresserade av 
spännande böcker iin flickor" (ibid, s 11 1). 



Bland de böcker som eleverna i åk 3 på gymnasiet tycker ska tas upp i skolan återfinns 

en del av de vuxenstuderandes favoriter: Ken Follett, William Golding, Hermann Hesse, 

Ulf Lundell, Vilhelm Moberg, Tolkien och Voltaires Candide (ibid, s 63). I sina 
kommentarer tiil vad som bör läsas i skolan framhåiier eleverna att det borde vara mindre 
gammal litteratur och mer modern (ibid, s 64 ff ). Bland ititlar och författare på listan 
över "Den bästa bok jag läst" enligt flickor i ak 3 finns också en del vuxenfavoriter: 
Dyers ~'lska dig själv, Flugornas herre av Golding, Ingen dans på rosor av Hannah 
Green, författare som Jack London, Ulf Lundell, Colleeni McCullough och Tolkiens 

Sagan on? ringen. Sidney Sheldon finns representerad mied tre titlar. I listan för pojkar i 

åk 3 hittar vi Röde Orm, Fogelströms Stockholms-serie, Hemingways Den gamle och 

havet, författare som Ira Levin och Jack London. Alistet Maclean har f5tt med fem titlar 
(ibid, s 73-75). 

I sin kommentar till det här svsnittet i undersökningen plfiderar Bengt Brodow för större 
tolerans i skolan för elevernas behov av spänning och action. Han efterllyser också en mer 
genomförd individualisering dvs eleverna ska fa välja sin läsning själva ,i så stor utsträck- 
ning som möjligt. All litteratur kan och ska behandlas "lilka och förutsättningslöst vid 

diskussioner om innehåll, budskap och form" (ibid, s 87). Därmed ska inte skolan avstå 
från att hjälpa, stödja och påverka bland annat för att försöka bryta könsbarriären mellan 

olika genrer. 

Betraande Ulla Lundqvists tio-i topp-lista är ju tendensen klar. Den består helt och 
hållet av spänningsberattelser och kärleksromaner, med ett undantag av anglosachsiskt 
ursprung. Brodows gymnasister nämner ett mycket brediare urval, men hans undersök- 

ning är ju mycket mer omfattande, vilket torde ha bidragit till den störne spridningen i 
materialet. 

Komvuxelevernas litteraturval i Artikelsöks recensionsdaitabas 

Eftersom den kvalitetsindelning av vuxenskönlitteratur som Yngve Lindung tillämpar 

(1994, 1995a, b) och som jag använder mig av i min magisteruppsats fiämst bygger på i 

vilken utsträckning böcker och författare recenseras, har jag sökt i Artikelsöks recen- 
sionsdatabas efter hur många poster databasen innehåiier totalt för en viss författare. Jag 
vill därigenom fa en antydan om hur uppsatsskrivarnas vd  av böcker och förfatare 
uppmärksammats av kritiken. 



Sökningarna gjordes 1995-06-07 och 1995-06-08. En del metodiska problem i samband 
med en sådan har sökning gör översiien relativt osäker, men jag tycker ändå att den har 
ett visst intresse då den visar en del tydliga skillnader, som jag anser kan vara intressanta 
att ta del av. Man bör dock halla i minnet att det inte framgår om recensionerna varit 
positiva eller negativa, även om man i en del fall kan se att recensenternas intresse for ett 
visst författarskap dalat och då han förmoda att vederbörande författare inte ansetts värd 
fortsatt uppmärksamhet. 

Eftersom en mer produktiv författare förmodligen har fler poster, om hanhon recen- 

seras, har jag också kontrollerat antal recensioner for enstaka titlar. Jag har då i första 

hand sökt på de boktitlar som finns med i elevernas u d ,  men betraande en del böcker 

visade det sig att recensionerna skrivits vid olika tidpunkter, troligen på grund av ny- 
tryck. Eftersom jag ville ha ett miått på kritikernas reaktion då en bok publicerades har 
jag darför ibland %tt ta en annan titel. I allmanhet har jag då valt den senast utkomna, 
men om denna har Ett mycket liten uppmärksamhet har jag också sökt bakåt för att 
kontrollera att detta inte varit en engångsföreteelse. Recensioner av böcker som publice- 
rats före 1979 finns inte med i Artikelsök. Det innebar till exempel att Fogelströms 
Stockholmsserie inte finns med lnksom Sagan on2 ringen, Ingen dans på rosor och 
Törnfåglarna. 

Jag redovisar också de tidningaritidskrifter där recensionerna funnits. Författare och titlar 

från gruppen Övriga berättelser har inte tagits med. Författarna presenteras med den som 
totalt har flest recensioner forst. 

Totalt Författare Recenserad bok Antal recensionerltitel 

334 Guillou, Jan I hennes nzajestäts tjänst, 1994 20 vbi, JU~Y, 
Arbetaren, SVD, b ~ ,  NWT. NA, iDag GD, BT, kbbi, Bar, Expr, SDS,GP, A .  AB, HD, DN 

213 Gardell, Jonas En konzikers uppvat, 1992 20 ~rsbfarknsten 
humanism, Vår lösen, Förr och nu, Vbl, SkD, UNT, HD, HP, Bar, SVD, GP, DN, Arbt, AB, NTaD, ST, 6C, NA, Expr, iDag 

191 Lundell, UUlf Saknaden, 199211 993 27 vår lösen, Dagen, 
Tidn. Boken, BLM, HP, Vbi, SVD, Hbi, UNT, SP, NTaD, VLT, VK, ST, NA, iDag, HD, GD, Expr, BT, Bar, Arbbi, SDS, GP, DN, 
Arbt, AB 

185 Fogelström, P A Hem till sist, 1993 18 SIA, SP, sm, 
Dagen, Industrifacket, Pax, w, M<, Hbl, VLT, NA, Arbbl, ST, BT, A&, AB, HD, SVD 

1 76 Fredriksson, Marianne Bli~dgång, 199211 993 21 S~D,  ~ r s b  a r  
kristen iiurnanisni, Vår lösen, Hbl, Dagen, VLT, Arbt, Expr, ST, GP,.iDag, SVD, SDS, &!, NA, HD, BT, bar, DN, AB 



158 King, Stephen Dolores Claiborne, 1993 8 
ST, Tidn Boken, Arbbl, NA, SkD, HD, SDS, AB 

84 Ahrne, Marianne Och tank den fagra pri~~cessan, 1994 17 Horismt, BLM, 
SkD, Hbl, HD, NT-ÖD, Expr, NWT, SVD, AB, VK, ST, NA, iDa& GP, DN, Arbt 

74 Follett, Ken Over mörka vatten, 1992 7 
Metaiiarbetaren, GD, SDS, BT, ÖC, SkJ3, Arbbl 

57 Auel, Jean M Stäppvandringen 1990/'199 1 4 
HP, SkD, HD, BT 

Jamfor med Mammutjägarna som fick 21 recensioner 1986. 

57 Unefaldt, GGöa Polisen och mordet i Stahhuset 12 
199211993 UNT, SVD, DN, SkD, GP, Arbt, AB, HD, NA, BT, ST, SDS 

48 Crichton, Michael Skamgrepp, 1995 
SVD, NA, SDS, DN 

39 Gibson, mllianz Virtual light, 199411 995 12 
HD,ÖK, NTaD, m, VK, GP, iDag, SDS, AB, SVD, Expr, DN 

34 Koontz, Dean R Mr Murder, 1994 
SVD, NWT, Jury, SDS, DAST-magazine 

3 1 Sheldon, Sidney Tracys hanznd, 1985 
VäsierbF, BLT, ST 

24 McCullough, Colleen Guth-nas gustlingar, 1994 2 
BT, NA 

18 Mahmoody, Betty Kärleken till ett barn, 1993 
CP, SVD, GD, Dagen, DN, iDag, VK, VLT 

17 Levin, Zra Sliver, 199 111 992 
A&, ~t-OD, SVD, H ~ I ,  SDS, sm 

14 Garrison, Jim JFK, 1992 13 
Dagen, Expr, SVD, DN, Expr, SDS, Arbi, VLT, ÖC, ST, NSD, NA, Expr 

1 Jakes, John Nord och Syd, 1986 
GP 

1 Sandenzo, Margit Sagan om isfolket, 1988 
DN 

Förklaringar till &koriningar fbr dapstidningar: 
AB - Aftonbladet; Arbbl - Arbetarbladet; Arbi - Arbetet; Bar - Barometern; BLT - Blekinge Läns Tidning; BT - Borås Tidning; DN - 
Dagens Nyheter, Expr -Expressen; GD - Gefle Dagblad; GP - GBtebergs-Posten, HP - Hallandsposten; HD - Helsingborgs Dagblad; Hbl 
- Hufvudstadsbladet; NA - Nerikes Allehanda, NSD -Norrländska Socialdemokraten; NT-ÖD -Norrköpings Tidningar - Östergötlands 
Dagblad; NWT -Nya Wemilands-Tidningen; SkD - Skanska Dagbladet; ST - Sundsvalls Tidning; SVD - Svenska Dagbladet; SDS - 
Sydsvenska Dagbladet Snällposten; UNT -Uppsala Nya Tidning, Vbl - Vasabladet; VaT - Vestmanlands L b s  Tidning, VästerbF - 
Västerbottens folkblad; VK - Västerbottens-Kurireg OK - Örebro-Kub, ÖC - Östgota Correspondentai 



Det tycks finnas en övre grupp som erhåller ca 15 recensioner eller fler. Den utgörs 

enbart av svenska författare som val kan anses höra hemma inom gruppen kvalitets- 

litteratur, medan gruppen därunder mest består av utländska författare. 

Att intresset for vissa författarskap växlar syns tydligast betraffande Auel. För Grott- 
björnens folk fanns 13 hänvisningar till recensioner i databasen, for Mamntutjägarna 21. 
Sedan har intresset dalat. En som däremot fatt ökad uppmärksamhet är William Gibson. 
Neuromancer har 6 poster med hänvisning till recensioner skrivna vid olika tillfallen 

medan Yirtual Light fick betydligt större uppmärksamhet när den gavs ut. 

En svaghet som jag tycker mig h a  i Lindungs tredelning av vuxenskönlitteraturen ar 

att svenska författare förrnodligm blir något överrepresenterade vid en jamförelse med 
översatt litteratur, eftersom svenska recensenter torde uppmärksamma svensk litteratur 
mer än utländsk. Darfor borde man kanske begränsa sin jworelse till att gälla inom 
gruppen svenska respektive utländska författare. Men man bör också komma ihåg att 
Lindung arbetar med ett stort material, hela 1985 års svenska utgivning av romaner for 

vuxna, och dwor kan jamförelser enligt hans definition bli missvisande i ett så här litet 
material. Personligen tycker jag också att vissa siffror, till exempel beträffande Guillou 
eller Lundell, tyder på att den författare som redan ar känd, till exempel genom andra 
media, automatiskt får större uppmärksamhet. Resultatet påverkas förmodligen också av 

urvalet i databasen. Dasför bör man vara ytterst försiktig med att dra slutsatser angående 
böckernas kvalitet när man tolkar översikten. 

Skillnaden mellan recensenternas och de vuxenstuderandes värdering av en enskild 
författare ar tydligast beträffande Sidney Sheldon, som med sina böcker nått ut till en 
stor allmanhet och som kommer på delad andraplats bland elevernas favoritfösfattare. 
Tracys hanznd var den mest sålda underhållningsromanen i Sverige under perioden 1985- 
1989 med 397 610 exemplar (Lindungl995b, s 14). Enligt Artikelsöks recensionsdatabas 

erhöll den tre recensioner när den gavs ut. Kanske har upp emot en halv miljon svenskar 
last boken vid det här laget. En filmatisering har gått i repris i TV 3 under sommaren 
1995. Här illustreras, enligt min mening, den diskrepans i åsikter betrsande vilka krav 

man har på litteratur som ibland finns mellan de professionella läsarna och allmänheten, 

och som aven kan ta sig uttryck i en viss generaliserande animositet mot kritiker och 

professionella tyckare. 



Är en bra bok också en god bok? 

Förr sade man "en god bok" och menade då en bok av grod kvalitet i motsats tiii andra av 
mer dubiöst litterärt värde. uttryckssättet tyder på att kvalitet sågs som något objektivt, 

en egenskap som fanns hos den goda boken. Uttrycket "len bra bok" skulle då kanske i 
stället kunna anses stå for ett mer subjektivt satt att uppfatta litteratur. 

Finns det objektiva bedömningsgrunder betraande litteratur? Detta är en synnerligen 
intrikat fråga som sysselsatt många litteraturforskare. Det svar som verkar dominera för 
närvarande, åtminstone inom den litteratur jag tagit del av, tycks vara Nej. Nya grenar 
inom litteraturvetenskapen som litteratursociologi och receptionsteori har lett till en 

insikt om att sätten att förhålla sig till litteratur vaxlar med den tid och det samhälle inom 

vilket litteraturen skapas och läses, samt att olika läsare reagerar olika på samma text. 

Det finns i det har sammanhanget åtminstone två utgångspunkter för att närma sig ett 
litterärt verk: dels den där man utgår från verket och texten och gör en tolkning och en 

estetisk värdering som oftast siktar in sig på det originelila och nyskapande (Furuland 

1989, s 14) dels den som utgår fran läsarens subjektiva upplevelse av boken som 
uppmärksammats inom den så kaliade receptionsforskningen (jfr Srnidt 1989, s 133 f f ) .  

Gunnar Hansson ger i första kapitlet till Den nza~liga littteraturhistorie~t en kortfattad 
översikt över olika grenar inom litterär teori som kan illustrera synen på objektivitet 

kontra subjektivitet inom litteraturvetenskapen (jfr aven Appleyard -1990, s 4-9). Med 

utgångspunkt fi-ån I. A. Richards som på 1920-talet bedrev empirisk forskning kring 
förhållandet mellan litteratur och läsare utvecklade sig två linjer, den ena med fokus på 

den litterära texten som enskilt fenomen, den andra med tonvikt på hur texter blir lästa 
och förstådda av människor med olika förutsättningar. 

Den textorienterade riktningen, den så kallade nykritiken, ansåg att texten var autonom, 
dvs den innehöll i sig al l  den information som krävdes fdr en analys. Tillkomst, historisk 

bakgrund, författarens biografi och liknande material beddades inte. Nykritikerna 
menade, enligt Hansson, till en bö jan "att den autonoma textens objektivt givna mening 

och struktur är helt oberoende av den som laser" (Hansson 1995, s 21). Så småningom 

bö jade en del forskare emellertid förutsätta en tänkt läsare. Den tyske receptionseste- 
tikern Wolfgang Iser for in termen "implied reader", en i texten inskriven, tänkt läsare 
som författaren skriver for, men aven Iser ar inriktad på texten och dess stniktur. 



Den andra litteraturteoretiska grenen utgick från Richards forskningsresultat, som visade 
hur mycket det kunde skiija mellan olika läsares sätt att uppfatta samma text och kom 
darfor att intressera sig för mötet mellan text och enskilda läsare. Exempel på detta i 

Sverige är Gunnar Hansson sjalv siom redan på 50-talet började forska kring detta. 
Pedagogiska gruppen i Lund inledde sin verksamhet på 70-talet. I Amerika utvecklades 
under 60- och 70-taden den så kallade reader-respons-forskningen, med Norman Holland 
som en av dess representanter. 

Holland har utarbetat en teori som1 har sin utgångspunkt i en psykoanalytisk modell av 
människans personlighet. I centrum for teorin står vad Holland kallar varje människas 
"identity theme" eller "style", ett personlighetsdrag som grundläggs mycket tidigt i barn- 
domen och sen förblir oförandrat genom hela livet. Detta tema bestämmer hur individen 
reagerar på sin omgivning, och återspeglas bland annat i de omedvetna strategier indi- 
viden utvecklar for att skydda sig mot vad som omedvetet uppfattas som hot mot den 
inre balansen. 

Den del av verkligheten som det undermedvetna försvaret släpper igenom används for att 
inuti personen återskapa det upplevda genom att satta in det i ett för individen menings- 
fullt sammanhang. Detta galler aven läsning och processen är densamma for alla läsare. 
På så satt är all läsning subjektiv att varje läsare inuti sig återskapar texten på sitt sätt, ett 
satt som motsvarar hans personliga tema. Detta gäller aven for professionella läsare och 
om man laser med intellektuell disitans: "This mode1 reveals an element of subjectivity in 
all human experiences, including the most disciplined and intellectualized. It thus renders 
useless the sorting of experience into catogories of "objective" and "subjective". The two 

are inextricably intemined" (Holland 1975, s 288). 

Anledningen till att människor, trots sina skilda sätt att uppleva omvärlden inklusive 

texter, trots allt kan kommunicera kring sina erfarenheter är, enligt Holland, att läsaren 
även påverkas av den omgivande kulturen, till exempel andra åsikter som han läst elier 
samtalat om. Aven om all erfarenhet transformeras av individen på ett personligt satt 
finns här åtminstone ett gemensamt råmaterial att ta in och bearbeta. Inom en grupp 
uppstår till slut ett slags konsensus, som består av det som gruppens olika medlemmar 
kan ta åt sig av varandras erfarenheter: "literary discussion (as for example in a class- 

room) can put foward a whole collection of statements that exist, (...) in parallel with 

the works themselves as provisions to be used or not in each individual's synthesis of the 

work according to his identity principle. Those shared resources make up a consensus 
that is as much as olle can say about "objective" interpretation" (ibid, s 287). 



Enligt Holland sätter det personliga temat inte bara sin prägel på hur ein individ tar till sig 
en litterär text, utan han utvidgar också sin teori till att gälla all mänsklig erfarenhet. Han 
menar dessutom att även grupper av människor, hela nationer och kulturer kännetecknas 
av att de var och en for sig har ett eget tema, "pattems revealed by its previous choices" 
(ibid, s 290). 

De forskningsresultat han lägger fram i 5 Readers Reading utgår fiån intervjuer med en 

större grupp studenter angående deras sätt att reagera pi olika noveller. I boken har han 

plockat ut fem läsares respons på A Rose for Emily, en novell av Fauher.  Samtliga 

intervjupersoner fick också genomgå~persodighetstester. Holland ,anser nämiigen att det 
är möjligt att genom att jamröra en läsares reaktioner p& olika texter komma fram till 
vederbörandes personliga tema, vilket är vad han forsölaer göra i analysen av studen- 

ternas repons. 

I mitt material visar det sig att de vuxenstuderande endast tillämpar ett subjektivt betrak- 
telsesätt. De sätter den enskilde läsaren i centrum och anser att dennes reaktion och 

personliga omdöme utgör rättesnöret for hur en bok ska bedömas. De är skulle man 

nästan kunna saga "hänsynslöst subjektiva". En bra bok är en bok någon tycker om, och 

ingen ska komma att påstå något annat. De kan också finina stöd för denna uppfattning i 
centralprovets texthafte och den uppgiftsformulering de utgått från. Ett mer objektivt 
satt att betrakta en bok tycks inte föresväva någon av dem. Man ska läsa det man själv 
tycker om, experter har inte mer ratt an andra betraande vad som är en bra bok och 

man ska inte trycka på andra sin personliga smak, ar några vanliga synpunkter. 

Några satt att skilja bra böcker fran dåliga formuleras s% här: 

"Dåliga böcker blir sega och tar lång tid att plöja igenom. Bra böcker går fortare att 

läsa. " (A81n26) 

". . .en bra författare är en författare som kan fånga min uppmärksamhet och få mig att 
inte isgasatta vad som händer mellan första och sista sidan, hur overkligt det än kan 
tyckas vara." (B l 111127) 

I sitt texthäfte har de vuxenstuderande i min undersökning haft tillgång till ett parti av 
inledningen till Rut Halldens En bra bok. Hon menar där att man som läsare ska lita till 



sitt eget omdöme och läsa det som känns bra for en själv utan att snegla på vad andra 
tycker: 

"...många människor kämpar med böcker de avskyr, bara dwor att tongivande personer 
har lovprisat dem. De vågar inte ha en egen mening om boken utan läser den som om de 
drack ricinolja, tvingande i sig någ,ot på en gång vedervärdigt och hälsosamt, övertygade 
om sin egen obetydlighet intalar de sig att deras brist på entusiasm beror på defekter hos 
dem själva.. . " (Böckernas makt, s 6). 

Dessa tankegångar har verkligen anammats av uppsatsskrivarna och det brukar vara så 
varje gång detta texthiifle används som utgångspunkt for uppsatser. De tjugo skribenter 
som hänvisar till Halldens text tycks samtliga mena att det bara är den enskilde läsaren 
som kan avgöra vad som är en bra, bok för just den personen, och att man inte ska bry sig 
om vad andra tycker. Flera är också måna om att framhålla att de inte vill trycka på 
någon annan sin egen personliga smak. Var och en ska ha rätten att välja själv. 

"Även om en person är helt ensam om att tycka att en bok är bra kan den inte kallas 
dålig."(9k21) 

"Hur bedömer man då epi bra bok? Svaret på den frågan är helt enkelt: Det går inte. (...) 
En bra bok existerar bara i den läsares huvud som laser och uppskattar boken. (...) En 
bra bok är en bok som läsaren uppskattar att läsa, oavsett om författaren heter Fjodor 
Dostojevskij eller Jackie Collins." 1@6m22) 

"Man måste våga ha en egen uppfattning om vad som är bra eller dåligt." (C5k30) 

" . . . Det är väl friheten i att bilda sig en egen uppfattning som är tjusningen med att läsa 
en bok?.Ta då inte den ifiån folk utan låt alla ha sin egen uppfattning om en bra bok." 

(A8m28) 

Både Rut Hallden och Tove Jansson framhåller att ingen vuxen censurerade deras läsning 

när de var barn utan skriver att mycket olika sorters litteratur haft betydelse for deras, 

utveckling både som personer och läsare. Särskilt Tove Jansson berättar om hur Tarzan 

blev hennes forebild och hjälpte henne övervinna rädsla. Någon vuxenelev har tacksamt 
noterat detta: 



"Det känns bra att höra att även en kändis kan tycka om något sådant som Tarzan." 
(B 141112 1) 

Aven beträffande misstänksamheten mot experter i gestalt av bland annat "akademiker" 
och recensenter finns ideer att hämta ur texthäftet. Torgny Lindgren menar till exempel 

att " En bokrecension är en redogörelse for en viss kritikers tillstånd när han eller hon 

läste en viss bok" (ibid, s 3). De båda kritikerna Olof Lagercrantz och Rut Hallden har i 
sin yrkesutövning uppenbarligen stött på en del kultursnobbism så båda uppvisar en 
skeptisk inställning till påstådd litterär expertis. Lagercrantz menar till exempel att 
mycket av experternas förehavanden är ett slags spel: 

"I själva verket äger aven experter forstahandskunskap om blott ett litet antal verk. Nar i 
uppslagsböcker, litteraturhistoriska översikter eller i essäer med preteritiösa perspektiv 
de klassiska verken omnämns och kommenteras, som vore de alla författaren innerligt 
förtrogna, är det ofia rena skojet, blå dunster i okunniga läsares ögon" (ibid, s 8). 

Av uppsatserna att döma har dessa resonemang stämt vial med flera studerandes 

uppfattning: 

"Man ska strunta i recensioner, det återspeglar bara på vilket humtir kritikerna var den 
dag de skrev det." (A8m26) I 

"Man ser dagligen i olika tidningar recensioner av filmer, böcker, pjäser mm och ibland 
så f% dom så olika kritik att man inte vet vad man ska tro. Därav min bestämda 

uppfattning att ingen ska tala om for mig vad som ar bra eller dåligt, det är min ensak 
och den har andra inte med att göra." (A7m20) 

En elev menar att recensioner inte är att lita på for "det finns många som skriver kritik 
för pengar nu for tiden". (C lm44) 

Betraande den äldre litteratur som blivit "klassisk" går den inte riktigt att avfarda, 
eftersom den ju bevisligen överlevt, men den är uppenbwligen svår att läsa och darfor 
också svår att knyta an till. 

En man citerar Mark Twain: "Klassisk är en bok som alla berömmer men ingen läser": 

(B 16m20) 



En kvinna förknippar tydligen begeppet klassiker med de hela verk som lästs under 
svenskkursen, det vill säga bland m a t  ett Shakespearedrarna och en Molierepjäs som 

tydligen varit arbetsamma att ta sig igenom: 

"Naturligtvis måste de klassiska verken ha speciella kvaliteter, eftersom de överlevt och 
fortfarande läses århundraden efter att de tillkommit, Tyvärr har dessa kvaliteter i de 
flesta fall gått mig fdrbi. Jag tror dlet beror på att böcker skrivna i pjäsform eller på vers 
är för jobbiga att läsa for mig. " (B4k29) 

Hon menar också att det finns personer som av snobbism inte vågar erkänna att de laser 
"skraplitteratur": 

"Det finns de som inte vågar erkänna att de laser så kallad skraplitteratur. Min åsikt är att 

aven dessa böcker har en fiinktion att fylla. För mig är de bra som avkoppling på kvällar 
och nätter. För andra kan de vara ett första steg in i böckernas underbara värld." 

En kvinna skriver att hon läste hästböcker när hon var liten och gör tillägget "får jag väl 
erkänna. " (B9k2 1) 

I det här sammanhanget kan man också se kommentarerna till texthaets så kallade 
"Världsbibliotek" med de hundra basta böckerna. De studerande förhåller sig mycket 

skeptiska till urvalet och urvalsprincipen. Det är Tidningen Boken 1991 nummer 3 som 

gått ut med texthafiets lista som bygger på ett urval gjort av "svenska experter", bland 
annat bibliotekarier, kulturjournaliister och bokhandlare. Skribenterna konstaterar att de 
känner igen en hel del av urvalet men att det är mycket som är främmande samt att de 
egna favoritförfattarna inte finns med. De flesta som nämner listan tar avstånd fi-ån den, 
dels på grund av att de över huvud taget tycker att en sådan lista är tveksam eller 
meningslös, dels i enlighet med tidigare nämnda misstro mot auktoriteter. 

"Alla människor har ju olika smak och tycke. Att genom ett fåtal personer få fram de 

basta böcker som skrivits, synes mig svårt om inte omöjligt. " (B 1611120) 

"Bra böcker för vem? Jo, for dessa akademiker, författare, kulturjournalister, 

litteraturproffessorer m.m. som tagit fiam listan. Om jag skulle ställa mig på gagatan och 

fråga 100 förbipasserande personer om vilka böcker som är bäst skulle hela listan, med 
några f"a undantag, vara helt annorlunda. " (B l lm27) 



Följande skribent utgår automatiskt från att de författare på listan han inte själv känner 
till är gamla, bland annat Herbjorg Wassmo, och att det bara ar den äldre litteraturen som 
expertisen anser bra: 

"Det verkar ju inte vara något för en vanlig mänmiska att läsa. Ibland undrar jag 

om inte experter tycker att sådana här böcker är bra bara för att de är djupa, 

konstiga och svåra att förstå.( ...) nästan inte en enda ny och rriodern författare. 
Tycker inte svenska experter att det finns bra moderna författare? Jo, de tycker 
de säkert. Det ar bara det att de inte vågar erkänna att de tycker om dem för att 
folk ska tro att de inte är tillräckligt historiskt kulturella. " (B 14m21) 

Flera konstaterar att de känner till en del av urvalet men skriver också att deras 
favoritförfattare inte finns med: 

En kvinna säger sig ha tyckt om Tristan och Isolde och Kristin Lavransdotter "Men de 

flesta böcker jag tycker bast om finns inte upptagna på Ilistan." (C 1 l k33) 

"Bara genom att kasta ett öga på listan så ser jag att rniina favorit böcker inte finns med. 
. . . Jack London och Stephen King." (A7m20) 

Att Bibeln tagits med har föranlett två kommentarer upipenbarligen fram olika 
utgångspunkter: 

"För många människor världen över är den ett mästerverk, den är inte bra, den är 

bäst, vackrast, sannast och upphov till en religion. Jag anser det är fantastiskt! 
Jag förvånas att man kan läsa en bok som är 1500 år gammal och tro på allt som 
står dar, när man vet att det utspelas flera hundra år tidigare än det skrevs . . . jag 

kan ändå se ett värde i Bibeln som historiebok, imen jag tycker inte den är bra." 
(Al k28) 

En ung kvinna säger sig ha last fem av de hundra böckerna "och en av dessa är Bibeln 
där jag har last det mesta, fast inte som en vanlig bok." Hon fortsätter: 

"Hade jag fått sätta ihop en lista C. . . )  hade listan sett helt annorlunda ut. Jag skulle 

antagligen inte fa ihop så många som hundra. Anledningen till det är väl att jag ännu är 

relativt ung, 21 år, och inte har hunnit med så mycket än." (B9k21) 



Beträffande vad som kan bidra till1 att personer värderar böcker olika och att till och med 
samma person byter åsikt och litterär smak har de flesta uppsatsskribenter hämtat 
forklaringar i texthäftet. hder, livserfarenhet och intressen uppfattas som de vanligaste 
skälen till att den litterära smaken varierar. Att könstillhörighet skulle ha betydelse ar det 
tydligen ingen som tänkt på. Det finns heller inte med i någon av centralprovstexterna. 
Trots att skribenterna själva är under utbildning är det bara två av dem som nämner 
utbildning som en faktor som påverkar den litterära uppfattningen. Några for emellertid 
fram att läsning i sig bidrar till att kraven på böcker växer: 

"En bok kan tillexempel vara bra när man laser den vid tjugo men verka ur fjantig vid 
w i o .  Dels kanske for att man mognat och dels for man troligen last mer varierat sedan 
dess. Plus det att man troligen genomgått olika stadier i livet, och vill genom böcker 
identifiera sig. Jag tror aven att utbildning påverkar oss i våra åsikter om vad som är en 
bra bok. " (B7k24) 

"Ju mer man läser ju större krav ställer man på sin nästa bok." (A4k20) 

"Men ju mer jag läste desto mer begärde jag av en bok." (B 1611120) 

En kvinna menar att en bok kan anses dålig for att den skrivits "av en viss speciell 
författare, som t ex har en annan hudf&g eller for att den innehåller ett språk som man 
inte accepterar, tex svordomar". Det senare har hon hämtat fran Vilhelm Mobergs 
redogörelse i Berättelser ur min levnad i texthaet, där han berättar om reaktionen på 
den språkliga realismen i Utvandrarna. Hon menar även att religiösa åsikter kan spela in. 

I texthäftet finns en artikel om dödsdomen mot Salman Rushdi. (B9k21) 

De vanligaste synpunkterna summeras av en kvinna som fatt en bok rekommenderad av 

en arbetskamrat, men som inte alls passade hennes egen smak. Här tillkommer också att 
inflytandet från olika media kan ha en viss betydelse. 

"Hon är 25 år äldre än mig, hon har två vuxna barn, jag har inga alls, hennes 
föräldrar va- 38 år när hon föddes, mina var 20. Hon växte upp på 40- och 50- 

talet, då det inte fanns TV, video, flera radiokanaler och då man umgicks på ett 
helt annat satt än dagens ungdomar. Eftersom alla manniskor är olika på grund av 
arv, miljö, utbildning och erfarenheter, har de flesta också olika behov och smak 

vad gäller litteratur. " (Al k28) 



Litteraturbedömning - objektiv vetenskap eller smakfråga? 

Som jzimforelse vill jag referera några intervjuer med litteraturstuderande som J.A. 

Appleyard redovisar i Becoming a Reader. De intervjuade har deltagit i samma ut- 

bildning på universitetsnivå och har utsatts for samma typ av undervisning betrwande 
litterar analys, men har ändå kommit att förhålla sig olika till litteratur. Studenterna 
vacklar till exempel betráffande möjligheten att bedöma litteratur objektivt. 

Charlie ser en text som en utmaning och ar den som säkrast havda att det finns ett 

objektivt satt att betrakta litteratur. Han tar fasta på formella kritdier i texten som går att 

analysera. Appleyard skriver: "The key terms for hirn ane plot, style, imagery, narrative 

voice, patterns. At one point he calls this his objective tlheory, and of all the under- 
graduates interviewed his is the strongest avowel of this attitude" (1990, s 141). 

Nästa studerande, Peter, ar mer osäker. Han försöker finna ett mellanlage där han kan 
förena tron på objektivitet i konsten med insikten att bedömningen också kan vara en 

smakfråga: "I believe there is an objective leve1 to art, dbviously. There is good literature 
and not-so-good literature. . . . But it comes down to tastte eventually" (ibid, s 141). 

Han fortsätter med att exemplifiera med att ingen går omkring och säger: "Shakespeare 

is great. Why? Because I like him" (ibid, s 141). Peter tror också att ju mer erfarenhet 
man har på området desto troligare är det att man gör en korrekt bedömning. 

Lisa försöker också balansera mellan objektivitet manifesterad i form av tradition och 
personlig smak men hon tenderar att lita mest till den egna smaken och känslan: "Lisa 
readily acknowledges the clairns of the canonical tradition on her attention, but her 

strongest convictions are about the books she can get inivolved in personally" (ibid, 
s 142). 

Anthony, slutligen, anser att en bok ska ha ett syfle, han vill lära sig något av innehållet, 

vill fiindera över och ta stallning till det som skrivs. Innehållet f%- honom att reflektera 
över det han last, utmanar hans fantasi och känsla för moral. 

Appleyard kommenterar att trots att de &a studenterna lärt sig att andysera litteratur på 
samma satt har de löst problemet med objektiviteten i Iiitteraturanalysen olika. Charlie är 

den framste formalisten medan de andra tycks försöka fl"a ihop det de lart sig med sina 
egna reaktioner på litteratur som de hade med sig fran tiidigare laserfarenheter. 



Vad menas då med objektivitet i dlet här sammanhanget. Om man utgår fiån citaten ovan 
tycker jag mig dels kunna urskilja objektivitet som att texten har en betydelse som man 
kan komma åt om man behärskar textanalys. Charlie verkar se på texter på detta satt. 
Peter och Lisa ser objektivitet som en kvalitetsfiåga och är osäkra i sin sthdpunkt huru- 

vida kvalitet kan betraktas som en egenskap hos texten som finns där oberoende av vem 
som laser. Denna kvalitet skulle till1 exempel manifesteras genom att vissa författarskap 
överlever, blir "kanoniserade". 

Appleyards utgångspunkt är att all kunskap är relativ och att man måste skapa sig en 
egen bild av en företeelse. Att inse: detta kan ta lång tid och pågå långt in i vuxen ålder. 

En del manniskor söker svar som tir ratt eller fel och reagerar med förvirring elier total 
nihilism när de upptäcker att olika auktoriteter har olika svar till exempel betraffande vad 

en text kan betyda. En del utvecklas till dogmatiker för att komma fran dilemmat, andra 
undviker att ta ställiling och utveclklar i stallet strategier för att utnyttja systemet, till 
exempel genom att tillägna sig tillräckligt av ett ämnes vokabulär for att kunna "mani- 
pulate the instructor's reward system" (ibid, s 135). 

Appleyard menar att man i den pågående diskussionen angående texters betydelse inte 

bara ska ta hänsyn till texten eller författarens avsikt, utan att man också borde debattera 
hur läsare använder sig av texter, hur människor laser och vajer litteratur och vad vi vill 

göra med v& lasfonnåga (ibid, s 19). En liknande inställning har Gunnar Hansson, som 
menar att det numera borde vara oimöjligt att författa till exempel en litteraturhistorisk 

bok utan att ta hänsyn till hur litteraturen använts. Han anser att trenden för närvarande 
tycks gå emot att de båda teoretiska riktningarna som hade sin utgångspunkt i I. A. 
Richards forskning på 1920-talet niu börjar näma sig varandra, men att receptionsteore- 
tikerna går via läsares reaktioner &r att närma sig texten. Aven ett historiskt perspektiv 

tycks på vag tillbaka (Hansson 1995, s 30). 

Sammanfattningsvis tycker jag att man kan konstatera att även om litteraturteoretikerna 

for närvarande skulle vara ganska ense om att objektivitet i fiåga om litteratur både 

betraande kvalitetskriterier och interpretation inte ryms inom den förhärskande 

kunskapsteoretiska m e n  så sker jni, bland all den skönlitteratur som ges ut, bevisligen 
ett urval av författarskap som anses mer värda an andra att föra ett offentligt samtal 
kring, ett urval som, aven om det inte bör betraktas som det enda möjliga eller absolut 
ratta, &då måste ses som uttryck &r vilka bedömningsgrunder som är rådande för 

tillfallet och som dessutom f"ar vissa konsekvenser för de skönlitterära verkens framtid. 



Det verkar inte vara så att dagspresskritiken bidrar särslkilt mycket till försäljningen av 
böcker. Det är ju också en begränsad del av tidningsläsarna som läser recensioner. 
Lindung menar emellertid att ledande kritikers betydelse ligger på ett annat plan "på ett 
symboliskt, dar de i egenskap av auktoritativa smakdomare, placerade vid ingången till 
parnassen, faller de tyngst vägande omdömena om böckers litteriira värde" (1995a, s 25). 

Lindung ser kritikens fiämsta uppgift som "upprätthållare och försvarare av ett litterärt 
värdesystem, " 

I det här sammanhanget kan man kanske också hänvisa till den firnske sociologen Pierre 

Bourdieu som menar att det är vissa personer med symboliskt kapital dvs status inom ett 
socialt falt som enligt hans terminologi "konsekrerar" ett konstverk, ger det dess värde, i 
kr& av sin position inom gruppen (Bourdieu 1993, s 158-159). 

Gunnar Hansson refererar till en undersökning av Karl Erik Rosengren som visar att den 
samtida kritiken faktiskt verkar ha ett avgörande inflytainde på vad som blir bestående: 
"Dagens kritiker kan på det sättet markera gränser och fördela tyngdpunkter, som i stort 

sett accepteras av morgondagens kritiker och kanske också av dess forskare" (Hansson 
1995, s 43). 

De som i övrigt har inflytande över vad som kommer att hamna i morgondagens littera- 
turhandböcker, menar Hansson, är litteraturforskarna som i sina val av forskningsobjekt 
och i sin egenskap av författare och lärare för blivande kulturarbetare som bibliotekarier 
och lärare påverkar vad som kommer att uppfattas som mest värdefullt (ibid, s 43). 

Hansson framhåller att det egentligen är en ganska begränsad grupp människor med 
gemensamma värderingar, gemensam utbildning och geimensamt kulturarv som står för 
det här urvalet. De är experter och specialister medan mottagarsidan, dvs läsarna, hittills 

inte uppmärksammats i någon större utsträckning (ibid, s 46). Bengt-Göran Martinsson 
visar i sin avhandling, som utgår från studentuppsatser skrivna under Aren 1865 -1968, 

hur under den tidsperioden tongivande forskares synsätt med viss fördröjning så små- 

ningom dyker upp i skolans litteraturundervisning och på så vis överfidrs till eleverna, 

men att det tar lång tid innan ett gammalt synsätt avlöses av ett nytt. För detta krävs i 
regel ett generationsskifte inom lärarkåren. 

Flera undersökningar angående hur texturvalet i skolans, litteraturantologier har ändrats 

under 1900-talet (Danielsson, 1988. Englund, 1991) visar emellertid att det skett en 
anpassning till vad som kan förväntas engagera eleverna. Tiii vissa antdogier har elever 
fått provläsa och yttra sig om texterna innan utgivarna bestämt vilka som skulle komma 



med i den slutgiltiga versionen av boken. Boel Englund skriver till exempel angående det 
for närvarande mesit spridda läromedlet i litteratur, Dialog, att det är "de valda texternas 
möjlighet att intresslera och tala till eleverna som styr urvalet. (.. .) det är manniskan i 
världen som är temat: här finns skapelsemyter, "starka" texter om kärlek och erotik, 
sociala orättvisor, våld och krig" (Englund 199 1, s 2 10). Aven en del "lågstatusgenrer" 
har börjat förekomma (ibid, s 212). 

Det är emellertid skillnaden i uppfattning angående böcker mellan de som sysslar profes- 
sionellt med litteratur och majoriteten av läsarna som de vuxenstuderande uppsatsskri- 

benterna tar fasta på. De hyser misstro mot auktoriteter, hävdar att aiia har olika upp- 

fattning om böcker och att d a  åsikter är lika mycket värda. Och det finns ju som synes 
litterära teorier som tycks stödja en sådan uppfattning. 

I uppsatserna tycker jag mig om och om igen möta ett mer eiler mindre klart uttalat 
fiarnlingsskap inför den "fina" litteraturen och den urvalsprocess som den baseras på, 
samtidigt som de vuxenstuderande energiskt for fkam åsikten att vad som är bra litteratur 
är en smakfkåga. De har ju, som n m t s ,  också stöd for sina åsikter i texthaet. Para- 
doxalt nog är det ju yrkesverksamma kritiker som Rut Hallden och Olof Lagercrantz som 

tar avstånd fran avarter inom den egna yrkeskåren och som därför, särskilt Hallden, tycks 

ha gjort starkt intryck på uppsatsskribenterna, vilket visar vådan av att generalisera. Men 
jag tror också att anledningen till att så många anknyter till dessa texter är att de vuxen- 
studerande där anser sig Pa sina åsikter bekräftade. 

Varför laser man böcker? 

"Man kan läsa darfö'r att man lär sig något, man kan läsa dasor att det är roligt. Men 

man kan också läsa dWor att man läser. Hos många människor finns en irrationell drifl 
till läsningw, skriver Rut Hallden i sin inledning till En bra bok (Böckernas makt, s 6). 

Hon framhåller också språkets och, ordens betydelse för läsgladjen. Olof Lagercrantz -. 
menar i sin tur att man kan leva ett bra liv utan att läsa skönlitteratur. Läsning kan leda 
till ett slags psykologisk narkomani och till snobberi. Han skriver att "Det måste vara ett 
behov verkande inifiån som driver till läsning" (ibid, s 9). 

I texthaftet finns flera exempel på Iasning som drift och besatthet men också för uppbyg- 
gelse och kunskap. Trogny Lindgren berättar en skröna om den stumme bonden 
Bernhard som forsuimmar sin gård for läsningen medan hans mer nyttoinriktade syster 



städar ut all hans litteratur utom den religiösa eller praktiskt nyttiga som Bibeln och 
Arndts postilla och Svinets nytta för rna~z~iiskan, men biehåller Farliga förbindelser av de 

Laclos for sig sjäiv. Pojken i avsnittet ur Agerhonen gliemmer både tandvärk och kyla. 

Han knäpper sina händer och säger: "Tak, fordi jeg kan laese" (ibid, s'L 1). Stor tilltro till 

skönlitteraturen uppvisar, enligt min mening, Artur Lundkvist. Han skriver att litteratu- 

ren ger oss förebilder och ideal, hjälper läsarna att forstia verkligheten, stärker demokra- 

tin och ger ökad manniskokunskap och självinsikt: "De ratta böckerna får en att kanna 
sig utvidgad och mer levande. Vardagen avtrubbar, utsuddar, förslöar, gör oss vane- 

mässiga. Litteraturen skärper, renar och fornyar" (ibid, s13). 

I uppsatserna återfinns de flesta av dessa tankegångar. De studerande säger sig läsa for 
att det innebär nöje och avkoppling, stimulans for fantasin och flykt f rh  vardagen men 

flera anser också att skönlitteratur kan ha något att lära ut: 

"En del laser for att lära sig något, medans en del bara läser för nöjes skull." (B9k21) 

En kvinna är den som starkast betonar läsning som avkoppling : 

"Finns det någon bättre avkoppling än att läsa en riktigt bra bok? Att komma hem 
från jobbet, sätta sig i soffan och låta sig dras med in i bokens värld." Hon skriver 
att hon tyvärr inte är en person som läser särskilt mycket, men när hon laser är 

det inte for nyttan. "Jag anser inte att jag bör läsa böcker for att bli intelligentare 
än jag redan är, aven om det nog inte skulle skada, för mig skall det vara ren 
avkoppling att läsa. (. . .) Jag vill lägga mig ned i soffan och koppla av när jag 
läser. Inte behöva vara jattekoncentrerad for att förstå vad det är jag läser." 

(A6k26) 

En man tycks vilja att böcker ska ge honom en annorlunda upplevelse än vad 
verkligheten kan erbjuda: 

"Böcker är verklighetsflykt och däxför anser jag att boken bör forflyttla läsaren till en 
annorlunda tid eller plats där en värld kan byggas upp utanför verkiighetens ramar, 
eftersom verkligheten ändå alltid finns omkring oss." (C6m22) 

En skribent tycks emellertid mena att nöje och kunskapsinhämtande kan sammanfalla: 



"Jag har dock gjort den erfarenheten att allt man läser förr eller senare kommer till nytta. 
Om inte annat så nar man löser koirsord. " (B4k29) 

Vilka kunskaper anser de studerande att man kan hämta ur böcker? Det tycks mest röra 
sig om vad man kan kalla levnads~risdom, svar på existentiella fiågor och hjälp med att 
formulera tankar och känslor. Fördjupad yrkeskunskap nämns emellertid också, liksom 
större inblick i andra sociala och kulturella miljöer. 

En kvinna tycks ha olika forvihtningar på olika sorters böcker: 

"Jag laser mest ... n& jag är litet 'nere'. Då väljer jag en bok (. ..) i hopp att hitta svaren i 
den." Samma kvinna skriver också att "Den tyngre litteraturen ska främst driva oss till 
tankande. " (C3 k23) 

En annan kvinna vi11 främst att böcker ska ge något av bestående värde och är den mest 
utpräglade representanten for detta synsätt. Hon söker svar på fiågor som "varför jag 
finns till, vem jag är och meningen med livet" och säger sig uppskatta att "en författare 
lyckas satta ord på en känsla, som jag själv har upplevt men hafl svårt att formulera." 

(C 1 6k44) 

Att litteraturen kan ge goda forebilder går, som nämnts, att inhämta hos Artur Lundkvist. 
Följande skribent har hakat på dessa tankegångar: 

".. . ge bra förebilder och skapa goda ideal som samhället kan bygga vidare på är en 
oerhört viktig uppgift som böckerna utför på ett subtilt satt. Böcker som utvecklar 
människans förmåga. att se saker på olika satt, som hjälper folk att förstå sig sjalva och 
andra bättre är utmärkta exempel på bra böcker." (C6m22) 

En kvinnlig skribent som i sim uppsats mest betonar den nytta man kan ha av att läsa 

skönlitteratur har systematiserat sina åsikter: 

"Enligt min åsikt lär man sig: 

1. att koncentrera sig längre stunder 
2. man utökar ordförrådet 
3. hur andra kulturer, seder m.m fungerar 

4. hur vi haft det i de olika tidsåldrarna 

5. tänka, dra egna slutsatser m.m. " (C5k30) 



Hon framhåller också att ett brett bokurval leder till större tolerans: 

"Min uppfattning är att man utvecklar sig själv genom att variera bohalet, man far 
större forståelse och blir mer vidsynt och tolerant ju mer inblick man :tår i andra 

situationer och relationer." Litteraturen kan även ge sällskap och hjälpa läsaren över 

svårigheter. Dessutom f"ar den gärna vara underhallandie." (C5k30) 

I den öppna enkäten i Brodows undersökning svarade 67% av eleverna i åk 3 på frågan 

om det är viktigt att läsa skönlitteratur, sammanlagt 1914 elever. Av dessa menade 123 att 

det var mycket viktigt eller viktigt (Brodow 1985, s 123 fl). Bland de nyttoaspekter som 

nämns sätts kunskaper om andra länder, kulturer, sociala miljöer och andra tider framst 

av 64 elever. Näst vanligast är språklig utveckiing. På tredje plats. kommer att man 

utvidgar sin människokunskap och därmed får större tolerans för andra människor samt 

lär känna sig själv. Slutligen anser 15 elever att de utvecklar sin fantasi genom läsning av 

skönlitteratur. Att läsa for avkoppling är positivt och legitimt enligt 23 svar och 9 

stycken anser att avkoppling är den enda anledningen att läsa skönlitteratur. Enligt den 

bundna enkäten var det fler flickor än pojkar i åk 3 som instamdeei påståendet "Man kan 

lära sig något värdefullt av de flesta böcker". Brodow &amhåller aven har att majoriteten 

pojkar utgörs av elever p& teknisk linje (ibid, s124-125). 

I Gunnar Hanssons Inte en dag utan en bok fick deltagarna under nibriken "SM att läsa 

en bok" välja bland 15 givna alternativ bland vilka de med siffrorna 1 .- 4 skulle ange hur 

relevanta de var for deras egna skäl. Siffran 1 betydde 'linte alls" 4 "i hög grad". Högst 

relevans fick "Dra sig tillbaka, koppla av och vila" (3.6). Därefter-följde "Få underhåll- 

ning och förströelse" (3.4), "Uppleva spänning" ( 3.0) och "Fördriva tiden" (2.6). Upp- 

leva intressanta platser och miljöer f"ar medelvärdet 2.1 (1988, s 49, fig 1). 

Om man ser till olika kategorier läsare finns vissa skillnader, vilka har berörts av mig 

tidigare. Spänning är viktigast for männen men även för yngre kvinnor: 3.33 for äldre 

män, 3.29 for yngre män, 3.17 for yngre kvinnor men biara 2.29 for äldre kvinnor (ibid, 

s 50-51). 

"Att uppleva intressanta människoöden" (ca 2.4 som medelvärde) är viktigare För 

kvinnorna än för männen: "3 1 kvinnor mot bara 15 m& anser att det tu av stor eller 

mycket stor vikt" (ibid, s 51). Däremot förväntar sig de här läsarna inte fi särskilt mycket 

praktisk nytta av sin läsning: "Få nyttiga tips och råd" kommer I m s t  ner i tabellen (1.3) 



Men trots att de flesta sätter underhållningsfunktionen framst menar Hansson att många 

ändå tycks f"a ut mer av sin Iasning än underhållning för stunden. Det är också skillnad på . - -  
män och kvinnor %et här fallet. Beträffande männen konstaterar Hansson att det är fler 
män än %nor som säger sig läta enbart for avkoppling, särskilt bland de yngre männen. 
d- .. " -. 

Bland de äldre männen är orsakerna mer varierade. Det är till exempel vanligare att man 
anger att man kan lära sig något olm andra länder, folk och personer, hur en pistol eller 
radar hngerar och hur det ser ut i en annan miljö (ibid, s 107). Betraflande kvinnorna 
skriver Hansson: "Kvinnornas litteratur förefaller angå dem mer och beröra djupare eller 
varmare skikt i deras personlighet. Bland dem är det betydligt fler än bland männen som 
inte bara säger utani i sin exemplifiiering visar, att Iasning filler aven andra behov än 

underhållning och a.vkopplingW (ibid, s 121 ). Hansson tror inte att denna skillnad kan 
förklaras enbart med mäns och kvinnors olika satt att uttrycka sig. 

Appleyard refererar en undersökning av Janice Radway, Reading the Ramance: Womefz, 
Patriarchy, and Popular Literatu~re, som undersökt en grupp amerikanska medelklass- 

kvinnor som ägnade mycket tid åt att läsa kärleksromaner (romance massmarket). Dessa 
kvinnor menade själva att de läste for att komma undan familjens krav och for sitt eget 

7 nöje men också de ansåg att de öhade sin kunskap om andra tider och kulturer, utökade 
sitt ordförråd och fick kunskap om världen (Appleyard 1990, s 169). 

Några könsskillnader i motiveringma till varför man generellt läser böcker kan jag inte 
finna bland de vuxeinstuderande. Eftersom det gått att konstatera en sådan olikhet i valet 
av böcker kunde man ju förvänta sig att motiveringarna for att läsa överhuvud taget 

skulle återspegla detta. Betraffande skälen till att man valt en viss bok kan emellertid en 

sådan olikhet skönjas då kvinnorna något oftare hänvisar till personerna i boken, men 
inte när skribenterna yttrar sig generellt om läsning. En förklaring kan ju vara skillnaden i 
metod. Både Brodow och Hansson har ju använt enkäter med bundna svar. I Hanssons 

L 

undersökning är ju dessutom hela bokvalet könsuppdelat redan fib början. 

Det är ganska förvånande att svaren ändå är så lika betraflimde vilken nytta man kan ha 

av att läsa skönlitteratur. Det verkar emellertid som att studerande, både de vuxen- 

studerande och Brodows gymnasieelever, betonar nyttan med Iasning mer än vad övriga 

undersökta tycks gölra. Detta kan ju bero på anpassning till skolsituationen. Diskussioner 
om hururvida det kan vara nyttigt att lasa skönlitteratur är ju ganska så vanliga i klass- 

rummen, när lärare ska motivera eventuella ovilliga elever som protesterar mot skönlitte- 
ratur i kursen med motiveringen atS man inte lär sig något av värde. 



Hur stor nytta man tillmäter skönlitteraturen kan ju också bero på vad man läser. Men 
aven Hanssons populärpocketläsare anser sig ha fått ökad läshastighet och större ordför- 

råd genom sin läsning (Hansson 1988, s 58, fig 5). Hmsons forskning handlar ju om 
läsning av en klart avgränsad kategori av böcker. Även om en av hans slutsatser - i viss 
polemik mot andra litteraturvetare som ansett att lasniqg av populärpocketromaner är 

kompensatorisk, passiverande och manipulerande (ibid, s 24) - är att imänniskor läser 
populärpocket av mer varierande skäl än man kunnat yh ta  sig, är det underhållnings- - .  
motivet och avkopplingias~1klex1sam~d~rninerar! . - 

Appleyard menar i sin teori att vuxna läser av i huvudsak tre skal: För att komma bort 

i från verkligheten, for att få fördjupade kunskaper om váirlden och, sig sjäiva och for att 
finna metaforer som på något satt upplevs illustrera och ge perspektiv åt egna / 

livserfarenheter. Betriifliande det tredje skalet skriver han: "The reminiiscing of older 
people may be much more than just the nostalgic retelling of better days. It seems to 

have the important psychic finction of allowing a persoin to review past experiences, 
particularly unresolved conflicts, to fit them into a perspective" (1990, s 183). Det är 

emellertid de två första skälen som återfinns hos uppsatsskribentema. - - -  

Appleyard skriver också att vuxna skiljer på böcker som erbjuder ~gr&Ij.etsflykt och 
sådana som utgör mer krävande läsning. En del läsare ursäktar sig for att de läser "skräp" 
och Appleyard kommenterar: "Readers do not comrnoniiy apologize fös getting absorbed 
in Proust or Saul Bellow" (ibid, s 164). Men ,vuxna associerar vissa typer av litteratur till 
exempel deckare, vastemromaner, harlekinromaner och bestsellers med verklighetsflykt. 

Appleyard menar att just det som är utmärkande @r en vuxenbok, till exempel komplex 

berättarteknik och brist på enkla lösningar är just det som vuxna läsare vill komma ifrån 

när de laser: "We have the paradox, then, that the very qlualities b t  make these books 

adult fiction, the perspectives and formal strategies that match an adult's complex 

experience, are the ones readers want to escape from" (ibid, s 165). Lasningen ska gå lätt 
och snabbt, man är trött, vill komma undan plikter och känslomässiga krav så böckernas 
innehåll ska varken vara intellektuellt eller känslomassiglt krävande. Dessutom ska 
formen vara enkel. Appleyard karaktäriserar denna typ av böcker: "Even if there is a rich 

descriptive surface and abundant incident, storytelling techniques are usually uncompli- 
cated, narrators omniscient, characters simple, and plots suspensfull but readily 
intelligible.. ." (ibid, s 165-166). Han jämför dem till formen med realistiska 1800- 

talsromaner. Dessutom är de forutsägbara, variationer p i  ett föntsiigbiart tema. 



Paradoxalt nog förväntar sig vuxna, enligt Appleyard, ändå att känna igen sig i den här 
typen av litteratur, och finna svar på sina egna problem. Han menar att den här sortens 

böcker fokuserar mänskliga problem, men att de gör det på ett särskilt sätt (ibid, s 166). 
Appleyard hänvisar till flera litteraturforskare som erbjuder olika psykologiska förkla- 

ringar till varför vuxna läser spanmingsberättelser och kärleksromaner. Det finns littera- 
turforskare som menar att den har typen av litteratur är utopisk till sin karaktär, på så 
sätt att den kan uppvisa ett idealtillstånd, samtidigt som den ar kritisk mot de förhåilan- 
den som står i vägen fbr idealet. 

De katastrofer, sjukdomstillstånd, mord och olyckor som ofta förekommer behandlas i en 

form som gör att dc framställs som att de går att kontrollera (ibjd, s 166-167). Den 
karaktäristiska fornien på en Masslisk roman som Appleyard också anser typisk för 

mycket triviallitteraitur (populärpacketromaner och underhållningsromaner) - verk- 

lighetsillusionen och den allvetande berättaren - gör livet begripligt på ett sätt som inte 
sker i verkligheten. Man kan f"a önskningar uppellda och rädslor bearbetade " . . . it 
appears to confionl. imactable problems of good and evil, reduces them to manageble 
shapes, and provides the assurance of a happy ending. It offers the image of a central 
character who can ultimately control threatening circumstances and achieve a glorious 
destiny" (ibid, s 167). Andra förklaringar innebär att den här typen av läsning är 
terapeutisk, läsaren regredierar till tidigare läsformer, en ritualisering som vi inte kan vara 
utan. Ett annat antaegande som Apipleyard för fram är att många vuxna helt enkelt stannar 
i sin läsutveckling om de inte utsätts för någon form av påverkan till exempel genom 

utbildning (ibid, s 1 70- 17 1). 

Den livskunskap som läsare söker i skönlitteraturen tycks ändras allteftersom personen 
mognar. Yngre vuxna s6ker sanningen: "The idea that stories offer readers insight into 
the tmth of things fits mturally inito this epistemology of the young adult" (ibid, s 173). 
Längre fkam i livet fförefder svaren mindre säkra. Appleyard pekar på likheter med 
många 1900-talsrornaner som sakinar lyckliga slut, som lämnar läsaren med fler frågor än 

svar och vars komplexa form återspeglar ett komplext innehåll: "This is storytelling for 
an age of uncertainty (...) Insight into life's problems rnight be imagined as a search, but 

there is no simple discovery at the end and the journey is more likely to be a painful, 

inward one rather tlian one that goes along the high road of adventure to a satis@ng 

goal" (ibid, s 175-1'76). 

Den läsglädje som Rut Hallden talar om och som också Gunnar Hansson säger sig finna 
hos den grupp läsare han undersökt och som vd delvis förklaras av att han valt verkliga 



storläsare som forskningsobjekt, kanske inte är så tydligt manifesterad i de vuxenstude- 

randes uppsatser. Ett genomgående tema när uppsatsskribenterna talar om läsning är 

emellertid att de vill bli känslomässigt berörda. Detta saigs inte direkt vara anledningen till 
att de läser men framkommer ändå när de beskriver sin läsning. De söker en stark 
känslomässig erfarenhet som avkoppling fran vardagen eller som en möjlighet att uppleva 
något som går utöver det vanliga. 

Att läsa med inlevelse eller distans 

Det näst vanligaste temat i uppsatserna efter "man ska läsa vad m l  själv tycker om och 
strunta i vad mdra tycker" är önskan att bli involverad i, ja, uppslukad av en bok och inte 
återvända till verkligheten förrän boken är slut. 

Två män tar bonden Bernhard hos Torgny Lindgren som utgångspunkt när de viil 

beskriva sin läsupplevelse. Det var han som läste som ein besatt utan att bry sig om att 
gården förföll och folk tyckte han var tokig. Men en av dem tillägger också att det kan 

krävas ansträngning, och därmed kanske en mer distanserad läsart, for att förstå en bok: 

"Precis som Bernhard kan jag känna att nar en boks handling flyter, sal kanner man sig 
uppslukad av den och man kan inte sluta läsa. Detta trotts klockara är ;mitt i natten och 
man skall arbeta dagen efter." (ASm26) 

"Men det är klart att ibland kan det löna sig att lägga ned litet tid och arbete på att 

'komma in' i en bok, förstå hur författaren skriver, och vad texten. handlar om." 
(Al 11x126) 

Det första förhåilningssättet är emellertid det som är vanligast. Både män och kvinnor 
beskriver sin läsupplevelse i likartade termer aven om kvinnorna mm utförliga: 

"När en bok faller mig i smaken tar det inte många minuter innan jag f6rsvinner in i 
bokens värld. (...) Jag märker helt enkelt inte omgivningen nar en bok fångat mig i sitt 

grepp. " (B l l rn27) 

"Man följer med in i bokens värld. Man laser sida upp och sida ner t i m a  efter timma 
och kanner att man inte vill sluta läsa förrän boken är slut." (A6k26) 



En kvinnlig studerande tbeskriver en stark och genomgripande läsupplevelse, som ligger 
några år tillbaka i tiden. Hon anknyter till Torgny Lidgrens resonemang om att läsare 

och text kan förenas på.ett satt som kan kännas synnerligen meningshllt bara man hittar 
ratt bok: 

"Exakt det tillståndet befamn jag mig under en treveckors period for två år sedan. 
Jag hade fått låna en stor papperskasse, rågad med böcker. Det var en serie på 47 

verk, den hette 'Sagan om isfolket'. Jag började läsa, redan efter några sidor var 

jag fast. Vardagen slutade existera. Jag förflyttades bakåt genom tiden, till en 
snöig och vindpinad dal i norska fjällen i början på 1500-talet. Från och med nu 
kretsade aiit kring personerna i böckerna. Jag led och gladdes med dem i bok 
efter bok. Ibland visste jag, inte om det var dag eller natt, allt kretsade kring mina 
nyfunna vänner. Tre veckar senare slog jag upp den sista boken. Jag läste sakta 
och med andakt, aiit for att förlänga mitt avsked till 'Isfolket'. Men slutet kom, 
jag blinkade yrvaket mot v1ardagen som trängde sig på. Det tog tid att smälta 
denna intensiva läsperiod.. . " (C 1 l k3 5) 

Att kunna relatera sina egna känslor till boken ar viktigt, liksom att man kan identifiera 
sig med personerna: 

"Författaren måste yvach läsarens känslor, låta läsaren vara en del av boken. Om läsaren 
kan relatera boken till sina egna känslor och drömmar kommer boken att vara mycket 
mer engagerande för läsaren. " (C6rn22) 

"Jag lever mig in i olikamanniskoöden, jag skrattar och gråter. Ibland önskar jag att jag 
kunde hoppa in i balken och prata med människorna. Se saker på deras vis." Denna 

kvinna önskar att hon sjdv kunde skriva en bok "Som ska sluka läsaren fian första ordet 

till det sista i en resa genom tid och rum! Låta läsaren trwa flera intressanta människor 

och uppleva de flesta khslor som finns. En bok som inte skulle lämna läsaren en lugn 

stund.. . " (Al k28) 

När boken är slut känns det tomt. En del vill omedelbart fortsätta med en ny bok, medan 
andra behöver tid for att smäita det de last: 

En man skriver angiiende rysare: "När de är slut har man en enorm hunger att kasta sig in 

i författarens nästa bok." (B 141112 P )  



Vad är det som kan hindra den eftersträvade involveringen i boken? Krånglig handling 

och svårt språk tycks vara de vanligaste anledningarna till att man fastnar, men språket 
kan ackså bidra till läsupplevelsen: 

"Man ska inte behöva tanka for mycket när man laser. Man ska h m a  flyta i ett jämnt 
och friktionsfritt tempo genom hela boken utan onödiga avbrott för atit behöva tanka 
efter. " (B 1611120) 

" En bra bok för mig ska ha en riktig handling, inget hoppande fram och tillbaka. Den ska 
också vara lättläst, d.v.s. vara skriven på så sätt att alla kan ta den till sig på ett eller 
annat satt."(CSk30) 

" Om en bok är skriven på ett "stelt" satt, d.v. s. väldigt iformellt, så finner jag boken 
mycket tråkig att läsa. Jag tycker det är viktigt att skriva på ett ganska 'brett' språk. Att 
man tar med dialekter och sociolekter gör att boken blir mer 'levande' ..." (C14m23) 

"En del kända författare och språkvetare tycker att det som kännetecknar en bra bok är 

språket. Ett språk som i mitt tycke ofta är tiilkrånglat och förvrängt bara för att det ska 
låta intelligent. " (B 14rn2 1) 

"...jag anser att om författaren ar skicklig på att använda språket medfor detta att läsaren 
med egen fantasi kan skapa en inre bild. Om man jämför böcker med musikvideor är den 

senare redan fardigkomponerad med bilder och musik, där f"ar lyssinaren inte en möjlighet 

att skapa en inre bild av musikeh."(~12k20) 

"[Boken ska vara] skriven på ett sprakligt bra satt, det vill säga den skall innehåila ett rikt 

varierat språk, gärna utsmyckat med sprakliga finesser, iovanliga ord och menings- 

byggnader. " (C6m22) 

Det är emellertid ganska f% elever som diskuterar formella kriterier och det är få kriterier 

som nämns. Språk och handling och i något enstaka fall beskrivningar är det som 

kommenteras. Detta tyder på att for de flesta skribenterna, men inte for da, är texten 

vad flera forskare kallar "transparent", dvs läsaren lägger inte märke tili den utan är helt 
inriktad på innehållet, och i den mån texten gör sig påmind kan det vara som hinder för 

läsupplevelsen (Appleyard 1990, s 127-128). Andra beteckningar for den här lasarten är 

subjektiv eller persodi läsning (Malmgren 1986) eller i h a n d e ;  läsning (Larsson 
1989). 



Texten blir som etit fönster man ser igenom, menar Appleyard. Typiskt för det här sättet 
att läsa är att läsaren talar om personerna i berättelsen som om de vore verkliga och inte 
betraktar texten solm en konstruktion gjord av en författare: "This impulse to ignore the 
text is apparently aL very profound instinct on the part of readers whose main responses 
to a story are to identi@ with the characters and to become involved with the plot 
situations" (1990, s 129. Texten blir bara ett osynligt medium för att överföra innehållet. 

I Norman Holland betonar ju i sin teori att all läsning är subjektiv på så sätt att varje läsare 

är begränsad av sim pensonlighet, sitt personliga tema. Det omedvetna försvaret släpper 
bara igenom de intiryck som inte ilr ångestskapande och utifran detta råmaterial åter- 
skapar läsaren texten. Denna förutsättning gäller för alla läsare, för yrkeslasare såväl som 
andra. Appleyard, som bland annat är påverkad av Holland, framhåller också att all 
läsning innebär att läsmen aktivt konstruerar berättelsen utifkån textmaterialet även om 
det sker omedvetet. Det märks till exempel i berättelser där handlingen inte är kronolo- 
gisk eller där fakta om personerna presenteras spridda i texten. Läsarna återskapar ändå 
händelsernas kronailogiiska ordning och sätter ihop personernas karaktär så att de liknar 

verkliga personer. Appleyard menar att detta satt att läsa inte är mer naturligt än andra 
utan något inlärt, som htränats frh början vid läsinlärningen och att vi darFor gör det 
omedvetet. Han hänför detta till att de flesta manniskor i västerländsk kultur har lärt sig 
läsa enligt den klassiska realismens mönster så att de omedvetet uppfattar detta som 
normalt (ibid, s 129). 

Distanserad läsart eller$extanalys är ett annat sätt att förhålla sig till en text. Det innebär 
en medveten interpretation, aven alen enligt mönster som lärs ut inom en viss kultur: 
"The mode of reading that we now want to consider is the kind of response that does not 

take the story for p t e d  as a direct experience of an imagined world, but sees it as a 

text that someone has mde, as soimething problematic and therefore demanding inter- 

pretation. It seems unlikely that anyone will come to this attitude without considerable 
schooling" (ibid, s 1~21). Aven här vill Appleyard se en utveckling i olika stadier som 

svarar mot forskning kring människors kognitiva utveckling. 

Detta sätt att betakta lihteraturläsning påminner om den kunskapsteoretiska syn som 
företräds i Sverige av Ference Marton med flera. Hans teori framhåller dels minnets 
skapande aktivitet, liksom Holland och Appleyard menar att läsaren återskapar ett 

skönlitterärt innehm, dels att iniärning innebär att uppfatta en företeelse på ett kvalitativt 
annorlunda satt: "Ein mycket stor del av all mhskiig inlärning innebär (. . .) kvalitativa 

förändringar i uppfattning av fenomen i omvärlden. (. . .) Inlärning är en aktivitet vars 



främsta kännetecken är uppkomsten av en kvalitativ foträndring av de ögon varigenom vi 
betraktar världen omkring oss" (Marton m fl 1979, s 23). 

Edigt Appleyard förhåller sig alltså en läsare på olika satt till textinterpretation under 
olika stadier i lasutvecklingen. Små barn tolkar inte, anitingen tycker dle om berättelsen 

eiler inte. Tolkning blir forst aktuell bland äldre barn och ungdom som söker sanningen 

om världen och sina egna liv och söker efier vad författare har att säga om detta. Detta 

första stadium innebär att läsaren inser att en författare konstruerat texten och att det kan 

gå att få ut vad han menat. Nästa är att texten i sig kan innehålla svar på vad den betyder. 
Till slut inser läsaren emellertid att texten konstrueras inte bara av författaren utan också 
av läsaren och att båda står under inflytande av en gemensam kulhrelil kontext. Då blir 

texten problematisk, särskilt när den studerande upptädker att till bch med olika aukto- 
riteter har olika åsikt, både om hur man ska analysera och vilken 6etydelse som&- den 

' -. 
"ratta". De upptäcker alltså att det inte finns en riktig betydelse, ~ P Z  riktigt metod. 
Appleyard citerar Jerome Bruner: "It requires the most expensive education to shake a 
reader's faith in the incarnateness of meaning in a novel or poem"'(1990, s 18). Flera 
studier har bekräftat att studenter går från att tro att det finns riktiga och felaktiga svar 

som ett slags facit som man kan tiilämpa, via relativism till att slutligen ta personlig 
stallning, då de förmår integrera kunskaperna och satta sin personliga prägel på dem. 

Varje stadium i sättet att betrakta litteraturinterpretation innebär alltså en kvalitativ 
fhandring av uppfattningen om denna foreteelse. Troligen kravs det studier i ämnet på 
postgymnasial nivå for att utveckla en mer fullständig förståelse fö'r lititerär analys av den 

här sorten. Eftersom Appleyard bygger sin teori på att liasutveckliligen försiggår under 
inflytande från kognitiva, affektiva och sociala faktorer imenar han emellertid att det inte 
enbart är skolning utan även personlig legning och ett samhälle, där ideer bryts mot 

varandra som gör att en del läsare föredrar textanalys som ett sätt att begripa texten 

bättre: 

".. .interpreting and criticizing are only more explicit and self-conscious methods 

of analysis that we turn to because our unself-conscious ways of processing a text 
fail to yield adequate results. They are as natural as any other vvay of reading, 
especially in a cultural situation where readers experiences'differ and their values 
conflict and society esteems the h d  of analyses that expidn these differences." 
(ibid, s 122) 



Studier kan i sig leda tiii ett ökat iintresse for interpretation. Appleyard ser emellertid 
denna läsart bara som stt satt att n% fram till ett moget läsande. Det iinns ". . .altewte 

routes to adult reading styles and (...) studying how to interpret literature is one of them 
(ibid, s 123). 

En sådan här utveclkling är inte typisk bara inom litteraturvetenskapen utan kan anses 
gälla all kunskapsui:veckling (ibid, s 13 1 - 132). Det kan emellertid ta lång tid innan man 
kan utveckla en egen s p  inom ett kunskapsområde, om det alls sker, långt in i vuxen 
ålder. 

Mot denna bakgninid måste den bild av de vuxenstuderandes synsätt som beskrevs i 
inledningn av detta kapitel nyanseras. Det som kvarstår är att de allra flesta associerar 
läsning med en känsloupplevelse, inte en intellektuell operation. Men därutöver verkar 
det finnas olika kategorier bland de som resonerar kring den här frågan, vilket inte är de 

flesta. Att texter kan ha en betydelse som kan tolkas och att författaren haft en avsikt 
med berättelsen som går att komma fkam till finns emellertid med i några kommentarer. 

En kvinna berättar om vad som brukar intrafEa när hon laser en bok mer an en gång: 

"När jag läser en bok första gången är det själva händelseförloppet som intresserar mig. 
Nar jag sedan efter kanske några &r om igen laser samma bok, har jag 'den röda tråden' 

klar for mig, och då ob~rverar jag saker som jag inte tänkte på vid första 

genomläsningen. Så kanske jag om ytterligare ett par år an en gång laser boken. Ja, då 

upptäcker jag faktiskt vad författaren innerst inne menar." (A3k24) 

En man skriver betr:aarsde Candide: 

"Candide har även en djupare innebörd som man kan förstå nu och vilken jag sikert inte 
skulle ha fattat for ett par år sedan." (B6m34) 

I elevernas texthafce: e d o r  Torgny Lindgren en åsikt betraffande den litterära textens 

betydelse som påminner, om den som Holland och Appleyard företräder. En text har inte 

ett visst innehall utan textens betydelse skapas vid mötet med läsaren, vilket som nämnts 

tidigare också får honom att yttra att en recension bara är att betrakta som en redogö- 
relse för en kritikers tillstånd den dlag vederbörande skrev recensionen. Han menar också 
att detta förklarar varför man uppfattar en text så olika beroende på humör och tidpunkt 



till exempel. En elev tar starkt avstånd fiån ett sådant resonemang. Uppenbarligen har 
sådana tankegångar varit mycket fiämrnande för honom: 

"Jag tycker att Torgny Lindgren är helt ute och cyklar i sina påståenden. Det är ju 

horribelt att bara nämna en sån sak som att 'Man kan aldrig saga att en text eller 
en bok har ett visst innehåll'. Visst har böcker ett innehåll annairs skulle man ju 

inte ägna en massa tid med dem. (...) Vidare påstår Lindgwn att ern text som är 

upphetsande och skrämmande på onsdag kväll är lugnande" och vederkvickande 

på söndag förmiddag, (...) Jag blir mer och mer itrött på den har Lindgren, han har 
nog aldrig levt sig in i en bok ordentligt utan bara skumläst dem. (.. .) När man väl 
kommit in i en bok så blir man så hWord att det inte spelar någon förbannad roll 

om det är onsdag kväii eller söndag förmiddag." (B6m34) 

En annan elev har emellertid anammat Lidgrens tankegång: 

"Hur bedömer man då en bra bok? Svaret på den Mgan är helt enkelt: Det går inte. ... 

En bra bok existerar bara i den läsares huvud som läser och uppskattar boken." (B6m22) 

En annan man som håller med Lindgren om att "det är lasandet soan avgör innehållet" 

relaterar ett exempel på hur olika två personer kan uppfiatta en bok. En vän hade 
rekommenderat Tolkens böcker, som skribenten läste och tyckte myclket om: 

"Några dagar senare trWade jag han som hade påpekat böckernasrexistens för mig och vi 
började diskutera händelser och dylikt i böckerna. Det visade sig d4 atit han hade tolkat 
böckerna på ett helt annat sätt än vad jag hade gjort. (...) härtill måste jag ocks% tillägga 

att både jag och min vän tyckte att Tolkiens trilogi var bra. " (B 16m20) 

Lisbeth Larsson tar upp skillnaden mellan distanserad läisari och subjektiv eller som hon 
kallar det inkännande läsart ur ett könsperspektiv. Hon menar att den inkannande las- 

arten kommit att förknippas med kvinnors läsning, ja, att hela masikulturen förknippats 
med kvinnor i första hand och darför kommit att nedvärideras på bekostnad av ett 
intellektuellt, distanserat förhållningssätt som förknippats med elitlniltur och män (1989, 

s 234). Den distanserade läsarten har därför också k o d t  att uppvärderas på bekostnad 

av den subjektiva. De receptionsteoretiker som började intressera sig fdr en inskriven 

läsare i texten förutsatte att deras läsare var en välin£ormerad, intellektuell och distan- 

serad person: "Aven den empiriskt grundade traditionen av reader+response-criticism 
hamnar ständigt i en teori som utgår från och idealiserar denna intellektuellt avancerade 



och opersonligt distanskrade läsare" (ibid, s 239). Bland komvuxeleverna tycks emellertid 
denna inkännande, uppslukande k a r t  famstå som ett idealtillstånd för båda könen även 

om kvinnorna beskriver mer utförligt hur de försvinner in i en bok. 

"Är det överhuvudtagei möjligt att utveckla en personlig läsning - som förtjänar namnet - 
genom undervisning?" fiågar sig Lars-Göran Malmgren i Den konstiga konsten (1986, 
s 1 86- 1 87). Med "personlig läsninig värd namnet" tycks Pedagogiska gruppen mena att 
den subjektiva uppleveken ska leda till ett nytt eller fördjupat satt att se på verkligheten, 
en utvidgad ekenhe t  och inte bara en bekräftelse på det man redan vet. Det problem 
som gruppen ser med personlig läsning är att den "snarare verkar som skydd mot nya 
kunskaper $in som utveckling av dlem" (ibid, s 186). Den kan leda till en relativistisk 

hållning till texten: "Det är subjektet som styr tolkningen och skapar en betydelse. 

Tolkningen säger egentligen mer om läsaren som person än om textens drag" (ibid, 

s 178). I begreppet textanalys liggler, enligt Malmgren, att det i stallet är texten som ska 
framträda, inte läsaren. Frågan är, menar Malmgren, om de båda läsarterna går att förena 
(ibid, s 183). l 

I Linners och Malmgrens försök visade det sig att eleverna hade svårt att hantera den 
konstnärliga framstidiningen av verkligheten, därav titeln på Malmgrens bok. Som 
exempel relateras reaktioner på Ann-Charlotte Alverfors roman Spawöga, där hand- 
lingen utspelar sig i en miljö som forskarna avsåg skulle likna elevernas egen småländska 

hembygd. I stället for att se boken som en skildring av klassamhället, vilket var forskar- 

nas avsikt, förutsatte en del elever att beskrivningen skulle vara realistisk och dokumen- 
tär och upplevde den dMor som överdriven. De hade svårt att förstå att just det över- 
drivna var fbrfattarens Siatt att antyda en symbolisk tolkning. 

Det genomgående mönster som farskarna tyckte sig urskilja när de analyserade elevernas 
reception rubricerar de oom "skydd eller öppenhet": "Det går att urskiija en konflit 
mellan skydd mot texters innehll [och de perspektivbyten de bär på och en öppenhet mot 
texternas fonn och innehåll, Motsättningen finns i klassrumssamtal och i gruppers bear- 
betning av texter. Dien h s  mellan olika elever som står mot varandra och den finns även 

ibland inom en och samma läsares reception" (ibid, s 99). 

Skyddsreaktionen förklarar forskarna med hänvisning till en så kallad dissonansteori 

enligt vilken problem odh konflikter som individen upplever hota den inre harmonin 
förträngs. En sådan reaktion innefattar till exempel också att texters innehåii reduceras, 

förutfattade meningar projiseras p& dem och instrumentalisering dvs att eleven inte ds 



tar till sig texten utan bara betraktar den som ännu en uppgift som ska lösas i skolan 
(ibid, s 100- 101). 

N~rman Holland har sin utgångspunkt i en djuppsykologisk persofnligihetsimodeli medan 
Pedagogiska gruppens utgångspunkt snarare är en marxistisk samhällssyn. Andå fore- 
faller det som om deras teorier har många beröringspunkter: manniskor läser selektivt 

och den enskildes psykiska utrustning eller sociala erfarenheter leder till att vissa delar av 

textens innehåll avvisas, eller att läsaren projiserar sina :förestäilningar på texten och laser 
in sådant som inte finns. Holland citerar Proust: "In reality, each reader retads only what 
is already within hirnseif" (1975, s 19). 

Malmgren skriver: "Det vi kan se i våra analyser är att den subjekfiva proc:essen kollide- 

rar med den textuella. Den textuella processen reduceras. Hur deka dilentma ska lösas 
ar en viktzgfiåga för fartsait litteraturpedagogtsk forsbing" (1586, is 103). 

SLUTORD 

Appleyard startade ju fiån utgångspunkten att han upptackte en skillnad i läsning mellan 
sig och sina elever, han läste distanserat och de läste subjektivt. H u s  leget sätt var 
kanske for teoretiskt, deras for omedvetet. Något liknande upplevde jag vid första 
genomläsningen av uppsatserna. 

Just den relativistiska hållningen är ju mycket framträdande bland uppsatsskrivarna. 

Efiersom de uppfattar Mgan vad som är en bra bok so& en ren s&aks;ak är alla åsikter 
lika mycket värda. Och det finns ju, som framgått, teoriier som k& stödja en sådan 

uppfattning: receptionsforskningen som visat att olika lasares sätt 'att uppleva samma text 
kan skilja sig mycket från varandra, psykologiska teorier om hur det undermedvetna styr 

litteraturreceptionen såval som all annan erfarenhet av verkligheteh samt uppfattningen 

att litteratur och litteraturreception är kultur - och tidsbnindna fenbmen. Det kan verka 
som om man till slut måste hålla med om de vuxenstuderandes åsikt: en bra bok är en 
bok någon tycker om. Trots att jag anser att en sådan imställning i& värd all respekt, och 
jag har ju också i den här uppsatsen försökt finna teorier som kan fstödja den, menar jag 
att en sådan hållning kan innebära problem i en undervisningssituation. 

I den senaste läroplanen i svenska för gymnasiet, vilken jag citerade inledningsvis, ges 

ganska stor fi-ihet betraffande vad som ska läsas. Litteratururvalet "kan variera mycket 
och betingas av olika hänsyn. Gemensam kanon finns inite" (Samha1lsv~etenskapspro- 



grammet, s 139). Elevq-nas fritidslasning kan användas som utgångspunkt for skolans 
litteraturstudium. Har kan också skönjas en öppning mot litteratursociologin genom att 
läroplanen nämner att litteraturkunskap också innebär kunskap om litteraturens sprid- 
ningsvägar och dess bwdelse i saunhäilet. Men det är texten som ska placeras i centrum 

(ibid, s 138). Tanken tycks vara att undervisningen till stor del ska bygga på jamförelser 
mellan texter fkan olikatider och Jkulturer. Den historiska dimensionen är viktig och 
framhålls inom alla m e n .  Litteraturen ses som "en kör av röster", en dialog över tid och 
rum, ett samtal mellan~människor~ från olika tider och olika kulturer. 

En sådan syn på ämnet öppnar ju for att man till exempel genom att läsa litteraturen 
tematiskt kan jamfdra samma motiv inom olika litterära genrer. Litteratur som kan 
tillgodose de vuxenstuderandes intresse for saga och myt och verk som på olika sätt 
gestaltar skillnaden meklan ont och gott borde inte vara så svart att finna. Däremot kan 
skolan inte nöja sig med upplevelsielasning. Ett analytiskt förhållningssätt ska utvecklas 
och kännedom om berattartekniska grepp och litteraturvetenskapliga termer kravs för att 
f3 betyget Va1 godk;änd både på k- och B-kurserna i svenska (ibid, s79, s 8 1). 

Elevernas starkt subjewiva hallning skulle ju kunnat avfärdas med att undervisningen 
inte lett till något resultat. Aven om man som lärare tydligen överskattar den effekt 

undervisningen har, tror jag att den subjektivism som finns hos den relativt unga grupp 
som deltagit i undersökningen kan1 vara representativ for en generatian där individua- 
lismen framhävs på bekostnad av kollektiva sanningar. Misstron mot auktoriteter är ju 
ingen ny företeelse blar$ elever n& det gäller litteratur i skolsammanhang, men jag tror 
att det kommer att bli allt svårare att havda den traditionella skollitteraturen inför en 

grupp läsare vars smak fostrats av amerikanska TV-serier och underhållningslitteratur. 
Inga ögon tindrar längre inför Moa Martinson ens inom vuxenutbildningen. Personligen 
tror jag också att en ny gitteratursyn är på väg även bland den av eleverna så misstrodda 

expertisen, ett intresse @r underhEU1ningslitteraturens olika genrer, vilka bedöms utifkfin 
sina egna förutsiittningaa i stället fbr rent estetiska utgångspunkter. Genom att inte be- 

handla formella kriteries for sig utan stalla dem i relation tiil olika tolkrungar av en text, 
vilket inte alltid sker i d s ,  kanske man kan skapa större intresse för en litterär analys. Att 
fora samtal om skilda sorters litteratur utan pekpinnar torde väl vara vad man kan göra 

för att väcka intresse f@ litteratur, vilket ju är det man främst eftersträvar som kultur- 
arbetare, antingen man 8r lärare eller bibliotekarie. 
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Sammanfattning. 

Det här magisterarbetet utgår Wn 26 uppsatser om "En bra bok" krivna av 15 kvinnor 
och 1 1  män som studerade svenska på etapp 3 på komvux hösten 1994. Utgångspunkten 
för uppsatserna var ett centralprov i svenska fran 1991 imed temat Böckernas makt. 

I 

Uppsatserna har skrivits på skoltid enligt gängse normer för centralprov. Eleverna visste 
1 

vid skrivtillfallet inte om att uppsatserna skulle  använda^ i min undersökning. Den starka 
anknytningen till skolsituationen är orsaken till att slutsatserna i undersökningen mer tar 

fasta på dominerande tendenser och variationer inom den undersökta gruppen än en- 
skilda elevers uppfattningar. Av intresse är också hur eleverna fdrhåller sig till de åsikter 

om böcker som framförs i centralprovets texthäfte. 

Min metod har inneburit att jag utgått fiån frågor som jag ansett ak uppsatserna kunde 
1 

besvara. Min problemstäiining är generellt vilken uppfattning de vuxenistuderande har 
betrmande läsning av skönlitteratur. Delfrågor som jag tar upp är: Vilka böcker och 
författare rekommenderar de? Varför och hur säger de sig läsa och vem är det som, 

enligt deras åsikt, bestämmer vad som är bra eller dåligt, den enskilde läsaren eller 
"experter"? 

Det visar sig att eleverna uppfattar att det finns en klyfta meIlan deras egen litterära smak 
och den litteratur som de till exempel möter i skolan. Det är ocksk skillnad på deras inle 
velsefulla sätt att läsa och den distanserade läsart som skolan tillkPar. Då jag funnit att , 
dessa skillnader hör till de mest intressanta resultaten av min undersökning har jag valt 

att i viss mån renodla de olika perspektiv som representeras av de; som har läsning och 
litteratur som yrke och läsaren som privatperson. Därvid kommer jag också in på fragor 
som berör objektivitet och subjektivitet i bedömning av litteratur. 

Rekommenderade böcker redovisas efter den genreindellning som Yngve Lindung 
tillämpar i utredningen Skönlitteraturpd bibliotek (1983). Den gebe som favoriseras av 

t 
flest elever är Spänningsberättelser: 22 skribenter, 12 män och 10 kvinnor, nämner 

böcker ochleller författare inom denna genre. BeträfFande övriga genrer syns en tydlig 
d 

könsskillnad: Kvinnorna läser historiska berättelser och vardagsskildringar medan 

männen foredrar science fictionJfantasy. Bland Övriga blerattelser återfinns flera barn- 
och ungdomsböcker. 



Populäraste författare är amerikanen Stephen King, som nämns av 6 kvinnor och 4 män. 
Andra plats delas av Sidney Sheldon och J.R.R. Tolkien. Fyra elever, 3 kvinnor och 1 
man, for fram Astrid Lindgren. Owiga författare nämns av en eller två elever. 

Betraande originalspr& utgör Översättningar fran engelska den största gruppen med 36 

titlar medan 21 titlar är svenska. Olvriga språk representeras av 8 titlar. Detta resultat 
stämmer med statistik som visar dds att den svenska bokmarknaden för vuxenskön- 
litteratur domineras av Översättningar fiån engelskan medan svenska böcker kommer på 
andra plats och dels hur dominerande engelskan är inom översatt skönlitteratur for 

vuxna. De flesta svenska titlar i undersökningen finns bland Historiska berättelser och 

Vardagsskildringar. 

Yngve Lindung tillämpar i en artikelserie i Fögattaren 1994- 1995 en kvalitetsindelning 
av vuxenskönlitteraituren som dels baseras på hunivida en bok eller författare brukar 
recenseras och dels på om boken säljs i vanlig bokhandel eller via Pressbyrån. Enligt 
Lindung finns en gmpp kvalitetsroimaner som brukar uppmärksammas av recensenterna. 

Yi 

Därefter följer en grupp: bättre underhallningsromaner som recenseras mindre ofta men 
säljs i bokhandeln. Den tredje kategorien utgörs av populärpocketromaner som inte 

uppmärksammas på tidningarnas kultursidor och distribueras via Pressbyrån. 

En sökning i Artikellsöb recensionsdatabas betraffande de titlar och forfattare som 
rekommenderats av uppsatsskribei;ltema resulterade i en grupp med enbart svenska 
förfaaare som för en erkkild titel erhållit mellan 15 och 27 recensioner. Flest poster 

I 
sammanlagt hade Jan Guillou medan Ulf Lundell hade flest recensioner för enstaka titel, 
27 poster rdererade till hans Saknaden. Den utländske forfattare bland elevernas urval 
som hade flest poster tckalt var Stephen King, 158 poster. En enstaka titel av honom 
tycks generera ca 8 recensioner enligt Artikelsök. Den mest sålda underhållningsromanen 

mellan 1985 och 1989 @i@ Lindung, Tracys hämnd av Sidney Sheldon, hade emellertid 

bara tre poster i databasen. Resultatet av den här undersökningen får dock tolkas med 
i 

stor försiktighet. Det :tyngår heller inte om recensionerna vaxit positiva eller negativa. 

"En bra bok är en bok slom någon tycker om" sammanfattar de flesta elevers definition av 
I 

en bra bok. De är helt subjektiva i sitt resonemang och flera av dem visar misstänksamhet 
1 

mot litterär expertis i form av recensenter och "akademiker". Flera texter i centralprovet 
for kam liknande tankegångar. Också bland litteraturvetare tycks for närvarande råda 

den uppfattningen att det inte finns några objektiva kriterier for bedömning av litteratur. 

De resultat man uppnått inom receptionsforskningen, i Sverige framför allt genom 



Gunnar Hansson, har visat att olika läsare uppfattar en text på vitt skilda satt. En repre- 
sentant for den amerikanska reader-respons-forskningen är Norman Hjolland som med 
utgångspunkt fran djuppsykologisk teori menar att all litteraturreception ar subjektiv och 

styrs av den enskildes "identity theme", ett personlighetsdrag som grundläggs tidigt i 
barndomen. 

J.A. Appleyard, en amerikansk litteraturvetare, framför ii Becoming a Reader. The 
Experience of Fictionfrom Childhood to Adulthood ( 1  990) en teori olm lasutveckling 

som tar hänsyn till både kognitiva, affektiva och kulturellla aspekter och där kvalitativt 
olika stadier avlöser varandra enligt ett bestämt mönster fiån barndom till vuxen åider. 
Han menar bland annat att tron på en objektiv mening i en text ar typisk for ett stadium i 
lasutvecklingen men att den läsare som agnar sig åt litterär analys till slut inser att det 

finns många olika sätt att närma sig en text. 

Uppsatsskribenterna säger sig läsa mest for att koppla av men menar också att man kan 
lära sig något nyttigt av skönlitteratur till exempel hur diet ser ut i andra miljöer. Vad de 

vuxenstuderande framför allt tycks söka i böckerna är emellertid en stark känsloupple- 
velse. De vill bli djupt involverade i vad de laser. Detta lassätt innebär ,att texten blir 
osynlig for läsaren som inte ser den som en konstruktion dord av en forfattare utan 
upplever innehållet som verkligt. Lisbeth Larsson visar i sin avhandling En annan 
historia. On1 kvinnors läsning och svensk veckopress (11989) att denna läsart kommit att 
förknippas främst med kvinnors läsning. Bland de vuxenstuderande framstår emellertid 

detta lassatt som ett ideal både for kvinnor och man. 

Pedagogiska konsekvenser av olika Iassatt har uppmärksammats av Pedagogiska 

gruppen i Lund. I Den konstiga konsten (1986) sammanifattar Lars-Göran Malmgren 

gruppens forskningsresultat. Bland annat konstaterar han att den subjektiva läsarten både 
utgör en förutsättning och ett hinder för inlärning. Om devema inte lever sig in i boken 
och relaterar den till egna erfarenheter sker ingen inlämiing, men inlevelsen kan också 
innebära att upplevelsen stannar på det subjektiva planet, att läsningen bara leder till en 
bekräftelse på redan etablerade uppfattningar. I värsta f d  upplevs en konstnärlig frarn- 

stallning bara som konstig och eleven kan inte distansera sig fi-ån textein på det satt som 

anses önskvärt i skolsituationen. Hur detta pedagogiska dilemma skall kunna lösas är, 

enligt Malmgren, en uppgift for vidare pedagogisk forskning. 
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