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Förord

Lotta Bergman

Svenska med didaktisk inriktning
Svenska med didaktisk inriktning (SMDI) är en ung forskningsinriktning.
Forskarutbildningen startade höstterminen 1995 vid lärarhögskolan i Malmö,
i samarbete med de två institutionerna nordiska språk och litteraturvetenskap
vid Lunds universitet. Tor G Hultman var en av eldsjälarna och blev också
den första professorn i svenska med didaktisk inriktning. Han förklarar i en
intervju (Einarsson 2005) varför det var viktigt att det nya forskarutbildningsämnet inrättades. Av tradition utgjorde de två universitetsämnena nordiska språk och litteraturvetenskap två separata delar i blivande svensklärares grundutbildning. Men svenska som skolämne är ett ämne och ett ämne
som fungerar bäst om det också hålls samman innehållsligt och så bör det
vara även i utbildningen av svensklärare, menar Hultman. Vidare var de
lärare som ville vidareutbilda sig i svenska tvungna att välja antingen nordiska språk eller litteraturvetenskap för sina forskarstudier. Inom dessa ämnen hade forskning om barn och ungdomar, skolan och svenskämnet låg
status och gavs inte heller något självklart utrymme.
Några utgångspunkter för den nya forskarutbildningen var att den skulle
vara tvärvetenskaplig och humanistisk samtidigt som den skulle ge en ämnesmässig fördjupning i såväl språk som litteratur. Didaktikbegreppet var
centralt men fick en vidare betydelse än det rent svenskämnesdidaktiska.
Forskarutbildningen öppnade upp för studier av t.ex. hur svenska används i
andra ämnen i skolan, för andraspråks- och tvåspråkighetsaspekter och för
villkoren för språkutveckling, skönlitteratur och andra medier i ett vidare
perspektiv, både i och utanför skolan.
Under de drygt 15 år som gått har 16 doktorsavhandlingar och fem licentiatuppsatser skrivits inom ramen för SMDI i Malmö/Lund. Det senaste tillskottet av forskarstuderande kom våren 2009 då nio licentiander antogs till
Lärarlyftets forskarskola i svenska med didaktisk inriktning. Forskarutbildningsämnet har under 2000-talet etablerat sig på fler lärosäten i landet. En
nationell forskarskola i svenska med didaktisk inriktning startade 2002 där
13 av landets lärosäten var engagerade. Ur detta engagemang bildades i början av 2003 Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning vars
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syfte är att stimulera forskning och utveckling inom området, underlätta
kontakter och informationsutbyten mellan verksamma forskare och mellan
forskare och lärare i skolan. Varje år hålls en konferens i nätverkets regi.
Sedan 2007 finns också Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forskning
(NNMF). Det nordiska nätverket var medarrangör då den sjunde nationella
konferensen i Svenska med didaktisk inriktning hölls i Malmö hösten 2009.
Nästa SMDI-konferens hösten 2011 hålls i Norge och också den samarrangeras med NNMF.
De sex artiklar som ingår i detta temanummer av Educare visar på den
bredd och potential som finns i SMDI:s forskning. Föremål för skribenternas
intresse är fenomenet biblioterapi, hur litteratur kan göra oss friska (Magnus
Persson), ljudteknologins utveckling som gör lyssnandet till en allt viktigare
kommunikativ kompetens (Kent Adelmann) och det kroppsliga i att läsa och
skriva (Cecilia Nielsen). Vidare görs en kritisk läsning av de nya kurs- och
ämnesplanerna i svenska mot bakgrund av de senaste decenniernas forskning
om språkutveckling (Annbritt Palo & Lena Manderstedt) och en analys av
den retoriska arbetsprocessens betydelse för hur elever får möjlighet att bygga sitt ethos i muntlig framställning (Cecilia Olsson Jers). Den avslutande
artikeln behandlar hur tyska studenter som läser svenska på universitet i
Tyskland formar sina uppfattningar om Sverige (Lisa Källström). Allt detta
och mer därtill ryms inom det spännande och dynamiska forskningsfältet
svenska med didaktisk inriktning.

Referenser
Einarsson, Jan (2005) Svenskämnet och didaktiken. I Sofia Ask (red.) Perspektiv på didaktik. Svenskämnet i fokus. Svensklärarföreningens årsskrift
2005. Stockholm: Natur och Kultur.
Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI).
http://www.did.uu.se/smdi/index.lasso
Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forksning (NNMF).
http://www.nordforsk.org/no/programs/nordisk-nettverk-formorsmalsdidaktisk-forskning-nnmf

8

9

10

Den friska boken och den sjuka läsaren: Om
litteratur som medicin

Magnus Persson
Central agents of the institution of literature (critics, authors, scholars) find it
increasingly hard to explain why reading literature is important. This leaves the
field open for other interests to legitimize what was once a core value in education and the wider public sphere. One example of this is the increased interest
in the potential health effects of producing and consuming culture, including
the reading and writing of literature. This article targets the phenomenon of
bibliotherapy, i.e. a field and practice concerned with how literature can function as a kind of medicine, thus making the reader healthier, more harmonious
etc. Three examples are scrutinized: a popular introduction to bibliotherapy
from the early 60s, an anthology from 2004 with a wide range of contributors,
from researchers to psychiatrists, and, finally, a “therapeutic diary” from 2010
by the famous Swedish pop singer Caroline af Ugglas and the poet and psychoanalyst Ulf Karl Olov Nilsson. What conceptions of literature and reading
can be discerned in these texts? Which values and ideologies lie beneath the
renewed interest in literature as a kind of medicine?

Keywords: bibliotherapy, uses of literature, culture and health, pedagogy of
literature
Magnus Persson, Associate Professor in Comparative Literature, School of
Education, Malmö University
Magnus.Persson@mah.se

Samtidigt som den litterära institutionens egna aktörer tycks få allt svårare
att förklara varför litteraturläsning är viktigt (Persson, 2007; Johansson
2008) möts vi av en strid ström av påståenden om litteraturens förtjänster
från helt andra håll. I ett pressmeddelande från ett av våra politiska partier
med rubriken ”Den som läser en bok blir snygg och klok” slås det med hänvisning till ett antal forskningsrapporter fast att litteraturläsning har positiva
effekter på läsförmåga, allmänbildning, förståelse för andra kulturer, sam11

hällsdeltagande, framgång i utbildning och yrkesliv, deltagande i kulturlivet
samt benägenheten att motionera och vistas utomhus. Artikelförfattaren
sammanfattar dessa forskningsrön så här: ”Den som läser är alltså inte bara
noga med att hålla hjärnan i trim, de [sic!] lägger också mer kraft på att hålla
kroppen i trim” (Folkpartiet, 2010).
Detta exempel är på inget sätt unikt utan skall ses som en del av ett större
och mycket framträdande fenomen: intresset för sambanden mellan kultur
och hälsa. Detta intresse kan ta sig många olika uttryck, alltifrån storskaliga
satsningar på forskning (vetenskapliga undersökningar, projekt, konferenser,
centrumbildningar) till småskaliga kurser och workshops om hur man genom
kultur kan bli en friskare och mer harmonisk människa. I Sverige är Centrum
för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet en framträdande aktör. I en
artikel i Sydsvenskan (Clarén, 2009) berättas om ett projekt som heter ”Kultur på recept”. I det skall de vetenskapliga rönen om kulturens hälsofrämjande effekter testas i praktiken, närmare bestämt på en vårdcentral i Helsingborg, där läkarna just skall kunna skriva ut recept på kultur. Målgruppen är
långtidssjukskrivna personer med depressioner, stress, ångest och långvarig
smärta.
I en forskningsstudie genomförd på uppdrag av Kulturrådet (2008) konstateras att det ”tycks finnas en bred övertygelse bland myndigheter och över
politiska partigränser om att kultur har en positiv effekt på hälsan” (s. 7).
Samtidigt betonas att forskningen om kulturella aktiviteters positiva hälsoeffekter inte kan ge några entydiga svar på om detta gäller all kultur. Om det
finns skillnader mellan att producera respektive konsumera kultur och om en
stor kulturaktivitet ger större hälsoeffekter än en liten är också ovisst. Det är
främst inom den experimentbaserade forskningen som det vetenskapliga
stödet för de positiva sambanden mellan kultur och hälsa återfinns.
Överhuvudtaget har intresset för beröringspunkter mellan medicin och
humaniora ökat kraftigt. Studier av litterära skildringar av sjukdom (Bernhardsson, 2010; Staberg, 2009) och åldrande (Hållner, 2009) är en aspekt av
detta. Humanistisk hälsoforskning är ett etablerat begrepp i Norden (Gottfries & Persson, 1996) och internationellt talar man om medical humanities.
Merete Mazzarella har i flera artiklar och böcker beskrivit det ökade intresset
för skönlitteratur inom läkarvetenskapen (2001, 2004, 2005; se även Bernhardsson, 2010; Petersson & Årheim 2009). Mazzarella pekar på förekomsten av specialtidskrifter som Literature and Medicine och den växande floran av böcker med titlar som Narrative Based Medicine och Teaching Literature and Medicine. Vanliga argument för skönlitteraturens betydelse för
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läkare är bland andra att litteraturen belyser sjukdomars upplevelsemässiga
sida, att den gör läkaren bättre på att kommunicera med sina patienter, att
den hjälper läkaren att se patienten som en hel människa, och att den främjar
läkarens egen personliga utveckling. Mazzarella noterar att litteraturens plats
i läkarutbildningen ofta motiveras med att studenterna lär sig empati. Men
skönlitteraturens förmåga att i kvalificerad mening uppöva vår empatiska
förmåga är som hon påpekar omstridd (se även Keen, 2007).
För litteraturens del är det befogat att tala om en renässans också för den
så kallade biblioterapin, ett mångfacetterat begrepp med många uttydningar,
men där idén att läsning av litteratur kan ha läkande och terapeutiska funktioner är gemensam. Ett svenskt exempel är Inger Erikssons doktorsavhandling Poesiläsning som meningsskapare. En studie om poesigrupper på sjukhem och hospice (2006).
Ett av många tecken på biblioterapins renässans är det i medierna mycket
uppmärksammade grundandet av den så kallade School of Life, som både är
namnet på en fysisk bokhandel i Bloomsbury och en ambitiös webbsajt som
erbjuder ”a variety of programmes and services concerned with how to live
wisely and well” (School of Life, 2010). Till skolans namnkunniga ”ambassadörer” hör Alain de Botton (författare till bl.a. How Proust Can Change
Your Life), och till tjänsterna kan räknas förskrivning av recept på böcker
skräddarsydda efter kundens önskemål, känslor, stämningslägen och drömmar.
Jag kommer i denna artikel att analysera tre exempel på texter som kan
sägas ha ett mer eller mindre uttalat biblioterapeutiskt syfte: ”radiodoktorn”
Bertil Söderlings Om vänskapen med böcker och ordens läkedom (1962),
den av kulturpsykologen Juhani Ihanus redigerade antologin Att tiga eller att
tala: Litteraturterapi – ett sätt att växa (2004), samt ”terapidagboken”
Hjälp, vem är jag? (2010) av sångerskan Caroline af Ugglas och psykologen
och poeten Ulf Karl Olov Nilsson (Ukon). Av dessa har de två första en explicit biblioterapeutisk utgångspunkt och agenda. Både Söderlings och Ihanus böcker har som syfte att introducera biblioterapin för en svensktalande
publik. De lämpar sig därmed väl för en analys som vill ta sikte på mera
övergripande frågeställningar om hur fältet förhåller sig till litteratur och
läsning. Att här finns ett tidsmässigt avstånd på drygt fyra decennier mellan
böckerna öppnar också för intressanta jämförelser. Den tredje texten i mitt
urval, Hjälp, vem är jag?, karakteriserar som sagt inte explicit sig själv som
biblioterapeutisk, men har tydliga beröringspunkter med detta fält och dess
fokus på litteraturens läkande potentialer. Framför allt kan analysen med
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hjälp av denna text placera in fältet i en större kontext, nämligen den samtida
”terapeutiska kulturen” (Johansson 2006).
De teoretiska och metodologiska utgångspunkterna är diskurs- och kulturanalytiska (se Persson, 2007 för en utförligare diskussion). Ett fenomen
som biblioterapi kommer därmed att analyseras utifrån en tolkningsstrategi
som inte tar texternas utsagor för givna, utan tvärtom ställer frågor om underliggande värderingar, syften och ideologier. Teoretiker som Barthes
(1970), Fairclough (1992) och Foucault (2008) bidrar med viktiga begrepp
och perspektiv i analysen, liksom kulturanalytiskt orienterade forskare som
Johansson (2006) och Olsson (2007).
Jag kommer inte att ta ställning till om de rön, metoder och slutsatser som
presenteras i materialet är vetenskapligt eller terapeutiskt hållbara eller
fruktbara. Den fråga som intresserar mig är i stället vilka litteratursyner som
framträder i de tre texterna. Av särskilt intresse är hur relationen mellan
litteraturen och läsaren artikuleras. Vilka egenskaper tillskrivs boken och
läsaren i den biblioterapeutiska diskursen? Är det så enkelt att man föreställer sig boken som frisk och läsaren som sjuk och att läsningen innebär ett
läkande som botar läsaren? Vilket slags litteratur är det som anses ha dessa
unika läkande egenskaper och är det så att denna litteratur kontrasteras med
andra genrer och medier som tvärtom uppfattas som skadliga? Det skall understrykas att samtliga dessa frågor också har didaktiska implikationer. Den
biblioterapeutiska texten har en uttalad eller outtalad pedagogik, som kan
vara i samstämmighet eller i konflikt med de litteratursyner som produceras
och reproduceras inom litteraturundervisningen i skola och högre utbildning.
Några skissartade jämförelser mellan biblioterapins och utbildningssystemets litteratursyner kommer också att göras.

Läsning som sjukdom
Innan jag går in på biblioterapin som diskurs kan det vara värt att påminna
om att i ett historiskt perspektiv har litteraturläsning långtifrån alltid kodats
positivt. Under 1700-talet uppstår en rad nya ord i språket som signalerar en
oro för den ökade bokproduktionen och det ökande läsandet, däribland läsvurm, läslymmel, läsvärk och läsgräl (Thavenius, 1992, s. 17). I en utläggning om läsning från 1795 slår Johann Georg Heinzmann fast att ett för intensivt ägnande åt denna syssla kan ge upphov till en rad symptom och sjukdomar, till exempel ökad benägenhet att bli förkyld, en försvagning av ögonen, hemorrojder, astma, apoplexi (slaganfall), matsmältningsproblem, mi14

grän, epilepsi, hypokondri och melankoli (Littau, 2006, s. 38f). En inringning av bakgrunden till denna oro och till denna typ av mycket vanliga diagnoser av ”läsraseriet” är följande:
It is not just that more readers could read; in addition readers read
more, that is, they read more extensively, particularly with regard to
secular literature, but they also read more intensively, in the sense that
they read with unbridled passions. These habits of reading are intimately tied up with the rise of the novel […] As a medium for private
consumption this new genre was to encourage total immersion in a
world of fabrication and fiction. (Littau, 2006, s. 39)

Ett vanligt sätt att metaforisera (Fairclough, 1992, s. 194ff) läsning var i
termer av ohälsosamt ätande (Littau, 2006, s. 40ff). Frosseriet i romanläsning kodades som konsumtion och förknippades med kroppen, medan den
sundare formen av läsning reserverades för den reception som förlitade sig
på de kritiska förståndsgåvorna, kort sagt på förnuftet. Utan att föregripa för
mycket kan man konstatera att både kampen mot läsfrosseriet under 1700talet och biblioterapin arbetar med en litteratursyn enligt vilken läsning innebär att litteraturen ses som en substans som tillförs kroppen och som har
effekter på läsarens (moraliska och/eller fysiska) hälsa. I det ena fallet rör det
sig om ohälsosam ”mat”, i det andra om nyttig ”medicin”. Denna dubbelhet,
med en gemensam bas i kroppen, är viktig att ha i åtanke också i diskussionen av senare tiders syn på litteratur och läsning. Under 1800-talet bedrevs
exempelvis massiva kampanjer för att disciplinera folkets läsning. Här återfinns en möjligen besläktad dubbelhet. Litteraturen och läsningen klyvs i en
god och en dålig/skadlig halva och vad som behövs är en form av krig på två
fronter samtidigt:
Samtidigt som de bildade klasserna försökte få en viss kontroll och ett
visst begränsande inflytande över den läsning som blev allt mera
spridd, fann de sig av olika anledningar tvungna att stödja och främja
denna spridning. Även folkskolan blev indragen i denna dubbla uppgift att både skydda och utbilda en bred läsande allmänhet, skydda
mot läsningens fördärvliga verkningar och utbilda goda läsare, motverka läsraseriet och skapa goda läsvanor. (Thavenius 1991, s. 263)
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Både läsare och författare kan drabbas av patologisering. Strindberg kom
exempelvis att figurera som flitigt exempel i den samtida psykiatriska diskursen. Författaren sågs av många kritiker som en demonisk frestare och
hans verk som smittsamma, detta i en diskursordning som utgjorde ”ett
övergripande system för regleringen av det offentliga talet, där de [Strindbergs verk] definieras som opassande, marginaliseras som vanställande och
stöts ut såsom vansinniga” (Olsson, 2002, s. 12).
Läsning kan alltså metaforiseras både som sjukdom och läkning, både
som gift och medicin. Denna dubbelhet kan spåras ända tillbaka till Platon,
och begreppet pharmakon:
Denna preliminära diskussion öppnar för den glidande betydelsen av
Platons mimesis, en glidning som indikeras av ord som pseudos och
pharmakon. Det sista betyder både gift och motgift och Platon glider
mellan just dessa tätt sammanhållna motsatser. Dvs mimesis kan ordineras som drog, att användas i kontrollerade och måttliga former, för
att i nästa ögonblick förkastas som gift. Pseudo-världen, säger Sokrates lite längre fram i texten, saknar intresse för gudarna, men är för
människorna användbar som pharmakon – av vilket han drar slutsatsen att det mimetiska ljugandet måste överlåtas åt experter, som förstår att hantera doserna! (Melberg, 1992, s. 13)

Denna tankefigur har alltså stått sig märkligt stark. Viss litteratur och vissa
sätt att läsa kan sorteras in under den nyttiga, uppbyggliga eller läkande polen, medan annan litteratur och andra sätt att läsa sorteras in under den skadliga eller sjukdomsframkallande. En intressant fråga är givetvis om liknande
mekanismer och en liknande dubbelhet kan återfinnas i de biblioterapeutiska
exempel som här skall analyseras.

Biblioterapi – en heterogen och svåravgränsad diskurs
Ordet biblioterapi förekommer varken i NE eller SAOL. En sökning på det
svenska ordet på Google ger däremot 4 210 träffar. Engelska ”bibliotherapy”
ger 120 000 träffar. Det är uppenbart att biblioterapin upplever något av en
storhetstid. Fenomenet kan emellertid beteckna många olika saker. En definition från ett fackpsykologiskt uppslagsverk lyder som följer:
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The term bibliotherapy refers to reading written material to pursue
valued goals. It has been used to pursue a wide range of goals, including educating clients, decreasing anxiety and depression, enhancing
social contacts, and developing study skills. There are different kinds
of bibliotherapy. One concerns self-help materials designed to guide
the client through assessment and/or intervention in relation to hoped
for outcomes, such as decreasing anxiety or increasing effective study
behaviors. Another kind requests clients to read fictional materials or
poetry to attain certain outcomes. Yet another encourages readers to
read spiritual literature. (Gambrill, 2005)

I vad som kallas den första boken på svenska om litteraturterapi, och som är
ett av de exempel som kommer att analyseras nedan, tecknar Ihanus (2004a;
se även Eriksson, 2006) en bild av fältets framväxt och utmärkande egenskaper (Ihanus föredrar termen litteraturterapi framför biblioterapi). Själva
termen biblioterapi myntas 1916 för att beteckna användandet av litteratur
som en behandlingsmetod. Det är i 1930-talets USA som biblioterapin på
allvar börjar tillämpas, men det är först under 1970-talet som den får en mer
självständig status och liksom andra kreativa terapiformer blir accepterad
som en egen metod sida vi sida med den traditionella psykoterapin. Ihanus
påpekar att fältets teoretiska förankring är eklektisk och att det ”tenderar att
skapa en generell uppfattning om den terapeutiska betydelsen av kreativitet,
verbal uttrycksförmåga och emotionella uttryck” (s. 23). Det saknas ännu en
”systematisk teori för strukturering av området litteraturterapi” (ibid.). En
grov distinktion kan göras mellan klinisk respektive humanistisk litteraturterapi, där det förstnämnda avser en psykoterapeutisk påverkningsmetod och
det sistnämnda ett brett spektrum av pedagogiska eller självfostrande verksamheter (s. 25ff). Till det biblioterapeutiska fältets aktörer kan således räknas såväl psykiater och psykologer som bibliotekarier och lärare.
De exempel jag kommer att uppehålla mig vid är inte psykoterapeutiska i
den meningen att texterna är tänkta att direkt kunna användas i en terapisituation. Målgruppen är inte klienter eller patienter i någon faktisk/klinisk bemärkelse, utan en bredare allmänhet av läsare som kan tänkas vara intresserade av grundidén att man genom litteraturläsning på egen hand – eller med
en bilioterapeut eller en biblioterapeutisk text som vägledare – kan sätta
igång läkande processer som eventuellt kan ha terapiliknande funktioner.
Läsningen av skönlitteratur ges en framträdande plats i mina exempel, vilket
särskiljer dem från en genre med vilken de ändå har många beröringspunkter
– den idag extremt populära så kallade självhjälpslitteraturen (Aspelin, 2008;
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Johansson, 2006). I analysen av af Ugglas och Ukons text kommer likheter
och skillnader i förhållande till självhjälpslitteraturen också att belysas.

Boken är ett läkemedel
Mitt första exempel på en biblioterapeutisk text är Bertil Söderlings bok Om
vänskapen med böcker och ordens läkekonst som publicerades 1962 i Bibliotekstjänsts skriftserie TEMA. Söderling presenteras på bokens baksida som
docent, ”välkänd som radiodoktorn” och ”författare till många populärvetenskapliga böcker i bl.a. uppfostringsfrågor”. Där fastslås också kort och gott
att ”boken är ett läkemedel och behandlingsformen kallas biblioterapi”. Boken består av ett förord och fjorton kapitel som i längd varierar mellan en
sida och sju sidor. Det förekommer rikligt med skönlitterära citat från huvudsakligen samtida författare, vars funktion är att de ”illustrerar vad som
kan upptäckas för den som önskar läsa om mod, feghet, naturscenerier, humor, människokunskap etc. etc.” (s. 8). Kapitlen tar upp frågor som människans grundbehov av gemenskap, vad och varför vi läser, vem som egentligen läser vad, och vart barnens läslust tar vägen. Ett par av kapitlen handlar
om mera avgränsade aspekter av litteraturen: naturskildringar, humor och
underhållning. Förordet inleds med följande stycke, som ger en god bild av
de grundläggande föreställningar om läsning som sedan skall återkomma i
resten av boken:
Denna lilla skrift avser att väcka eller bibehålla en vänskap med Boken, där allt av mänskligt liv, tänkande och kännande finns att tillgå.
Boken är tidlös (undantag finns naturligtvis!) och överlever på ett
tryggt sätt vänner och fiender, tillskyndare och förargare, fostrare och
deras objekt. Den erbjuder sig som ett alltid fyllt skafferi, där varor
och maträtter finns magasinerade för varje smakriktning, beredd att
täcka varje form av svält och frossande. Speciellt sakkunnig personal
står därvid till förfogande för att hjälpa den sökande tillrätta, ja kanske
rent av bistå vederbörande med att ställa diagnoser och upprätta en dietlista som är lämplig. (s. 7)

Redan i detta inledande stycke finns starka indikationer på att Söderling
artikulerar en idealistisk litteratursyn. Boken skrivs med versal, som ett förmänskligat ting som kräver och förtjänar särskild uppmärksamhet och respekt. Boken är universell i flera betydelser av ordet: den innehåller allt
mänskligt liv, och den är tidlös, vilket kan uttydas som att den står utanför
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och ovanför historien – den överlever den individuella människan, men den
står också ovanför olika tiders och gruppers stridigheter. Man kan se denna
retoriska manöver som ett typexempel på hur det Roland Barthes kallar myten om det eviga kan operera, nämligen att kulturen ställs mot ideologierna:
”Kultur är en ädel universell positiv företeelse, som ligger utanför de sociala
förutfattade meningarna: kulturen väger ingenting. Ideologierna är partiska
skapelser” (Barthes, 1970, s. 151). Myt i Barthes mening skall inte förväxlas
med ordets användning i fraser som ”förkristna myter”, inte heller med något
som är osant eller uppdiktat, utan vetter snarare mot begrepp som ideologi
och diskurs.
Den litteratursyn som framtonar i citatet av Söderling är djupt motsägelsefull. Å ena sidan demonstreras litteraturens frihet (höjd över alla ideologier), å andra sidan avslöjar sig denna föreställning själv som ideologi (dess
karaktär av social determinering och nedsänkthet i historien). För litteraturen
är inte fri i Söderlings utläggning. Trots försäkringarna om att den står stark
och oberörd av futtigheter såsom strider om dess värde och användning
(vänner, fiender, fostrare) är författaren till denna lovsång givetvis själv både
vän och fostrare med en specifik agenda.
Författaren vill framställa sig själv som bärare av samma väsensegenskap
som litteraturen, som pluralistisk. Det litterära skafferiet innehåller allt, och
det är bara naturligt att ibland vilja ”växla om” mellan böcker om att lägga in
gurkor och Dostojevskij, ”byta ’utvärtes’ mot ’invärtes’” (s. 8). Tilltalet är
tillåtande och undviker explicita moraliserande pekpinnar. I kapitlet om underhållningslitteratur (s. 47-53) polemiserar Söderling mot uppfattningen att
underhållningsläsande skulle vara en sämre form av läsning, lat och oengagerad. I själva verket är det så att ”all god litteratur är underhållande under
förutsättning att det berörda ämnet och den aktuella genren intresserar en” (s.
47f). Men denna kombination av universalism och relativism, av underhållning som en essentiell egenskap i all litteratur och underhållning som en
funktion av den individuelle läsarens behov, visar snabbt sin bräcklighet. Det
finns nämligen både dålig underhållning och dålig litteratur, och dessa ringas
in på följande sätt:
Då läsandet urartar till ett meningslöst slappgask ungefär så som dålig
rubrikjournalistik och sensationsmakeri ger oss exempel på från dagspressen, så är det en dålig underhållning. Då vi känner oss tomma,
skamsna, med dålig smak i munnen och i behov av att borsta tänderna
är det också dålig underhållning. (s. 48)
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Under moderniteten tycks litteraturbegreppet, liksom kulturbegreppet, förutsätta inre klyvningar. Det finns ingen god litteratur och kultur om det inte
samtidigt finns en dålig litteratur och kultur som – osynliggjord, marginaliserad, groteskt uppförstorad, exotiserad eller demoniserad – möjliggör konstruktionen av det goda (Persson, 2002, 2007).
Hur konstrueras då egentligen relationen mellan författaren (Söderling),
litteraturen och läsaren? Även den är motsägelsefull. Författaren talar inte
bara som tolerant och pluralistisk litteraturälskare utan som biblioterapeutisk
expert. I det inledande citatet påpekas att det finns ”speciellt sakkunnig personal” som kan ”ställa diagnoser och upprätta en dietlista som är lämplig”.
Läsningen är alltså inte fri utan måste regleras, övervakas och disciplineras
av särskilt kvalificerade personer – till vilka Söderling underförstått men per
definition antas höra.
Söderling tillämpar en dubbel metaforik som är framträdande genom hela
texten; här finns hela tiden en parallell konstruktion av litteraturen som både
mat och medicin. Som föda betraktad är litteraturen tvetydig, den kan vara
både nyttig och onyttig – vilket förklarar behovet av dietlistor och tandborstning. Ett kondenserat exempel på denna tvetydighet: ”För människan är det
talade och lästa ordet, satsen, meningen, den sammanbindande ingrediensen,
den råvara till vår gemenskap som sedan anrättas och kryddas, görs smaklig
eller osmaklig” (s. 16).
Medicinen kodas däremot på ett entydigt positivt sätt. När litteraturen och
läsningen ses som medicin är det lindrande, läkande och botande effekter
som avses. Ju längre fram vi kommer i boken, desto mer inser man att den
metaforiska karaktären i jämförelsen mellan bok, läsning och medicin inte är
avsedd att vara metaforisk. ”Läsandet väcker vår inlevelseförmåga” heter ett
av kapitlen, och med denna utsaga ”närmar vi oss med stora steg rent läkande medicinska-psykologiska funktioner” (s. 54). Söderling fortsätter:
Läsandet och boken skapar en djupare gemenskap med omvärlden och
utgör därmed en viktig förebyggande och aktuell själslig behandlingsform, psykoterapi. Vårt medicinska uttryck för denna företeelse är
biblioterapi. (s. 54)

Biblioterapin framställs både som en allmänt tillgänglig läsart (dvs. ett visst
sätt att läsa) och som en specifik terapeutisk metod. Fortsättningen på citatet
ovan utgörs av en utläggning om litteraturens möjligheter till inlevelse, iden20

tifikation och igenkänning som kan aktualiseras när helst man läser. Som
metod är biblioterapin däremot omgärdad av regelverk och kriterier som
kräver experters medverkan. Läsaren positioneras nu som sjuk och/eller patient. Söderling betonar att det inte finns någon universalmedicin för alla
patienter; olika människor med samma sjukdom kan behöva helt olika böcker: ”Inte heller kan vi hjälpa den ångestneurotiska på något standardiserat
sätt” (s. 62). Det är därför av yttersta vikt att biblioterapeuten har kvalificerad och relevant kompetens. Det gäller att föreslå och förskriva rätt medicin.
Den med Söderlings ord ”kände psykiatern” Hakon Sjögren citeras i texten:
Boken skall sättas in som ett läkemedel ungefär på samma sätt som
läkaren ordinerar en viss medicin. Vi måste veta detta läkemedels indikationer, för att nu använda den medicinska terminologien. En läkare ger inte schematiskt och på en höft penicillin eller digitalis eller vad
det nu kan vara för ett medikament åt en sjuk, utan gör klart för sig
vad som i just den givna situationen är det enligt beprövad erfarenhet
riktiga. På principiellt samma sätt förhåller det sig, enligt min bestämda mening, med böckernas roll på ett sjukhus, i de fall då man verkligen vill vara en god biblioterapeut för patienterna och inte bara en
som lånar ut böcker till höger och vänster. (Sjögren citerad i Söderling, 1962, s. 74)

Detta ställer särskilda krav på sjukhusbibliotekarier som, enligt en företrädare för denna yrkeskår som citeras, bland annat bör ha följande egenskaper:
god kondition, människointresse, psykologisk blick, social vidsynthet, förmåga att visa sympati, inse sin plats i det större maskineriet av experter, vara
fackutbildad bibliotekarie och ha nödvändig bokkännedom (s. 75).
Svårigheten att ordinera standardrecept på böcker hindrar dock inte Söderling från att ge några mera allmänna rekommendationer. Litteraturen bör
framför allt vara i grunden positiv. Skildringar av sjukdomar skall skänka
tröst. Skildringar av negativa egenskaper hos människan skall fungera uppbyggligt och som moraliskt korrektiv: ”En litterär utredning av mänskliga
egenskaper och en strålkastare på icke önskvärda negativa sidor kan göra
människokunskapen, psykologin, klarare och mer tilldragande” (s. 56). Att
litteraturen också innehåller starka skildringar av kroppens lidanden som inte
fungerar uppbyggligt (se t.ex. Ceronetti, 2009) finns det inget utrymme för.
Läsningen skall för Söderling kort sagt fungera normaliserande. Visst kan
även den ”olustiga” läsningen ha sitt värde, skriver Söderling, den läsning
som får oss att ”känna oss solkiga, obehagligt berörda med behov av att
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skölja oss i munnen eller tvätta händerna” (s. 54). Dess funktion, menar han,
skulle kunna vara att tydligare få oss att se den goda litteraturen. Men det är
ändå centralt att markera ett tydligt avstånd mot litteraturens avarter:
För botanisten är också ogräset av intresse. Helt riktig tycker jag dock
inte Oscar Wildes uppfattning är då han dekreterar att det inte finns
några moraliska eller omoraliska böcker, bara väl eller illa skrivna sådana. Alldeles givet finns det mycket välskrivna, intelligenta böcker
fyllda med meningslös cynism, människonedvärdering, förfalskningar
och bristande äkthet. Konsten med detta vårt liv torde väl vara att ge
och ta engagemang av positiv innebörd, att fylla livet med intressen
och generositet. (s. 54f)

Och Söderling är själv optimist, om än på ett något motsägelsefullt sätt.
Hans tilltro till litteraturen är enorm, och denna tilltro vilar på en stark övertygelse om skriftkulturens självklara och överordnade position i kulturen:
”[I]ngen frisk människa är ointresserad i allt skrivet, eftersom detta representerar vårt liv och vår verksamhet” (s. 48). I början av boken slås fast att ”Den
kultur, den västerländska bildning du lever i är oupplösligt förenad med boken. Antingen du vill andas syrgas ute i luften eller inte så måste du göra
det” (s. 9). Litteraturen och läsningen naturaliseras, betraktas som en aktivitet så självklar och så självklart god att några andra instanser än det sunda
förnuftet inte behöver åberopas för dess försvar (Barthes, 1970). Litteraturen
jämförs som ovan med syrgas, och på andra ställen med alltifrån modersmjölk (s. 11) till en naturkraft (s. 20). Men naturaliseringen kan inte dölja
den skriftkulturella hegemonins bräcklighet. Om nu litteraturens ställning
vore så självklar och naturlig hade ju inga biblioterapeutiska försvarstal behövts. Men hegemoni uppnås aldrig mer än partiellt och tillfälligt, och kräver
därför ständigt nya övertalnings- och integrationsförsök (Fairclough, 1992, s.
91ff).
En snabb sammanfattning av litteratursynen i denna text utifrån Perssons
(2007) typologi över legitimeringar (motiveringar) för litteraturläsning får
avrunda detta avsnitt. Legitimeringarna är genom kopplingarna till en idealistisk konstuppfattning starka. De är också explicita – de behöver, till skillnad från exempelvis den nutida svenska litteraturvetenskapens övervägande
implicita legitimeringar, inte ”lirkas” fram. De är både positivt och negativt
formulerade, det sistnämnda genom avståndstagandet från olika former av
ohälsosamt bruk av språket i ”cynisk” och ”ohygienisk” litteratur och journalistik. Litteraturen har i linje med den idealistiska estetiken både ett egen22

värde men är samtidigt ett medel för ”människans möjlighet att höja sitt
värde andligen” (s. 12). Framför allt är litteraturen ett potent terapeutiskt
medel. Därigenom tilldelas den vissa egenskaper som också återfinns i etiska
och existentiella legitimeringar (läkande, tröstande osv.), men till skillnad
från i dessa har den också rent medicinska/kliniska uppgifter att fylla. Slutligen är legitimeringarna i huvudsak formulerade i individuella termer och
inte sociala. Liksom i skolans svenskämne finns här tydliga kopplingar till
det jag kallar myten om den goda litteraturen, som i sin allra mest komprimerade form kan formuleras så här: Litteraturen är god och genom att läsa
den goda litteraturen blir man en god människa. I Söderlings fall kan man
med fördel också byta ut ordet god mot frisk.

Vetenskaplig ordterapi och litterär metafysik
Antologin Att tiga eller att tala. Litteraturterapi – ett sätt att växa (Ihanus,
red. 2004) presenteras som den första boken på svenska om litteraturterapi
(vilket med tanke på föregående analysexempel inte stämmer). Boken består
av ett förord och fjorton kapitel fördelade på tre avdelningar: ”Litteraturterapi: bakgrund och historia”, ”Biblioteken, skrivprocessen och tillväxt som
människa” samt ”Dikt- och sagoberättarterapins upplevelsevärldar”. Skribenterna är tolv till antalet och har varierande bakgrunder. Redaktören är
alltså docent i kulturpsykologi. Till övriga medverkande hör psykiater, specialsjukskötare, bibliotekarier, lärare i litteratur och skrivkonst, pedagoger
och handledare i litteraturterapi. Artiklarna spänner över ett brett fält, från
mera introducerande texter om biblioterapi till beskrivningar av specifika
terapiformer i olika institutionella sammanhang, till exempel sagoberättarterapi i barnpsykiatrisk verksamhet och diktterapi i öppen vård.
Det första som slår en efter genomläsningen av de olika bidragen är den
samtidiga förekomsten av två helt olika typer av diskurser, en vetenskaplig
och en metafysisk. Att olika slags diskurser samspelar eller motspelar i en
konkret text är ett utslag av det Fairclough (1992) kallar interdiskursivitet.
Texter är heterogena och ofta uppbyggda av motsägelsefulla element (Fairclough, 1992, s. 104). Det samma gäller de större samhälleliga diskursordningar som på olika sätt formar enskilda texter och diskurstyper: Diskursordningar är komplexa, heterogena och motsägelsefulla (Fairclough, 1992, s.
219). Detta blir mycket tydligt i denna antologi om biblioterapi, inte bara vid
en jämförelse mellan de olika bidragen utan också inom ett och samma bidrag.
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Ihanus inledande text infriar länge förväntningarna på en traditionell vetenskaplig text. Här ges först en idéhistorisk bakgrund till litteraturterapin,
med nedslag i primitiva kulturers föreställningsvärldar, antikens filosofer
och olika religioners tröstande skrifter. Detta följs av en beskrivning av det
litteraturterapeutiska fältets framväxt, som både får karaktären av historik
och forskningsöversikt. Två specifika teman avhandlas därefter: förhållandet
mellan teori och praktik samt den biblioterapeutiska situationen. Texten bär
den vetenskapliga artikelns alla yttre attribut: en saklig distanserad ton eller
författarstämma, en genomgång av forskningsläget och viktiga föregångare,
definitioner och avgränsningar av fältet, beskrivning av centrala frågeställningar och metoder, bruk av vedertagen källhänvisningsteknik och en avslutande förteckning över referenser. Ihanus har med sin inledning kort sagt
auktoriserat antologin som tillhörande en vetenskaplig diskurs.
I inledningens avslutande avsnitt, som har rubriken ”Strömmande ord,
livspoesi” förändras emellertid språket gradvis, det använder sig av fler metaforer och bilder, närmar sig i en parafraserande manöver (en bild av) litteraturens eget språk. Två exempel: ”Språkets kraftflöde, dess omdanande
kraft, härstammar från det lekamliga hos subjekt som kommunicerar sinsemellan, uttrycker sig, på livets teaterscen” (Ihanus, 2004, s. 28). Och: ”Det
vackra ordet följer obehindrat med strömmarna av tal och tystnad och banar
väg för parallella realiteter så att de om och om igen kan kläs i ord och återges” (s. 31). Dessa något tvetydiga citat (är detta vetenskap, poesi, litteratur,
eller rentav mystik?) kan jämföras med följande, som omedelbart kan identifieras som tillhörigt en vetenskaplig diskurs:
Att enbart läsa eller skriva utan att en terapeutisk situation föreligger
är inte liktydigt med litteraturterapi. När man läser för sig själv eller
tillsammans med vänner diskuterar någonting som man läst är detta
inte litteraturterapi, även om terapeutiska inslag kan förekomma. Personer som leder skrivarkurser har sällan litteraturterapeutiska ambitioner utan en sådan grupp synar snarare kritiskt frågor kring det skrivna
ordet samt frågeställningar kopplade till estetik och stil. Det handlar
alltså inte, som i en terapeutisk situation, om en tolerant och ”accepterande” atmosfär, om överföringar eller klarifikationer, tolkningar och
insikter relaterade till individens upplevelser. (Ihanus, 2004a, s. 24)

Här framträder den vetenskapliga textens konventioner och stildrag på ett
tydligt sätt (den sakliga och opersonliga tonen, bruket av teoretiska begrepp,
definitioner och distinktioner). Det litteraturterapeutiska fältet avgränsas och
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preciseras genom gränsdragningar gentemot estetik och kurser i kreativt
skrivande (jag återkommer till denna distinktion nedan).
Den vetenskapliga diskursen kolliderar vid upprepade tillfällen med en
metafysisk diskurs – som i sin tur kan ta sig lite olika uttryck. Två av dessa
skall här beskrivas. Jag väljer att benämna dem populärpsykologisk mysticism och litterär mysticism.
Den populärpsykologiska mysticismen ger sig bland annat tillkänna i det
flitiga åberopandet av uråldriga myter och besvärjelser. Man poängterar att
ordets läkande kraft insågs redan av forntida schamaner och trollkarlar. Ett
exempel: ”Myterna är ännu äldre och allt livs upprinnelse, det omedvetna
och det som går utöver vårt förstånd, det gudomliga” (Sippola 2004, s. 51).
Även Ihanus berör denna föreställning i sin inledning (s. 13f) och Aurela
(2004, s. 192) lyfter fram myternas och legendernas tradition som ett fundament i sagoberättarterapin. Ingen av dem går dock lika långt i anspråken på
myternas sanningsvärde som i citatet av Sippola ovan, vars kategoriska modalitet (Fairclough, 1992, s. 158ff) och tvärsäkerhet påminner om den retoriska form hos den moderna borgerliga ideologin som Barthes (1970, s. 253)
kallar konstaterande.
Antologins åberopande av myternas uråldriga visdom har också likheter
med en vanlig retorisk strategi i den populära självhjälpslitteraturen. Aspelin
(2008, s. 163ff) pekar på hur författarna i denna genre gärna gör sig till uttolkare av fördolda hemligheter och förborgad visdom. Den populärpsykologiske gurun kan ge läsaren insikter i en dold verklighet. Ett annat exempel på
denna mysticism är följande omisskännligt new age-doftande utläggning:
Läsandets gynnsamma effekter förstärks av rytmen som i synnerhet
kännetecknar dikter. Rytm är ett tröstande inslag och intimt förknippat
med livet. Effekten av rytm börjar redan i moderlivet där barnet ständigt kan höra moderns hjärtslag. Via människans dygnsrytm samt havets ebb och flod är livet på hela jorden kopplat till universums
kosmiska rytm. (Sippola, 2004, s. 56)

Den populärpsykologiska mysticismens syfte är, liksom den vetenskapliga
diskursens, att auktorisera texten och legitimera det litteraturterapeutiska
projektet. Att det är ett motsägelsefullt företag är uppenbart. Det blir inte
lättare när man också drar in den litterära mysticismen. Att man hänvisar till
skönlitteraturen och till skönlitterära exempel med potentiellt läkande kvaliteter är naturligtvis en förutsättning för hela litteraturterapin. Ofta görs dessa
hänvisningar på ett tämligen modest och funktionellt sätt. Sippola ger på ett
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ställe en koncentrerad uppräkning av den skönlitterära läsningens positiva
effekter (s. 60ff). Det rör sig om vanligt förekommande argument som också
påminner om skolans legitimeringar av läsning (Persson, 2007). Läsning kan
enligt Sippola bland annat lindra ensamhet, skapa inlevelse, ge ökad självkännedom och stärka identiteten, utveckla språket och fantasin samt uppöva
den empatiska förmågan. Men det förekommer alltså i antologin också flera
exempel på auktorisering och legitimering genom det jag kallar litterär mysticism.
I Juha Sandbergs bidrag i antologin resoneras om diktskrivandets enligt
honom tätt förbundna kreativa och terapeutiska innebörder. Med utgångspunkt i psykoanalytisk teori formuleras det skrivande subjektets predikament
på följande drastiska sätt:
Den kreative skrivaren måste alltså gå under, försjunka i primärprocessens trans med allt vad detta innebär. Han måste avskriva all trygghet, vika av från vägen för kunskap och fakta. Han måste våga lämna
sin sista Teori – även den teorin om att avstå från alla teorier – släppa
greppet, sjunka ner i den ännu oförlösta diktens lärdom och förlita sig
på att orden i sinom tid lyfter upp honom genom det stora kaoset. Detta är tydligen alltid lika svårt även för yrkesförfattare och för ”terapiskrivaren” kan det vara ännu svårare. (Sandberg, 2004a, s. 70)

Författaren som skrivs fram i detta citat måste lämna den traditionella kunskapens och vetenskapens diskurser, ge sig hän, utlämna sig åt ordets omstörtande kraft. Denna bild kan leda tankarna till antikens idé om författaren
som profet, som en förmedlande länk mellan högre förborgad visdom och
lägre jordiska föreställningar, en idé som genom olika transformeringar står
fortsatt stark ända in i vår tid (se t.ex. Carlstedt & Cullhed (red.), 2010).
Ett annat exempel på litterär mysticism möter oss i antologiredaktörens
text ”Diktens upplevelseströmmar” (Ihanus, 2004b). Framställningen präglas, till skillnad från de övriga antologibidragen, av exklusiva litterära och
litteraturteoretiska referenser (Björling, Blanchot, Celan, Derrida m.fl.) och
försöker med paradoxen som främsta stilfigur ringa in diktens väsen, till
exempel: ”Det föreställda är verkligt och det verkliga är omöjligt” (s. 166).
Som jag uppfattar det vill Ihanus i denna text framför allt distansera sig från
reduktionistiska litteratursyner. Han polemiserar mot psykologins och psykoanalysens dikttolkningar, som han menar påtvingar litteraturen begreppsliga och intellektuella kvaliteter som egentligen är den främmande (s. 158).
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Dikten låter sig inte infångas i system eller färdiga tankekartor, dess väsen är
tvärtom att vara ständigt överskridande:
Skrivandet överför lagens ord till ett tillstånd av trans, till drifternas
ström. Lagen (liksom könet, en stabil identitet eller ett minnesmärke)
rämnar. Transtillståndet prövar och förleder med sina skillnader.
Skrivprocessen styr inte de vilsegångna till humanismens seger, erbjuder inga genvägar från mörker till ljus eller till större medvetenhet.
I skrivandets ”ljusmörker” förirrar sig det identifierade talet – fruktbart och förgängligt – från sig själv någon annanstans. (Ihanus, 2004b,
s. 165f)

Denna distansering från vetenskapliggörandet av dikten är intressant nog
också en distansering från det terapeutiska hanterandet av litteraturen. Här
finns inga genvägar från mörker till ljus, heter det. Litteraturen låter sig inte
tyglas och ställer sig inte omedelbart i terapins tjänst. Man kan fråga sig om
denna radikala markering inte riskerar att underminera själva grunderna för
litteraturterapin, som ju ändå på något sätt måste utgå ifrån att litteraturen
botar och gör läsaren frisk. Ihanus försöker bryta sig ur det jag kallar myten
om den goda litteraturen. Men det är inte så lätt. Som Anders Johansson
poängterat leder de flesta (alla?) sådana utbrytningsförsök tillbaka till idén
om litteraturens inneboende godhet. P. D. A. Atterbom kodifierar under
1800-talets första hälft den estetiska idealismen och tanken att litteraturen är
definitionsmässigt god. Men trots att hans romantiska litteratursyn utmanas
och ifrågasätts av kommande generationer består enligt Johansson grundsynen på litteraturens välsignelser:
[F]aktum är att det är svårt att hitta någon litteraturteoretiker, litteraturvetare, litteraturkritiker eller författare efter Atterbom som inte utgår från samma distinktion (litteratur/värld), inte underförstått gör
samma värdering (gott/ont) och inte hittar litteraturens berättigande i
tillvarons brister. På så vis skulle man kunna säga att litteraturen är
innesluten i världens ondska, dömd att ge plats åt det goda. Det borde
givetvis sättas distanserande citationstecken runt ”det goda”, men det
är just det som med tiden glöms bort, med resultatet att litteraturen
blir god – idealismen sedimenterar och blir naturlig. Därmed förlorar
litteraturen de möjligheter den rimligen borde kunna ha att förändra
sin egen etiska status, att ta sig ut ur sin på förhand definierade godhet. (Johansson, 2010, s. 7f)
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Motsägelserna i den litteraturterapeutiska diskursen, så som den artikuleras i
denna antologi, torde därmed ha blivit tydliga. Här finns å ena sidan en strävan efter vetenskaplig legitimitet. Här finns å andra sidan en både populärpsykologisk och litterärt mysticistisk underström som riskerar att dra trovärdigheten i tvivelsmål. Motsägelsefullheten kan kanske ses som ett utslag av
att regleringen av diskursen är svag, att bemästrandet av dess slumpmässighet (Foucault, 1993, s. 7) inte varit helt igenom framgångsrikt.
Som avslutning på detta avsnitt skall jag säga något kort om hur relationen mellan litteratur och läsare/skrivare konstrueras. Man trycker hårt på
skrivandets terapeutiska potential i antologin. I flera av bidragen diskuteras
likheter och skillnader mellan terapeutiskt och kreativt skrivande. Konsensus
verkar råda om att den terapeutiska funktionen är den primära och att man
som ledare för diktterapi inte skall gå in och göra kritiska estetiska bedömningar. ”Äkta, rena känslor kompenserar för tekniska brister”, som det heter
på ett ställe (Murto, 2004, s. 175). Det viktigaste är att diktskrivandet blir en
port till det omedvetna och till skribentens innersta: ”Dikten är en resa till
jaget” (ibid., s. 174). Helt oväsentlig är dock inte den estetiska dimensionen:
”Det har stor betydelse för en lyckad text hur målande och detaljerat skrivaren lyckats ge sitt allra innersta en lyrisk språkdräkt” (Sandberg, 2004b, s.
223f). Här anas både en litteratur- och människosyn. Litteraturterapins subjekt, oavsett om det är som läsare eller skrivare, är ett bekännande subjekt. I
en artikel om boomen för kreativt skrivande prövar Ulf Olsson (2007) tanken
att skrivarskolor kan ses som en del av en större terapeutisk kultur där bekännelsekravet är så genomgående att vi slutat uppfatta det som en form av
maktutövning. Betoningen av det egna jaget och offentliggörandet av dess
hemligheter i skrift gör att skrivarkursen uppvisar klara likheter med terapeutiska behandlingsformer: ”Skrivandet är den terapi som för individen
döljer dess samhälleliga beroenden: jaget är i vissa fall en sjukdom, men det
finns lyckligtvis bot, en terapi genom vilken skrivandet kan omvandla tillvaron från plåga till njutning” (Olsson, 2007, s. 257).
Men liksom Söderlings bok kan Ihanus antologi inte helt dölja sina kontrollerande och maktutövande drag och syften. På tvärs mot allt tal om lust,
självinsikt och en accepterande och tolerant atmosfär kan de disciplinerande
funktionerna plötsligt ge sig öppet till känna: ”Litteraturterapi ingår i gruppen kreativa terapiformer. Metoden syftar till att antingen ge individen de
insikter som ingår i normal utveckling eller att påverka ett emotionellt stört
beteende” (Sippola, 2004, s. 62). Och liksom hos Söderling fungerar frambesvärjandet av en universell litteratur med eviga sanningar om människan
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som en oönskad påminnelse om en sådan litteratursyns historicitet och ideologi. Författarrollens föränderliga villkor och funktioner löses upp i en tidlös
dimma, eller som Barthes (1970, s. 250) uttrycker det: ”Myten berövar det
föremål, som det talar om all historia.” Därför kan det till exempel heta att
”[d]iktare har under alla tider varit medvetna om detta, hittat det fördolda,
helat med hjälp av dikter” (Salakka, 2004, s. 214). En annan variant av
samma tankefigur är följande: ”En författare som har skapat en text och filtrerat den genom sin egen personlighet visar läsaren det som båda har gemensamt, som är allmänmänskligt. Han visar det som är bestående, kanske evigt
– men ’resan är alltid ny’” (Sippola, 2004, s. 63). Litteratursynen är expressiv, romantisk, idealistisk. Läsaren och världen är sjuka, förgängliga och
fulla av brister. Endast litteraturen är hel och kan hela.

Bekräftelse, kritik och självreflexivitet
Mitt tredje exempel på en biblioterapeutisk text avviker från de övriga på
många viktiga punkter. Caroline af Ugglas och Ulf Karl Olov Nilssons
(Ukon) bok Hjälp, vem är jag? – anteckningar från en terapi (2010) är en
dokumentation av en serie terapisamtal psykologen Nilsson hade med af
Ugglas under ett och ett halvt års tid. Boken består av tretton kapitel samt ett
förord och ett efterord. Sexton sidor med bildmaterial ingår också (bilder på
af Ugglas från barndom till vuxenliv). Varje kapitel består av utskriften av
ett terapisamtal och några avslutande kommentarer till sessionen från både af
Ugglas och Ukon. Kapitlen har tematiserande rubriker som ”Att börja tala”,
”Familjen”, ”Död, adelskap och busintrång”.
Af Ugglas berättar självutlämnande och naket om sina depressioner, fobier och barndomsminnen. Drömmar tolkas. Ångesten och rädslan att bli galen
är återkommande motiv i samtalen. De tuffa ungdomsåren gås igenom, liksom artistkarriären och kärleken till familjen. Samtalen innehåller gott om
digressioner och drar ibland iväg i ett slags hejdlöst absurdistiskt associerande. Texten pendlar genomgående både innehållsmässigt och stilistiskt mellan
högt och lågt, allvar och komik.
Boken har inte som främsta ärende att plädera för konstens läkande potentialer, även om resonemang kring detta också förekommer. Boken både
skildrar och vill sätta igång terapeutiska processer. I förordet skriver af Ugglas:
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Jag har ställt mig frågan ”Vem är jag?” eller mer precist ”Hjälp, vem
är jag?” de senaste tjugo åren. Den har präglat min vardag, man kan
säga att jag har gått i daglig terapi med mig själv. Ni vet, tankarna går
runt, man frågar sig saker och ger sig flera olika svar. Det har lett till
insikt men även inneburit en massa svår ångest. Jag har träffat psykiatriker, psykologer, terapeuter och har under perioder ätit psykofarmaka. Jag hoppas att jag med min öppenhet kring detta hjälper människor
med liknande problem. För vi är alla rätt lika under solen. Och visst
fan är det svårt att leva ibland. Hur gör man? Vem är man? Vem är
jag? Hjälp! (Af Ugglas & Ukon, 2010, s. 7)

Närheten till självhjälpslitteraturen är uppenbar (det apostroferande och öppenhjärtiga läsartilltalet, positioneringen av författaren som en hjälpare med
egna erfarenheter av svåra problem, tanken att läsningen av texten kan fungera som tröst, stöd och vägledning). Men texten är som helhet mycket svår
att genrebestämma. Här finns starka drag av bekännelse och självbiografi.
Andra genrer som på olika sätt är infogade i texten är samtal, dagbok, drömtydning, brev och levnadsregel. Vad som ytterligare komplicerar saken, och
gör att texten motiverar sin plats i denna studie, är att den arbetar med en
mängd litterariserande strategier, dvs. textuella grepp som gör att den kan
läsas som skönlitteratur. På så sätt skulle man kunna säga att texten eftersträvar en biblioterapeutisk effekt på läsaren; att den själv är den medicin
som den handlar om och försöker beskriva. Men texten är alltså heterogen,
motsägelsefull och genreöverskridande. Just genom denna karaktär sätter
den egenskaper hos den biblioterapeutiska diskursen i starkare relief. Fram
tonar en bild av litteraturens villkor i den terapeutiska kulturen som både är
bekräftande och kritiskt avslöjande.
Socialpsykologen Thomas Johansson (2006) menar att det är befogat att
säga att vi lever i en terapeutisk kultur där vi genom självhjälpslitteratur och
en aldrig sinande ström av rådgivningsprogram och talk shows på teve matas
med löften om framgångsrika metoder för att modellera oss så att vi blir
lyckliga, förmögna, vackra, ungdomliga, sexuellt attraktiva osv. Det terapeutiska språket och den terapeutiska blicken har för länge sedan lämnat analyssoffan och letat sig ut i vardagsspråket och populärkulturen. Självhjälpslitteraturen erbjuder ofta enkla lösningar. Genren omhuldar en stark tro på och
vilja till förändring. Om bara viljan finns kan individen lyckas ta sig ur
ofruktbara och problematiska beteendemönster och hitta tillbaka till sitt inre
sanna jag. Johansson sammanfattar konsekvenserna av denna filosofi: ”Vi
försätts i ett tillstånd av konstant och ständigt analyserande av oss själva”
(Johansson, 2006, s. 89). Detta ses ju också av många kultur- och samhälls30

teoretiker som kännetecknande för identiteten i det senmoderna samhället.
Begrepp som subjektivering, kulturell friställning, görbarhet, ambivalens och
avtraditionalisering ringar in en uppfattning om identiteten som något som
ständigt är föremål för konstruktion, arbete, utforskning och reflexion (se
t.ex. Beck, Giddens & Lash, 1994; Ziehe, 1989). Redan i titeln på af Ugglas
och Ukons bok finns en humoristisk anspelning på denna psykologiska reflexivitet. Och citatet ur förordet ovan ger bilden av en individ som ägnar sig
åt permanent självreflexion.
Af Ugglas tro på individens förmåga till förändring är liksom i självhjälpslitteraturen stark. Hon vill ingjuta optimism hos läsaren och använder
en del grepp som känns igen från denna genre (Aspelin, 2008). Här finns till
exempel de direkta uppmaningarna och tillrättavisningarna, gärna formulerade med imperativer och i slagordsmässig form, som i af Ugglas elva ”nya
budord utan negationer”. Till dessa hör bland andra: ”Du skall vara nyfiken,
flexibel och öppen”, ”Du skall försöka älska dig själv – det gör det också
lättare för andra att älska dig” och ”Du skall se att du kan mer än du tror –
våga, våga!” (s. 181). Formulerandet av enkla och tydliga råd och uppmaningar till läsaren förekommer ofta i boken. På ett ställe närmar sig af Ugglas den extrema form av individualism som i den amerikanska självhjälpslitteraturen gång efter annan kantrar över i solipsism och tron att det enda som
existerar är individen och att allt som krävs för att problem och sjukdomar
skall försvinna är att individen önskar sig det tillräckligt starkt (Aspelin,
2008; Johansson, 2006). Af Ugglas säger under ett av terapisamtalen:
Förut har jag haft en negativ syn på framgång. Jag har tänkt ”Det
kommer att gå åt helvete, det kommer att gå åt helvete, det kommer att
gå åt helvete.” Men sen hände nånting. Jag tänkte: ”Du måste be till
lyckliga stjärnan”, jag tänkte ”det är ditt öde och du ska söka ditt fokus och din tanke” och till slut kom jag fram till att det kommer att gå
bra faktiskt. Det handlar om tänket, tänk dig frisk! Det funkar faktiskt.
(s. 151)

Detta resonemang kan tyckas ha en ensidigt bekräftande hållning till den
terapeutiska kulturen: individualismen, framgångstron, optimismen, de klichémässiga populärpsykologiska visdomarna. När boken recenserades i
svensk press var det flera som kritiserade den för att stryka den samtida kulturens narcissism, exhibitionism och kändisfixering medhårs. Att boken
dessutom ges ut av Piratförlaget, som ofta förknippas med kommersialism,
deckare och bestsellers, väckte också ont blod. Küchen (2010) beskriver
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texten som en ”klassisk framgångssaga Hollywood style” och karakteriserar
af Ugglas som ”den perfekta dåren för vår tid: Våndas gärna, men lagom!
Tappa inte kontrollen! Klara dig, lyckas, bli bjuden på champagne av TV4
på slutet! Här personifieras psykfallet som entreprenör”. Men det är att reducera denna boks motsägelsefulla och vildvuxet heterogena karaktär. Det tar
heller inte hänsyn till textens dialogiska struktur. Texten är ett samtal där de
två författarnas röster, åsikter och värderingar långtifrån alltid sammanfaller.
Så utmanar af Ugglas exempelvis analytikerns auktoritet vid ett par tillfällen
med milt ironiska formuleringar som ”Efter dessa ord från den kloke
UKON” (s. 180) eller genom att tilltala honom som ”lilla gubben” (s. 186).
Boken har bekräftande drag, men samtidigt finns det egenskaper som går
i rakt motsatt riktning. Genomgående utmanas nämligen också självhjälpslitteraturens förenklingar. Tron på det inre sanna jaget ifrågasätts explicit flera
gånger. Ett exempel på detta är när Ukon (s. 74f) laborerar med tanken att
lägga till ordet ”egentligen” efter boktiteln – ”Hjälp, vem är jag egentligen?”
Det är, fortsätter han ”som om det finns en fasad, något som visas fram i ett
skådespelssamhälle men sedan också en djupversion, en sannare version
kanske”. Han frågar sig ”om det överhuvudtaget finns någonting under
ytan”. Af Ugglas replikerar med en tankegång som hamnar nära självhjälpslitteraturens förståelse av jaget: ”Därför måste man tala och påminna sig om
vem man är och vem man vill vara. Så man blir den man vill vara.” Men
Ukon låter sig inte övertygas: ”Det förutsätter att man har kontroll över sig
själv. En människa är helt uppenbart också ibland det hon absolut inte vill
vara.” Ukon landar till slut i den för självhjälpslitteraturen djupt främmande
idén att djup, yta, inre och yttre både är tätt sammanvävda och rörliga kategorier.
Ett par exempel till på hur självhjälpslitteraturen utmanas skall nämnas.
Af Ugglas levererar en svidande kritik av skönhetskulten i kulturen och slår
ett slag för rätten att vara ful (s. 80ff). Du duger som du är, blir ett av hennes
credon – en ståndpunkt som tagen på allvar ju skulle göra alla självhjälpscoacher arbetslösa. Ukon tar å sin sida avstånd från psykiatrins upptagenhet
av att med hjälp av skattningsskalor och frågeformulär försöka mäta vad som
är normalt eller onormalt (s. 163f). Och i samband med diskussionen av en
låttext av af Ugglas distanserar han sig explicit från vad han kallar ”billiga
terapeutiska lösningar” (s. 154). Överhuvudtaget löper genom texten en ironiserande distansering från terapisituationen i traditionell tappning. Det blir
efterhand uppenbart att sessionerna kanske inte uppfyller de förväntningar
och krav som brukar ställas på psykoterapi. Platserna för samtalen skiftar
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och kan vara mer eller mindre okonventionella. Exempelvis kan man vara i
analysandens systers hem, med analytikerns barn spelande Playstation i ett
angränsande rum (s. 240-259). Samtalet får ibland en mycket informell ton
som osäkrar förväntningarna på ett professionellt terapeutiskt samtal. Följande replikskifte inleds av Ukon:
– Det viktiga här är inte frågan om du är självgod eller inte. Det är
mänskligt att se till sitt eget bästa men hälsosamt också att det finns en
sida som ifrågasätter det. Fy fan vad psykolog-tråkig jag låter. Men
det är faktiskt sant.
– Jag har dessa olika sidor. Du sa ju att jag var borderline. På telefon.
– Det var ett skämt! Och framför allt var det om the appearance jag
talade. Din framtoning kan kanske delvis påminna om klichébilden av
borderline. Men så enkelt är det inte.
– Nä, och jag tänker inte ta till mig något sånt. Hade någon sagt det till
mig när jag var tjugo hade det kanske varit jobbigt.
– Bra, glöm borderline. (s. 38f)

Texten är alltså både ett uttryck för, en bekräftelse av, och en distansering
från, självhjälpslitteraturens och den terapeutiska kulturens påbud om självbekännelser och ständig psykologisk självreflexivitet. Genom att bryta mot
starka konventioner inom den terapeutiska kulturen uppnås ett slags främmandegöring – läsaren blir medveten om att han eller hon är inskriven i en
diskurs som reglerar talet och sanningen om subjektiviteten. Samma effekt
uppnås, menar jag, genom att utmana den litterära kulturens förväntningar.
Även om trafiken mellan ”högkultur” och ”populärkultur” intensifierats
under postmoderniteten (Persson, 2002) och knappast längre i sig kan förväntas generera några provokativa effekter så finns det uppenbarligen fortfarande gränser för hur denna trafik får se ut. Samarbetet mellan af Ugglas och
Ukon är ett samarbete mellan två personer som var för sig måste betraktas
som gränsöverskridare i egen rätt, och därtill från radikalt skilda delar av det
kulturella fältet. Af Ugglas har rört sig inom och mellan populärkulturens
såväl smalare som bredare delar – från ikonoklastisk punkare till folkkär
körledare och schlagersångerska i Melodifestivalen. Ukon är experimentell
poet och essäist, med nära band till vad som brukar anges som den språkmaterialistiska litteraturens främsta organ i Sverige – förlaget OEI. När dessa
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båda inleder ett författarsamarbete med just Piratförlaget kände sig som sagt
flera litteraturkritiker provocerade. Man behövde i vissa fall inte gå längre än
till det grälla kitschiga omslaget med af Ugglas poserande på en divan för att
det höglitterära fältets utstötningsmekanismer skulle aktiveras (se t.ex. Küchen, 2010). Att projektet överhuvudtaget blev möjligt kan kanske å andra
sidan ses som ett utslag av att de estetiskt normativa gränsdragningarna blivit
ytterligare försvagade och att smakbildningen alltmer rör sig i en ”omnivoral” (Peterson, 1997), allätande, riktning där frågan om något klassificeras
som ”högt” eller ”lågt” inte längre är den avgörande. En indikation i texten
på detta förhållande är det eklektiska urvalet av litterära och konstnärliga
referenser. Här omnämns, citeras, och diskuteras till exempel Novalis, Ratata, Jaques Lacan, Per Højholt, Pascal, David Bowie, Nancy Spungen, Emmanuel Bove.
Parallellt med textens upplösning av gränserna mellan ”högt” och ”lågt”
sker en upplösning av gränserna mellan terapeutisk litteratur och skönlitteratur. En del av de grepp som tas i bruk för detta ändamål är av paratextuell
art. På bokomslagets baksida heter det till exempel att af Ugglas med denna
bok ”gör säregen litterär debut”. Ett ännu starkare påstående gjordes i televisionens litteraturprogram Babel (SVT2, 2010-09-09) då Ukon i samband
med bokens utgivning sade att han betraktade den som sin senaste diktsamling. Det finns emellertid också, och inte minst, en mängd litterariserande
strategier i själva texten. Ett par av dessa skall nu nämnas.
Vid upprepade tillfällen förs metatextuella resonemang om textens tillblivelse som leder tankarna till självreflekterande skönlitteratur. I det första
terapisamtalet resoneras utförligt om hur och varför samtalen skulle omvandlas till bokform. Ukon medger att han känner sig lite förbryllad av idén och
tolkar af Ugglas förklaringar så här: ” – Typ: Varför inte passa på att få en
bok skriven när man ändå ska berätta för någon om sitt liv?” (s. 12). En
sådan förklaring kan uppfattas som djupt stötande i ett höglitterärt sammanhang, som ett utslag av skrivarkursernas ”masskrivande” och idén att alla
kan (och bör) bli författare (Olsson, 2007). Hur samtalen skall fungera som
text är en återkommande frågeställning. Ukon ser en risk att resultatet blir
för fragmentariserat och föreslår därför vid ett tillfälle att psykoanalysens
fria associerande bör tyglas genom ett i förväg tydligt stipulerat tema för
samtalen (s. 45). Andra exempel på hur textens tillblivelse kommenteras är
hur inblickar ges i hanteringen av inspelningsapparatur (s. 235) och i själva
redigeringsarbetet (s. 133, 251, 287). Dessa grepp försvårar för läsaren att
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uppfatta textens återgivning av terapisamtalen som omedierade och oförmedlade. Uppmärksamheten riktas mot texten som (litterär) konstruktion.
En stark form av litterarisering inträffar när analytikern betraktar sin analysand som ett stycke potentiell litteratur. Tidigt i boken berättar Ukon varför han till slut tackade ja till af Ugglas bokidé:
Det som fick mig att tacka ja var emellertid, förutom denna öppenhet,
också hennes speciella sätt att tala; det fanns i denna lite konstiga
blandning av folklighet och adelskap, frimodighet och förbehåll, utlevelse och kontroll, sårbarhet och driven entrepenörsanda, ett slags idiolekt – alltså en unik dialekt som en enda människa talar – som jag
gärna poetiskt ville förvalta. Hon förstärkte till och med sitt tal med
ljudillustrerande uttryck! Det var faktiskt just det som gjorde mig mest
intresserad: jag ville gärna betrakta hennes tal som mitt found poem.
(s. 24)

Resonemanget skulle kunna ses som ett utslag av den slitna och genusmässigt problematiska klichén om den inspirerade poeten och hans musa. Men
poängterandet av att det rör sig om ett found poem, dvs. en teknik som går ut
på poetisk transformering av redan befintligt råmaterial, bör kanske snarare
ses som kongenialt med sådana språkmaterialistiska metoder som Ukon brukar tillämpa i sitt arbete som poet. Ytterligare exempel på litterarisering av
den terapeutiska texten är när analysandens beteende tolkas med hjälp av
litterära begrepp eller genom jämförelser med poesi. Båda greppen förekommer i detta exempel:
Det är således som om den omgivande behandlingsapparaten tvingar
in henne i en position som präglas av ironi, alltså den stilfigur som innebär att det finns en skillnad mellan vad som sägs och vad som
egentligen menas. Inte sällan menar ju ironikern motsatsen till det som
sägs, man tittar ut genom fönstret, ser att det spöregnar och säger:
”Härligt väder idag.” Eller som när den danske poeten Lars Skinnebach skriver: ”Jag respekterar inte folk som tjänar sina egna pengar.
Deras föräldrar har inte förfinat dom tillräckligt.” (s. 236)

Andra litterära begrepp som används på liknande sätt som ironi är metafor
(s. 38) och oxymoron (s. 105). Till de litterariserande greppen kan avslutningsvis också nämnas den miniatyressä av Ukon om poesins förhållande till
kriminalitet som infogats i texten och som ursprungligen går tillbaka på en
längre essä publicerad i tidskriften Glänta (s. 179f).
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Gränserna mellan den terapeutiska och den litterära texten (och diskursen) är hela tiden i rörelse i denna text. Den långt drivna självreflexiviteten
är en viktig faktor härvidlag. Det är för enkelt att säga att texten lämnar den
terapeutiska diskursen och blir ren litteratur. Det är lika förenklat att säga att
den terapeutiska texten införlivar en rad litterära drag men att den som helhet
förblir opåverkad. Det är det ständiga prövandet, ironiserandet och överskridandet som bäst fångar denna mångfaldiga text. Samtidigt som dess egen
diskursiva status och genretillhörighet blir minst sagt flytande, så framträder
de diskurser och genrer den införlivar och leker med (terapisamtalet, bekännelsen, självhjälpsmanualen, skönlitteraturen m.fl.) desto tydligare. I denna
strategi inryms både bekräftande och kritiskt avslöjande element. Den terapeutiska kulturen både bejakas och häcklas. Litteraturens gränsdragningar
mellan högt och lågt och mellan olika framställningsformer och genrer både
utnyttjas och suddas ut.

Litterära självteknologier i den terapeutiska kulturen
Biblioterapin kan ses som ett tydligt exempel på vad Foucault kallar en
självteknologi, en uppsättning metoder som:
gör det möjligt för enskilda människor att av egen kraft eller med
andras hjälp genomföra ett visst antal ingrepp på sina egna kroppar
och själar och tankar, sitt eget uppträdande och sätt att vara – och på
så sätt omvandla sig själva i syfte att uppnå ett visst tillstånd av lycka,
renhet, vishet, fulländning eller odödlighet. (Foucault, 2008, s. 263)

Enligt Foucault samspelar självteknologier alltid med andra teknologier, inte
minst maktteknologier. Målet är att fostra och förändra individer och få dem
att tillägna sig färdigheter och värderingar som anses önskvärda. Detta gäller
alldeles uppenbart för skolans litteraturundervisning, där både själv- och
maktteknologier är synliga i läroplanernas tal om vad eleverna skall kunna,
men också tycka och känna (”värdegrunden”). I den biblioterapeutiska texten framträder självteknologierna på ett delvis annorlunda sätt – deras inriktning på ”omsorg om självet” (Foucault, 2008) är mera synlig samtidigt som
maktutövningen kanske är osynligare. Men biblioterapins stipulering av ett
jagets innersta rum, som läsande eller skrivande av skönlitteratur kan förlösa, är också en maktteknologi. Det explicita eller implicita kravet på bekännelse är en del av och signifikativt för en större terapeutisk kultur.
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Att klassificera en text som tillhörig denna kultur får emellertid inte ses
som ett automatiskt avfärdande. Vi är alla mer eller mindre, och med- eller
motvilligt en del av den. Om TV-psykologen Dr Phil kan hjälpa människor
och om skönlitteraturen kan hela och trösta så är det väl utmärkt? Den terapeutiska kulturen svarar uppenbarligen mot behov hos många människor,
behov som inte enbart kan avfärdas som ytliga, falska, påtvingade osv. Som
Johansson (2006) understryker är den terapeutiska kulturens många olika
yttringar ett svar på den oöverskådlighet, ambivalens och existentiella osäkerhet som senmoderniteten för med sig. Olsson (2007) öppnar i sin kritiska
analys av skrivarkurser på motsvarande sätt för att de inte enbart skall ses
som en inskolning i underkastelse utan möjligen också som rum där uppriktiga samtal kan föras om hur livet kan eller skall levas: ”Den typen av samtal
har förmodligen inte så många sammanhang kvar där de kan förverkligas:
den akademiska litteraturvetenskapen erbjuder dem bara i undantagsfall”
(ibid, s. 249).
Kritiska kultur- och diskursanalyser, som denna text också är ett exempel
på, måste vara öppna för det oväntade. Det är lätt att ge Olsson rätt i hans
beskrivning av författarrollens förändring i den terapeutiska kulturen: ”Författaren legitimeras inte genom att bli läst utan genom att synas. Författaren
avskiljs från sitt yrke och blir en signal i en visuell kultur, där handlingen att
skriva till sin funktion blir ett synliggörande av den skrivandes person” (Olsson, 2007, s. 251). Lika lätt skulle det vara att omedelbart sortera in mitt
tredje analysexempel, af Ugglas och Ukons bok, i ett sådant fack. Bokens
förlag, titel och kitschiga omslag, givetvis med ”kändisen” af Ugglas själv
poserande på omslaget på en divan, tycks entydigt bekräfta Olssons tes. Vid
en första anblick skulle alltså Hjälp, vem är jag? vara det av mina tre exempel som kommer närmast den terapeutiska kulturens kommersialism, individualism, ytlighet, bekännelse- och synlighetstvång. Söderlings text producerades och cirkulerade inom ett folkbildande kretslopp där experten utan alltför mycket pekpinnar varsamt guidar läsaren genom litteraturens och biblioterapins möjligheter till läkning. Ihanus antologi är förankrad inom vetenskap, medicin, psykiatri och biblioteksväsende (men har som påvisats också
starka metafysiska drag). Ändå är det i af Ugglas och Ukons bok som den
mest komplexa, självreflexiva och kraftfulla litteratursynen artikuleras. Såväl
likheterna som skillnaderna mellan denna text och de två andra biblioterapeutiska exemplen framträder med skarp konkretion i följande två utläggningar av Ukon:
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Jag tänker också på något du sa under vårt första samtal, nämligen att
du inte behöver läsa boken eftersom den består av ditt eget tal och du
därför redan vet alla svar. Min förhoppning, och den kanske är pretentiös, är att du ska arbeta med denna bok om dig själv och liksom se
vad du själv har sagt. I bästa fall kan man se sina egna motsägelser
och blinda fläckar. Jag tror alltså att svaret på frågan Hjälp, vem är
jag? finns i läsningen av, och i arbetet med, den här textens motsägelser och rundgång. Men den finns bara för den som söker noga. (s. 241)

Liksom förespråkare för biblioterapin som Söderling och Ihanus menar
Ukon att läsning är en viktig väg till självinsikt och att detta kräver arbete.
Ukon trycker hårdare på vad som skulle kunna kallas för närläsning, noggrann och vaksam läsning, än vad de övriga biblioterapeutiska exemplen
gjort. Han poängterar också särskilt ”textens motsägelser och rundgång”,
men gör detta utan att antyda att det bakom dessa skulle finnas en inre kärna
i form av sanningen om jaget. Detta indikerar inte bara en central skillnad i
synen på subjektet, utan också i litteratursyn. En avgörande ledtråd till denna
litteratursyn formuleras av Ukon i följande passage:
Jag är benägen att hålla med litteraturteoretikern Paul de Man om att i
en värld där det inte finns någon harmoni och helhet blir faktiskt ironin den egentliga möjligheten att säga sanningen eftersom den ljuger
samtidigt som den visar att den gör det. Ironin visar alltså på den distans som finns mellan värld och uttryckssätt och blir därför ett sannare sätt att tala. (s. 237)

Det anmärkningsvärda med dessa citat, liksom med boken som helhet, är att
litteraturens heterogenitet och singularitet inte bara bejakas utan också praktiseras – och detta i en text som alltså på många sätt ligger mycket nära
självhjälpslitteraturen och den terapeutiska kulturen.
Kanske finns här en antydan till överbryggning av den klyfta mellan två
olika förhållningssätt till litteratur som enligt John Guillory (2000) präglat
vår kultur under lång tid. Litteraturläsning har i det moderna samhället
klyvts i två radikalt olika och med varandra icke-kommunicerande sätt att
läsa: professionellt och lekmannamässigt. Professionell läsning kännetecknas
bl.a. av hårt arbete, av att den bedrivs inom utbildningssystemets ramar och
styrs av tolkningsmetoder som tar lång tid att bemästra, och av att läsningen
är distanserad och ”asketisk”. Lekmannaläsningen bedrivs på fritiden och
styrs av helt andra konventioner. De centrala läsarintressena är lust och njutning. Guillory menar att dessa två förhållningssätt speglar en klyfta mellan
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hur litteratur läses inom och utanför akademin och att båda sätten att läsa
misskänner sina gemensamma rötter i den tidiga moderniteten som en etisk
praktik för självförbättring genom njutning. Denna praktik såg ingen motsättning mellan etik och njutning. Läsandets njutning var en väg till självinsikt. Men sedan skulle alltså denna praktik ersättas av den ovannämnda klyftan. Lekmannaläsningen har enligt Guillory fullständigt hamnat i masskulturens klor och kräver enkla nöjen och omedelbar behovstillfredsställelse.
Omvänt så har den professionella läsningen utvecklat närmast en aversion
mot lustläsning.
Skulle inte af Ugglas och Ukons text kunna ses som ett försök att luckra
upp denna statiska dikotomi? Deras text är rotad både i akademins avancerade textteorier och i populärkulturens kommersiella lustläsning, både i den
terapeutiska kulturens bekännelsekrav och i en självreflexiv, lekfull och
kritiskt granskande blick på samma kultur. Den erkänner det legitima och
centrala värdet i bruket av litteraturen som självteknologi samtidigt som den
varnar för förenklade litteratursyner.
Att man som litteraturvetare föredrar de Man framför Dr Phil är kanske
inte ägnat att förvåna. Men som litteraturdidaktiker kan man inte låta sig
nöja med det enkla avfärdandet. Den terapeutiska kulturen erbjuder en uppsjö av praktiska pedagogiker och självteknologier som utgör mäktiga konkurrenter till utbildningssystemets bildningssträvanden. Litteraturundervisningen i både skola och högre utbildning borde kanske i högre utsträckning
fråga sig vilka självteknologier den uppmuntrar elever och studenter att
praktisera. Vi kan nämligen vara helt säkra på att sådana förekommer och att
vi själva både producerar och produceras av dem.
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Lyssnandets århundrade?
Att lyssna på den talande boken

Kent Adelmann
The purpose of this study is to contribute to the knowledge about the importance of listening in modern sound technology and the importance of tradition
in reception analysis of literary conversations. The object of inquiry is The poetics of the talking book, a dissertation about how different groups of listeners
understand the reception of audio books in literary conversations. The problem
explored is: What is the significance of listening in this dissertation? This text
analysis has two points of departure. The first point of departure concerns the
language used in the dissertation. Results from the study show that the language used is mainly influenced by literary reception and reader response
theory, and is therefore misleading to the reader when it comes to listening
reception of the talking book. The second point of departure concerns the analytical conceptions used in the dissertation. Results from the study show that
the conceptions used comes solely from literary reception and reader response
theory, which means that the authors twelve references from listening reception and listening theory are never used in the analysis. The conclusion is that
the dissertation seems to be a contradictory representation of a modern expression of audio books, listening research and sound technology and, at the
same time, a traditional expression of the western tradition, dominating discourse and literature reception.
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Introduktion
I det moderna samhället medieras lyssnande via många olika ljudteknologier, och färdigheten att lyssna framstår därför som en allt viktigare kommunikativ kompetens. Internationellt är amerikansk forskning kring lyssnande
etablerad sedan länge, medan lyssaspekten i Sverige hittills rönt ringa uppmärksamhet i såväl utbildningsdokument som undervisnings- och forskningssammanhang (Adelmann, 2002).1
I centrum för den här artikeln står en finsk avhandling, Den talande bokens poetik (Knip-Häggqvist, 2010), som behandlar ljudboken som en didaktisk ingång för litteratursamtal med lässvaga elever. Min presentation och
granskning av avhandlingen har det dubbla syftet att visa både lyssnandets
betydelse för den moderna ljudteknologin och traditionens betydelse vid
receptionsanalys av litteratursamtal. Och frågan är: Vilken betydelse har
lyssnandet i denna avhandling?
Den följande texten består av fem delar enligt timglasmodellen. Eftersom
lyssnarfältet inom svenskämnet är något av ”en nästan vit fläck på kartan”
(Hultman 1996, s. 140-141) skissas först ett brett lyssperspektiv med den
lyssnande människans väg till dagens ljudteknologi. Därefter avgränsas lyssnandets vida fält med en introduktion av den moderna ljudbokens framväxt.
Sedan konkretiseras ljudboken med avhandlingen, som dels presenteras som
en traditionell avhandling, dels analyseras ur ett lyssperspektiv.
Analysen av avhandlingen tar sin utgångspunkt i den spänning som uppstår mellan ett modernt teknologiskt medium som ljudboken och en traditionell, litteraturvetenskaplig receptionsanalys. Resultaten pekar på ett tydligt
mönster när det gäller avhandlingens språk och analysbegrepp. Avslutningsvis förs en diskussion om lyssnandets plats och svaga ställning i svenskämnet och på lärarutbildningen, som en följd av den västerländska traditionen
och dominerande skriftspråksdiskursen och med avhandlingen som ett talande exempel.

1

I SAB:s ämnesordlista på Kungliga biblioteket ingår sedan 2004 ’lyssnande’, som har SAB-koden Doef
och ligger under det internationella ämnesområdet ’listening’.
Se: http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord.
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Ljudteknologins genombrott
Människan är i grunden en social och lyssnande varelse – den lyssnande
människan (Adelmann, 1998). Från tidernas begynnelse och under större
delen av sin långa utveckling lyssnade hon till den sociala omgivningens
ordlösa, ljudhärmande, ickeverbala och gestaltande språk. Med först den
talspråkliga och sedan den skriftspråkliga utvecklingen har hon därefter fått
lyssna till röster från såväl det talade och skrivna som det tryckta och elektroniska ordet. I ett långt tidsperspektiv har således människan lärt sig att
lyssna till röster från det gestaltande språket, över talspråket och till skriftspråket (Adelmann, 1998; 2009).
I ett kortare tidsperspektiv antar man att svenska folket kunde läsa i begränsad utsträckning i slutet av 1600-talet och hade en utbredd skrivkunnighet mot slutet av 1800-talet (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson,
1995). Under 1800-talet försvann retoriken från skolschemat, men under
1900-talet fick muntligheten och samtalet en allt starkare ställning i den
svenska skolan (Adelmann, 2002). Mot slutet av århundradet genomgick
retoriken något av en renässans,2 samtidigt som förmågan och färdigheten att
lyssna betonades allt mer i skolans läroplan och kursplaner (a.a.).
Under det senaste århundradet har den mänskliga rösten medierats genom
ett antal nya ljudteknologier, som telefon, fonograf, grammofon, mikrofon,
högtalare, radio, television, skivspelare, bandspelare, video, tal- och ljudböcker samt artificiellt tal med hjälp av datorer (talsyntes). I vår samtid
handlar det förstås minst lika mycket om mobiler, mp3-spelare, I-pods och
internet. Den tekniska utvecklingen under 1900-talet har med andra ord gynnat lyssnandet och samtidigt förändrat vårt vardagliga lyssnande på olika
sätt. Man kan säga att ljudteknologins genombrott under det förra århundradet skapar goda förutsättningar för lyssutveckling under det kommande.
Flera av dessa ljudteknologier fungerar också som ett lagringsmedium för
rösten, som ett externt minne. Det betyder bl.a. att rösten kan frigöra sig från
tid och rum, vilket tidigare bara var möjligt för den skrivna texten. Plötsligt
kan vi när som helst plocka fram ett externt minne och höra en poet eller
författare läsa sina egna texter, en politiker eller frihetshjälte hålla sitt tal och
en artist eller rockstjärna framföra sin musik och sin sång. Våra inspelade
röster kan alltså numera lagras och distribueras på ungefär samma sätt som

2

Några svenska milstolpar: Kurt Johannesson blev svensk professor (numera emeritus) i retorik 1988,
och Lennart Hellspongs handbok i praktisk retorik, Konsten att tala, publicerades 1992.
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tryckta texter. Detta har förstås förändrat förutsättningarna för vårt lyssnande.
Men kanske är det framförallt i vårt vardagliga och intensiva umgänge
med mobiler, musik och internet som vi ser den tydligaste tendensen till att
lyssnandet erövrar nya språkliga domäner och att det muntliga språket är på
stark frammarsch. På kort tid har datorerna utvecklats från att vara främst
räknemaskiner och lagringsmedium för oändliga textmassor till att också bli
ett effektivt redskap för (olika kombinationer av) bild och ljud, med foton,
filmer, videoklipp, webbkamera samt ljud- och musikfiler av olika slag. Genom bärbara externa minnen som en laptop, en mp3-spelare eller en CDspelare kan vi t.ex. ägna oss åt en föreläsning på nätet, lyssna på vår favoritmusik eller höra uppläsningen av en ny ljudbok närhelst det passar oss. Med
hjälp av mobilen kan vi (om vi vill) dessutom vara tillgängliga och nå varandra i stort sett närsomhelst och varsomhelst i vår globala värld, både privat
och yrkesmässigt. I det moderna elektroniska ljudlandskapet befinner sig den
lyssnande människan numera ”stand by”.
I det följande ska jag avgränsa en del av denna ljudteknologiska utveckling genom att introducera framväxten av den moderna tal- och ljudboken.3

Tal- och ljudbokens framväxt
Den amerikanske uppfinnaren och industrimannen Thomas A. Edison (18471931) patenterade fonografen (grek. phone, ’röst’, ’ljud’, och grapho, ’skriva’) 1877. Den första ljudinspelningen var en lyrikskiva, där Edison själv
håller en fyra minuter lång uppläsning av barndikten Mary Had a Little
Lamb. ”Fonografen slog världen med häpnad”, står det i Nationalencyklopedin (1991, band 5, s. 265). Enligt Edison skulle hans ljudåtergivningsapparat
vara till störst nytta för de synskadade, och på 20-talet började man banda
talböcker för synskadade i USA och England. Med uppfinningen av magnetofonen i Tyskland på 30-talet tog produktionen och spridningen av talböcker fart på 50-talet. I Norden startade talboksproduktionen på rullband i mitten på 50-talet:
På 1960-talet utvecklades speciella bandspelare för blinda och på 1970talet övergick man till talbok på kassett. I början av 1990-talet togs CD-romskivan i bruk som lagringsform för tal- och ljudböcker. I början av 2000-talet
3

Underlaget för denna sammanställning bygger till stor del på Nationalencyklopedin och Elizabet KnipHäggqvists avhandling Den talade bokens poetik (2010).
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frångick man magnetofonbanden i de flesta länder i världen över till förmån
för den nya digitala tekniken i form av DAISY4 eller mp. (Knip-Häggqvist,
2010, s. 43)
Produktionen av talböcker styrs av lagen om upphovsrätt och användningen av talböcker begränsas till personer med någon form av läshandikapp. Talboken får inte säljas till privatpersoner utan lånas på speciella bibliotek, t.ex. det svenska Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB).5 Talboken (eng. talking book) är alltså en icke-kommersiell inläsning av en boktext
för personer med läshandikapp, medan ljudboken (eng. audio book, ty. Hörbuch) är en kommersiell inläsning som får köpas, användas och lånas av vem
som helst, men inte kopieras. Ljudboken kan förekomma i omarbetade och
förkortade versioner med en mer eller mindre dramatiserad uppläsning. För
att producera en ljudbok krävs upphovsmannens tillstånd och ljudboken ger
royalty till såväl inläsaren som författaren och förlaget.6
I Sverige tog produktionen av ljudböcker fart med CD-skivan i början på
2000-talet.7 Med modern teknik kan man idag ladda ner ljudböcker direkt
från nätet till sin dator, antingen från nätbokhandeln eller från E-lib.8 I det
första fallet sparas ljudboken på den egna hårddisken, och i det andra fallet
spelas ljudboken upp via internet i form av en strömmande ljudbok. Med Elib sparas alltså ljudboksfilerna inte ner till någon hårddisk utan buffras,
strömmas, allt eftersom de spelas upp.
En tredje teknik är att ladda ljudboken direkt i sin mp3-spelare eller mobiltelefon från en s.k. audiobox på de större varuhusens bokavdelningar. En
fjärde möjlighet är att köpa ett förladdat minneskort, som säljs som en ljudbok under benämningen Book2go. Ljudboken är lagrad i mp3-format och
minneskortet hanteras som ett vanligt USB-minne, så ljudboken kan enkelt
överföras till datorn eller annan mediaspelare.
4

DAISY är en förkortning för Digitalt Audiobaserat Informationssystem (eng. Digital Audio-based
Information System). DAISY-skivan kräver en särskild avspelningsapparat, men den kan spelas upp i
PC:n med hjälp av ett avspelningsprogram som kan laddas ner gratis från Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB). DAISY-böcker, där filerna komprimerats till mp3-format, kan spelas

upp i vanliga mp3-CD-spelare.
5
Se: http://www.tpb.se . TPB är sedan 1980 en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Även Specialpedagogiska skolmyndigheten (se http://www.spsm.se) och Inläsningstjänst AB (se http://www.inlasningstjanst.se) har tillstånd att producera talböcker.
6
Iris, en intresseorganisation för de synskadade, gav ut den första kommersiella ljudboken i
Sverige 1986: Hans Alfredsons Lagens långa näsa.
7
De största ljudboksförlagen heter Bonnier Audio, Earbooks, Norstedts, Piratförlaget och
Storyside.
8
Se: http://www.elib.se.
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Även utseendemässigt har ljudboksförpackningen moderniserats. Dels
motsvarar den numera på ett tydligt sätt vad vi brukar kalla för en multimodal produkt och ingår därmed i vad vi kan se som ett utvidgat literacybegrepp. Dels påminner förpackningen ofta om en helt vanlig bok, vilket gör
den lätt att hantera i bokhandeln och lätt att placera i hemma i bokhyllan.
Marknadsundersökningar visar att de flesta ljudbokslyssnarna även i vanliga fall läser mycket skönlitteratur, d.v.s. konsumenterna är främst välutbildade kvinnor i medelåldern. Men numera riktar man sig även till en bredare
publik med t.ex. ungdomar och bilburna män. Redan 2001 började Statoil
lansera ljudboken och de andra bensinbolagen följde efter, en satsning som
varit framgångsrik. På samma sätt har Svenska Transportarbetarförbundet
sedan 2004 drivit kampanjen ”Vägkrogsbibliotek”, en form av arbetsplatsbibliotek som riktar sig till yrkesförarna längs vägarna.
De yngre ljudbokslyssnarna försöker man innehållsligt att locka till sig
med hjälp av det som i skiv- och filmindustrin kallas för mervärde, d.v.s.
extramaterial som författarintervjuer, arkivmaterial och liknande. Att man
åtminstone i viss utsträckning lyckats nå ungdomarna, och kanske framförallt unga män, visar den illegala nerladdningen av ljudböcker i Sverige. När
Ipred-lagen (Intellectual Property Rights Enforcement Directive) trädde i
kraft i april 2009 begärde genast fem stora förlag att få ut namnet bakom en
ip-adress. Den ip-adressen gick till en server som rymde en terabyte med
ljudböcker, d.v.s. drygt 2 800 ljudböcker. Numera är 46 procent av ljudbokslyssnarna män.
På de stora ljudboksförlagens hemsidor (t.ex. Bonnier Audio, Earbooks
m.fl.) marknadsförs ljudboken som en aktivitet som man gör medan man
samtidigt gör något annat. Som ett sätt att använda den knappa tiden effektivt genom att göra flera saker samtidigt. Som en möjlighet att lyssna på en
bok samtidigt som man reser till eller från jobbet, joggar eller rastar hunden,
städar eller solbadar. Som ett uttryck för den moderna livsstilen.
En viktig och avgörande faktor för framgångsrik lansering och försäljning har också visat sig vara rösten hos den person som läser in ljudboken.
För det är inte självklart att författaren själv kan läsa in sina verk på ett bra
sätt, även om författaren Per-Olov Enquist prisbelönades 2009 för inläsningen av sin självbiografiska roman Ett annat liv. Det räcker inte heller med att
vara känd, utan uppläsaren måste dessutom ha en röst som stämmer med
innehållet och ha en god röstbehandling. Därför arrangerar de stora förlagen
årligen och efter förebild från skiv- och filmindustrin olika former av galor
med prisutdelningar. Ljudboksförlaget Bonnier Audio delar t.ex. varje år ut
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priset ”Årets taltrast”, som röstas fram av Lyssnarklubbens medlemmar och
som 2009 gick till skådespelaren Tomas Bolme.9 På samma sätt belönades
under Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg 2010 författaren Jonas Jonasson och skådespelaren Björn Granath med Iris Ljudbokspris för romanen
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann.10
Ljudböcker och digitala böcker säljs numera av bokklubbar, i bokhandeln, på pressbyråer, i kiosker, på bensinstationer och via internet.11 Överallt
lyssnas det på ljudböcker, i bilen, på bussen, på tåget och i tunnelbanan. I
Sverige har ökningen av försäljningen varit markant, från ca 300 000 till
över 1 miljon på fem år (2002-2008). Sedan 2004 har ljudboksförsäljningen
ökat med 65 procent och mer än 2 miljoner svenskar har lyssnat på en ljudbok det senaste året. Bonnier Audio har idag ca 75 000 medlemmar och är
den största distributören av ljudböcker i Sverige.

Den talande bokens poetik
Denna tysta revolution på ljudboksmarknaden har uppmärksammats i en
doktorsavhandling vid Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi i Finland
av Elizabet Knip-Häggqvist (2010) under rubriken Den talande bokens poeti: En studie med fokus på olika unga vuxnas reception av tre fiktiva texter
inlästa på band. Hennes avhandling bjuder bl.a. på en spännande resa genom
talbokens historia, och hon konstaterar att ”Sverige är i dag ett ledande land i
hela världen när det gäller både talboks- och ljudboksområdet” (s. 254).
Elizabet Knip-Häggqvist är till yrket psykolog och ämneslärare. Hennes
forskningsintresse är riktat mot ”unga vuxna med funktionsnedsättningen
lindrig utvecklingsstörning”12 (s. 19) och deras läsning av fiktionslitteratur.
Hon ser litteratursamtal som en didaktisk ingång till läsarnas/lyssnarnas
meddiktande och konstaterar bl.a. att: ”När lässvaga elever läser genom att
lyssna klarar de av svårare titlar än vad den egna läsförmågan medger, vilket
ökar deras möjligheter att känna läsglädje och läslust.” (s. 24).
9

Se: www.lyssnarklubben.se.
Se: www.iris.se.
11
Ljudböcker och digitala böcker definieras av Svenska förläggareföreningen (SvF) på följande sätt:
Ljudböcker är verk återgivet som ljud. Fysiska ljudbärare t.ex. CD samt mp3-fil och andra digitala ljudbärare. Digitala böcker är verk återgivna som text och/eller bild i digital form. Böcker på CD/DVD och
nedladdningsbara e-böcker (se: http://forlaggare.se ).
12
Enligt Knip-Häggqvist (2010, s. 32) brukar man traditionellt dela in utvecklingsstörda i tre olika nivåer, nämligen A-, B- och C-nivån, som då motsvarar grav, måttlig och lindrig utvecklingsstörning.
10
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Syftet är att ”bidra till kunskapsutveckling om förståelsemönster i olika
unga vuxnas reception av skönlitteratur, som de tar del av genom att lyssna
på en talande bok” (s. 34). För att nå detta syfte genomför hon en receptionsanalys av litteratursamtal, där hon undersöker hur ”olika sätt att läsa in talbokstext påverkar två olika lyssnargruppers förståelse av texten” (s. 34).
Det empiriska materialet består av intervjuer, utformade som litteratursamtal, med 32 unga vuxna (17-29 år), varav hälften med funktionsnedsättning (”undersökningsgruppen”) och hälften utan (”referensgruppen”). Båda
grupperna har en jämn könsfördelning, och för båda grupperna handlar det
om tre fiktiva texter inlästa på band. Således omfattar materialet sammanlagt
96 intervjuer, vilka genomfördes under ett års tid. Samtalen transkriberades
och försågs vid behov ”med kommentarer om skratt, suckar, långa pauser,
stamning eller andra upprepningar och omskrivningar”, skriver författaren
(s. 117). De tre novellerna, inlästa i två olika versioner, varar mellan 9 och
15 minuter och har för unga vuxna existentiella teman som ensamhet13, tonårsfrigörelse14 och marginalisering15.
Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten är hermeneutisk fenomenologi.
Analysen genomförs med kvantitativa metoder som deskription av antalet
ord vid återberättande och antalet korrekt besvarade kunskapsfrågor i jämförande grafer, samt kvalitativa metoder som berättelseanalys (med hänvisning
till Labov 1972) och fenomenologisk meningskoncentrering (med hänvisning till Giorgi 1985). I den teoretiska ansatsen är reader response16 teorier
framträdande och de litteraturteoretiker som återkommer i avhandlingen är
Wolfgang Iser (1926-2007) med textens tomma rum, Judith Langer med
föreställningsvärldar, och Louise Rosenblatt (1904-2002) med transaktion
samt efferent och estetisk läsning. Analysen av det omfattande materialet
avgränsar Knip-Häggqvist utifrån tre receptionsperspektiv, nämligen reception i efferent perspektiv,17 reception i estetiskt perspektiv18 och reception i
metaperspektiv19.
När det gäller det efferenta perspektivet, som fokuserar på informanternas
kunskap om textens konkreta innehåll, finner hon att: ”Alla informanter i
13

Johan Bargums novell Bonnie från 1994, med en röst (monolog) respektive två röster (dialog).
Novellen Chansen av Catharina Elgert-Hyvönen (1990), med inlevelsefull röst kontra neutral röst.
15
Rånet av Casper Almqvist (1996), med ljudeffekter (effektsatt) respektive utan ljudeffekter (naken).
16
Se t.ex. Smidt (1998) för en kortfattad introduktion om Reader-Response.
17
Forskningsfråga 1: Vilka mönster kan identifieras i lyssnarnas svar rörande berättelsestruktur och
kognitivt innehåll i ett jämförande perspektiv, som omfattar olika inläsningar?
14

18
Forskningsfråga 2: Vilka förståelsemönster i tolkande läsning relaterade till (texternas)
teman kan identifieras hos olika lyssnare?
19
Forskningsfråga 3: Vilka uppfattningar har lyssnarna om hur den talande boken skall låta?
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referensgruppen har integrerat ett berättelseschema medan undersökningsgruppens informanter inte har gjort det” och ”undersökningsgruppen har
genomgående färre antal korrekta svar på kunskapsfrågorna jämfört med
referensgruppen” (s. 142). En konklusion blir därför att undersökningsgruppen hade behövt mer stöd för sitt återberättande när de läser med öronen,
t.ex. strukturerade och direkta frågor.
För de olika inläsningsversionerna konstaterar hon bl.a. att ”den effektsatta versionen mätt i antal ord vid återberättande har fungerat bättre för
referensgruppen (medeltal 37,1 mot 22,1 för den nakna versionen), medan
den nakna versionen har fungerat betydligt bättre, mätt i antal ord, för undersökningsgruppen (25,3 mot 7,0)” (s. 142). Eller annorlunda uttryckt: ”ljudeffekterna stör klart koncentration och minne hos undersökningsgruppen” (s.
138).
Det estetiska perspektivet, som är tyngdpunkten i avhandlingen, mynnar
ut i 24 meningsförtätade narrativa konstruktioner.20 Vid genomgången av
analysmaterialet visar det sig att ”kvinnors och mäns tolkningar pekar på
olika mönster” (s. 146). Här finns alltså även ett tydligt genusperspektiv.
Tolkningsmönstret för novellen Bonnie visar exempelvis att: ”Den kvinnliga
informanten tolkar på ett stereotypt ’kvinnligt sätt’, dvs. fokuserar på känslor
och relationer” medan den manliga informantens tolkningar är ”mera analytiska och objektiva, ’typiskt manliga’.” (s. 173).
”Ett tydligt tolkningsmönster för undersökningsgruppen som helhet är att
den egna förståelsehorisonten, det egna levda livet och också den egna kulturen som förståndshandikappad slår stark igenom som förklaringsmodeller”,
sammanfattar hon (s. 175). Undersökningsgruppens informanter menar hon
därför tolkar utifrån en diskurs som hon kallar för ”livsvärldsdiskurs”. Referensgruppens tolkningsmönster utgår istället från ”en estetisk diskurs”, där
hon menar att ”färdigheten att distansera sig från fiktionen har avgörande
betydelse” (s. 214). En konklusion för den tolkande läsningen blir därför att
undersökningsgruppen ”verkar behöva en tydligare guidning genom litteratursamtalet” (s. 249) med hjälp av bl.a. fokuserade frågor.
Även formens betydelse för receptionen visar på tydliga mönster för de
olika inläsningsversionerna. Monologversionen tycks t.ex. fungera bättre än
dialogversionen (Bonnie) för informanterna när det gäller att vara fokuserade
och koncentrerade. Såväl dialogversionen som den neutrala versionen

20

Se bilaga 3a-d i Knip-Häggqvist (2010).
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(Chansen) och den effektsatta versionen (Rånet) tycks störa informanternas
koncentrationsförmåga. Sammanfattningsvis:
En naken uppläsning utan ljudeffekter låter lyssnarna gå in i föreställningsvärldarna och göra egna upptäckter och tolkningar bättre än en effektsatt inläsning. En inlevelsefull inläsning ger lyssnarna möjlighet att göra
djupa tolkningar, som rör vid existentiella frågeställningar. En neutral och
oengagerad inläsning gör lyssnarna trötta och omotiverade att arbeta med
djupare tolkningsarbete (s. 214).
Det tredje perspektivet, metaperspektivet, har rubriken ”Så ska den talanden boken låta!” och analyseras liksom det förra perspektivet med hjälp av
meningskoncentrering.21 Även här finns ett intressant genusperspektiv:
De kvinnliga informanterna ur referensgruppen tyckte bäst om kvinnorösten, medan männen ur referensgruppen föredrog mansrösten. De manliga
informanterna ur referensgruppen tyckte om ljudeffekterna och tyckte att det
nästan var som att se på film medan de kvinnliga informanterna tyckte att
ljudeffekterna var för påträngande och störde det egna inre bildskapandet för
mycket. (s. 250)
En konklusion om inläsningens form blir att ”samtliga informanter föredrog en avskalad men engagerad inläsning” (s. 251). För ”den talande boken
skall inte störa för det egna inre bildskapandet utan fungera som när man
läser själv”, konstaterar hon (s. 264). Talböcker för personer med läshandikapp behöver alltså inte ”skilja sig så mycket från talböcker för den övriga
befolkningen vad inläsningsstilen beträffar” (s. 262).
Genom att undersöka ur de tre receptionsperspektiven menar författaren
att hon också besvarar sin fjärde forskningsfråga: Vilka meningserbjudanden
kan synliggöras genom litteratursamtal? Informanterna har nämligen fått
visa sin läskompetens i efferent läsning, estetisk läsning och kritisk läsning
(kring inläsningens form, d.v.s. det s.k. metaperspektivet). Hela avhandlingen sammanfattas på ett överskådligt sätt i en modell, som hon kallar för ”Att
öppna föreställningsvärldar – ett förslag till en poetisk didaktik”, den talande
bokens poetik (s. 244). Ett viktigt men enligt författaren överraskande resultat är ”hur betydelsefullt ett fokuserat litteratursamtal är” (s. 263).
Knip-Häggqvists (2010) avhandling visar på ett förtjänstfullt sätt att taloch ljudboken har en hittills föga utnyttjad potential att utveckla lässvaga
individers läskompetens och lust att läsa. Hennes avhandling ger som helhet
ett gott intryck vad gäller vetenskaplighet, språklig klarhet och samhällelig
forskningsrelevans. Avhandlingens emancipatoriska drag är tilltalande och
21

Se bilaga 4a-e i Knip-Häggqvist (2010).
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studiens utformning är en ovanligt spännande och intressant kombination av
ljudbok, målgrupp och reception.

Analys med lyssperspektiv på reception
Här skulle berättelsen kunna ha varit slut. Bakgrunden om ljudteknologins
genombrott och avgränsningen med tal- och ljudbokens framväxt skulle
kunna ha fungerat som enbart en introduktion till presentationen av en aktuell avhandling. Men Den talande bokens poetik (Knip-Häggqvist, 2010)
används här också som en konkretisering av ett motsägelsefullt tidsuttryck.
Som framgår av underrubriken handlar den här texten även om ”Att lyssna
på den talande boken”. Här antyds alltså ett lyssperspektiv på talspråket,
nämligen att lyssna på den talande boken. Vi ska därför återvända till avhandlingen, men den här gången för att undersöka om den handlar om talspråk eller skriftspråk, talspråksreception eller skriftspråksreception, lyssnande eller läsande.22 Eller kanske om bådadera.
Den föregående redogörelsen för avhandlingen visar att viktiga begrepp
och formuleringar är exempelvis reception, fiktiva texter inlästa på band,
fiktionslitteratur, litteratursamtal, meddiktande, läsa genom att lyssna, skönlitteratur, reader response teorier, litteraturteoretiker, läsa med öronen, förståelsehorisont, den tolkande läsningen, meningserbjudanden, läskompetens,
samt föreställningsvärldar. Vidare nämns namn på litteraturforskare som
Iser, Langer och Rosenblatt. Allt detta signalerar för läsaren av texten att
avhandlingen handlar om läsning, litteratursamtal och litteraturreception.
Och det gör den naturligtvis också. Men läsaren kan med utgångspunkt i
dessa formuleringar lätt tro att avhandlingen handlar enbart om läsning. Och
så är det ju inte alls. I själva verket handlar avhandlingen i stor utsträckning
om lyssnande. Denna språkliga kluvenhet mellan modersmålsämnets båda

22
För en traditionell beskrivning av språkets olika aspekter eller aktiviteter se Teleman (1991,
s. 11) eller Otnes (1999), och för en alternativ språkmodell se Adelmann (2002, s. 266; 2009,
s. 52). För andra modeller se Clark och Meredith (1972, s. 9, 47) samt Lundsteen (1979, s. 5).
För talspråkets del finns inom svensk modersmålsforskning traditionellt en tyngdpunkt på
talaspekten, t.ex. den s.k. Linköpingsskolan med namn som Viveka Adelswärd, Jens Allwood,
Jan Anward och Per Linell. För att få en tyngdpunkt på lyssaspekten får vi i regel gå utomlands till namn som t.ex. Brownell, Lundsteen, Spearritt och Wolvin (Se även:
www.listen.org).
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receptionsdiscipliner Läsa och Lyssna uppfattar jag som ett genomgående
drag i avhandlingen, vilket jag ska exemplifiera i det följande.23
Redan avhandlingens titel, Den talande bokens poetik, berättar för oss att
vi här har att göra med talspråksreception snarare än litteraturreception. Fast
arbetets underrubrik, med ”reception av tre fiktiva texter inlästa på band”,
leder tankarna till läsning snarare än lyssnande. I Abstrakt finns ord och
uttryck som ”reception av skönlitteratur” och ”litteratursamtal”, vilka pekar
på läsningens och litteraturens betydelse, men det finns inga motsvarande
ord eller uttryck för lyssnandets och talspråkets betydelse. Här saknas exempelvis det internationella begreppet ’listening’ (LCSH) och det på svenska
motsvarande ämnesordet ’lyssnande’. Detta är petitesser i det stora hela kan
tyckas, men ger ändå en antydan om problematiken.
I den löpande texten kan uttryck som ”läsa genom att lyssna till inläst
text” (s. 20), ”läser genom att lyssna” (s. 24, 39) eller ”den tolkande läsningen” (s. 249, 256, 263), samt metaforer som läsa med öronen (s. 51, 67, 68,
77, 101, 240, 248, 250, 255, 261) ge intryck av att det handlar endast om
läsning.24 Men avhandlingen handlar till stor del om lyssning. Avhandlingens
informanter ”läser” genom att lyssna till en inläst text, och man brukar
ibland säga att de ”läser med öronen”. Men man kan också säga att de upplever en skriven text genom att lyssna till en uppläsning. En mer korrekt
beskrivning vore kanske att de avlyssnar en förberedd högläsning eller uppläsning. De läser med andra ord inte alls. De läser faktiskt inte. De lyssnar.
Och det är inte samma sak.
Det talas också om ”litteratursamtalets möjligheter att utveckla läskompetens hos informanterna” (s. 93), vilket ingen lär förneka. Men en fråga som
man då kan ställa sig är om inte litteratursamtalet i allmänhet, d.v.s. som
samtal, och samtal om förberedd högläsning eller uppläsning i synnerhet,
d.v.s. som talspråksreception, har potentiella möjligheter att utveckla även
lysskompetens hos deltagarna. Eller med andra ord: Det som gäller om litteratursamtalets möjligheter att utveckla läskompetensen gäller rimligen i
motsvarande grad även för lysskompetensen. Men av någon anledning diskuteras sällan eller aldrig utvecklingen av lysskompetensen i samband med
litteratursamtal. Man frågar sig varför.
23

”Den moderna forskningen kring språkets båda receptionsdiscipliner, läsande och lyssnande, började ungefär samtidigt; I.A. Richards’ litteraturvetenskapliga undersökningar på 1920talet av engelska studenters diktkommentarer och litterära upplevelse, samt Paul T. Rankins
språkvetenskapliga doktorsavhandling från 1926.” (Adelmann 2002, s. 63)
24
Se även modellen för den talande bokens poetik (2010, s. 244).
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Från den klassiska litteraturforskaren Rosenblatt har vi bl.a. begreppsparen estetisk och efferent läsning, där den estiska läsningen är en mer personlig läsning, kognitivt och känslomässigt, medan efferent läsning är mer informationsorienterad. Det efferenta perspektivet i avhandlingsmaterialet
”påminner om ett traditionellt läsförståelsetest” (s. 121), påpekar författaren.
Och så är det säkert. Det påminner om de traditionella innehållsfrågor som
brukar ställas när vi har läst igenom en text. Det känner vi alla igen. Men den
här gången är det inget traditionellt läsförståelsetest, utan det bara påminner
om det. För det handlar inte om läsförståelse, utan om hörförståelse, och det
är inte ett läsförståelsetest, utan en form av lyssförståelsetest. Men av någon
anledning tycks det ligga närmare till hands att jämföra med ett läsförståelsetest än att säga att det är ett lyssförståelsetest. Man frågar sig varför.
I en annan hänvisning till Rosenblatt sägs det att hon ”menar att läskompetens omfattar förmågan att läsa bortom, under, mellan raderna” (s. 144).
Och det har hon förstås alldeles rätt i. När vi läser skönlitterära texter är vi
ofta minst lika intresserade av det som inte står i texten, av det som bara
antyds i texten och av det som vi kan uppfatta som textens metabudskap.
Fast i det här sammanhanget har vi just konstaterat (se ovan) att det snarare
handlar om lysskompetens än läskompetens. Som lyssnare uppmärksammar
vi språkliga nyanser och tonfall, pauser och tystnader, antydningar och tveksamheter. Då gäller det förstås inte för lyssnaren att kunna läsa mellan raderna, utan i första hand att kunna lyssna ”mellan raderna”.25
Avslutningsvis beskrivs informanternas förståelsemönster bl.a. med uttryck som att de ”skriver vidare på texten” eller ”skriver om texten” (s. 166,
171, 175, 183, 186, 187, 188, 192, 196, 214), vilket de naturligtvis endast
gör i en metaforisk betydelse. Istället handlar det reellt om att återberätta,
parafrasera, omformulera och muntligt bygga vidare på de avlyssnade berättelserna på olika sätt. De skriver med andra ord inte alls. De skriver faktiskt
inte. De talar och samtalar om de hörda eller avlyssnade texterna. Och det är
något helt annat.
I alla dessa exempel ser vi alltså hur den språkliga dräkten ger läsaren intrycket att det i huvudsak handlar om skriftspråk och litteraturreception medan avhandlingen i stor utsträckning handlar om talspråk och talspråksrecep25

Uttrycket lyssna “mellan raderna” används här för att det är ett etablerat uttryck som gör det
lätt för läsaren att förstå vad som menas. Men jag vill påpeka att metaforen är mindre lyckad
för talspråket, eftersom det då inte handlar om skrivna rader utan om att lyssna till det levande
yttrandet (Bakhtin, 1999). Det handlar alltså snarare om att lyssna in det outsagda i yttrandet,
att lyssna mellan orden.
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tion. Dessa språkliga glidningar kan ses som en följd av att de analysbegrepp
som används i avhandlingen i huvudsak är hämtade från litteraturvetenskap.
Litteraturreceptionen har som bekant en lång och dominerande tradition, inte
minst med reader response teori, där avhandlingen som nämnts lutar sig mot
kända litteraturforskare som Iser, Langer och Rosenblatt.
Men all reception är inte litteraturreception eller läsarorienterad. I den här
avhandlingen är perspektivet snarare lyssnarorienterat och handlar om informanternas reception av de fiktiva och upplästa texterna, som en didaktisk
ingång till skönlitteraturen. Eller som författaren skriver: ”lyssnarnas reception av talbokstext är det fokuserade undersökningsobjektet” (s. 67). Den
talande bokens poetik handlar därför enligt min mening inte om reception i
största allmänhet, inte heller enbart om litteraturreception, utan som jag ser
det i stor utsträckning om talspråksreception;26 först har de 32 informanterna
lyssnat på tre berättelser på band, och sedan har författaren lyssnat på 96
bandade samtalsintervjuer med dessa informanter. Eller som författaren
sammanfattar beteckningen ”Den talande boken”: ”Man tar till sig bokens
innehåll via auditiv representation, via sitt hörselsinne.” (s. 39).
Till den här avhandlingens förtjänster hör emellertid också att författaren
har en teorigenomgång som bl.a. omfattar såväl litteratur som språk, d.v.s.
både litteraturreception och talspråksreception.27 I referenslistan finns inte
mindre än tolv källor från lysslitteraturen som kan sägas vara mer eller
mindre intressanta för den som vill anlägga ett lyssperspektiv på materialet.28
Här nämns t.ex. Adelmann (2002, 2009), Johnson (1993) och Wolvin och
Coakley (1996). Men varken begreppet ’rapporterat lyssnande’ (Adelmann),29 ”inner speech” (Johnson)30 eller olika sätt att lyssna (Wolvin &
Coakley)31 tas upp till behandling som tänkbara analysbegrepp för lyssreception av materialet. Författaren visar exempelvis att olika sätt att läsa påverkar lyssnarens förståelse av texten. Därför hade det varit intressant och rimligt att utifrån Wolvin och Coakley (1996) också få veta hur olika sätt att
lyssna påverkar lyssnarens förståelse av texten. Men detta blir tyvärr inte
synliggjort i analysen.
26

Se t.ex. forskningsfråga 1-3 (samt 2010, s. 36), som alla utgår från lyssnaren.
Enligt min erfarenhet är detta ovanligt i svenska avhandlingar om litteratursamtal
28
Dessutom nämns i den löpande texten (Knip-Häggqvist, 2010, s. 68) men saknas bland
referenserna Purdy, Michael & Borisoff, Deborah (Eds.). (1997). Listening in Everyday Life:
A Personal and Professional Approach (2nd ed.). Lanham, MD: University Press of America.
29
Läs om begreppet ’rapporterat lyssnande’ i Adelmann (2002; 2009, s. 178).
30
Läs om inre tal i Adelmann (2009, s. 133).
31
Läs om sex olika sätt att lyssna i Adelmann (2009, s. 155-174).
27
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Vidare nämns t.ex. Spearritt (1962), som visar att läsprocessen och lyssnandeprocessen inte är identiska processer, Welvert (1984), som betonar
talspråkets betydelse för förståelsen ända upp i tonåren, och Brownell
(1996),32som presenterar en modell av lyssprocessen. Knip-Häggqvist (2010)
konstaterar exempelvis att s.k. lässvaga elever genom att lyssna klarar av
”svårare titlar än vad den egna läsförmågan medger” (s. 24). Dessa tre lyssreferenser skulle på olika sätt kunna medverka till att förklara den stora
skillnaden mellan att läsa en bok och att höra en bok, kanske särskilt om
man tillhör gruppen ”unga vuxna med funktionsnedsättningen lindrig utvecklingsstörning” (s. 19). Men dessvärre får ingen av lyssreferenserna någon betydelse för analysen.
Författaren till avhandlingen om litteratursamtal anstränger sig således
för att inte reducera språket till litteratur, åtminstone inte i teorigenomgången. För vid en analys blir det uppenbart att det händer något med både innehållet och tolkningen när den ursprungliga litterära texten byter medium från
skriftspråk till talspråk. Enkelt uttryckt kan man säga att det relativt informationsfattiga skriftspråket lämnar ett stort utrymme för läsaren av själv tolka
texten, medan talspråket med sitt informationsöverflöd, den s.k. redundansen, mycket tydligt avgränsar och begränsar lyssnarens tolkningsmöjligheter.
Självklara delar av ett levande yttrande, som betonade och obetonade stavelser, satsmelodi, röstkvalitet, röstomfång och taltempo, underlättar och hjälper lyssnaren att tolka och förstå. Författaren har visserligen i sina transkriptioner tagit med ”kommentarer om skratt, suckar, långa pauser, stamning
eller andra upprepningar och omskrivningar” (s. 117), men detta tycks inte få
någon uttryckt och avgörande betydelse för analysen.
Den som lyssnar på en uppläst text, t.ex. via en ljudbok, får alltid en tolkad version av uppläsaren: ”En inläst text är redan tolkad av uppläsaren och
speciellt informanterna ur referensgruppen tyckte att tolkningen styr för
mycket”, konstaterar författaren (s. 213). Men detta problematiserar inte
författaren utifrån ett lyssperspektiv. I den hörda versionen ger uppläsaren
lyssnaren både stöd och styrning när det gäller tolkningen. Här får alltså en
s.k. icke-läsande ungdom eller vuxen stöd och styrning i sin talspråksreception. Förmodligen är just detta lyssstöd en del av förklaringen till att undersökningsgruppen kan klara av ”svårare titlar än vad den egna läsförmågan
medger” (s. 24), medan referensgruppen inte på samma sätt behöver stöd och
därför tenderar att uppfatta det mer som ovälkommen styrning av tolkningen.
32

Läs om lyssprocessen i Adelmann (2002, s. 72-77).
57

Inte heller problematiseras det faktum att man kan fråga sig om inte olika
versioner av samma tal- eller ljudbok i själva verket är olika berättelser.33
En återkommande slutsats i avhandlingen, till sist, är undersökningsgruppens behov av ”stöd för sitt återberättande” (det efferenta perspektivet, s.
246) och ”en tydligare guidning genom litteratursamtalet” (det estetiska perspektivet, s. 249). Författaren konstaterar också vikten av ”ett fokuserat litteratursamtal” (s. 263). Här nämns t.ex. direkta, strukturerade och fokuserade
frågor som en väg att gå. På samma sätt som de s.k. icke-läsande behöver
och får ett stöd genom att lyssna till ljudbokens tolkning av texten, på samma sätt behöver de sannolikt också ett stöd som lyssnare i litteratursamtalet.
Detta stöd i samtalet skulle de kunna få genom att informanterna lyssnas in
av intervjuaren med exempelvis förståelselyssning och empatisk lyssning
(Wolvin & Coakley 1996). Men någon sådan diskussion utifrån lysslitteraturen för inte författaren.
När det gäller avhandlingens analys har jag sammanfattningsvis visat hur
avhandlingen utifrån den redovisade lysslitteraturen hade kunnat ge exempel
på hur olika sätt att lyssna påverkar lyssnarens förståelse av den upplästa
texten, förklara den stora skillnaden mellan att läsa en bok och att höra en
bok, diskutera redundansens betydelse, problematisera konsekvenserna av
ljudboken (eller högläsningen) som en redan tolkade version, samt ge exempel på hur olika sätt att lyssna påverkar lyssnarens förståelse av litteratursamtalet. I dessa fem exempel ser vi hur talspråksreception kan komplettera
den traditionella litteraturreceptionen, inte bara när det handlar om ljudböcker, utan i princip vid varje litteratursamtal. Här finns alltså exempel på ett
antal värdefulla iakttagelser, som får betydelse för förståelsen men som inte
tas tillvara i analysen.
Så vad är det då jag vill säga med min punktvisa granskning av en aktuell
avhandling ur ett lyssperspektiv? Jo, att här har vi för ovanlighetens skull en
avhandling med en ambitiös teorigenomgång av lysslitteratur, men tyvärr
används ingen av dessa lyssreferenser i analysen. Istället genomsyras beskrivningarna av en litteraturvetenskaplig språkdräkt och analysen av litteraturvetenskapliga begrepp. Det didaktiska lyssnandet tilldelas således ingen
större betydelse för eller framträdande plats i denna avhandling, mer än som
bakgrund i teoridelen och oanvända möjligheter i analysdelen.
33

Här blir parallellerna mellan uppläsarens roll i den talande boken och regissörens roll inom
filmen tydliga; i båda fallen handlar det om att den ursprungliga litterära texten och skriftspråket byter medium till talspråk respektive gestaltande språk.

58

Avhandlingens undersökningsobjekt är lyssreception (s. 67) och den talande boken handlar om att ”[m]an tar till sig bokens innehåll via auditiv
representation” (s. 39), men ingetdera dominerar eller får ett ordentligt genomslag i texten. Istället beskrivs en språklig aktivitet, lyssnande, enbart
med en annan språklig aktivitet, läsande. Detta kan enligt min mening visserligen vara relevant, men det är knappast fullt korrekt och det är absolut en
språklig reduktion.
Jag har i min granskning av Den talande bokens poetik lyft fram två principiella och kritiska synpunkter; den ena handlar om språket och frånvaron
av receptionsdisciplinen Lyssna medan den andra gäller den ensidiga användningen av litteraturvetenskapliga analysbegrepp. Men ingendera av
dessa båda påpekanden får skymma det faktum att detta är en innehållsligt
mycket läsvärd, angelägen och gedigen avhandling. Författaren visar prov på
metodisk bredd och medvetenhet, god analysförmåga av ett omfattande empiriskt material, samt vetenskapligt engagemang för en utsatt samhällsgrupp
på ett ljudteknologiskt expanderande fält.

Avslutande reflektioner
På en övergripande och samhällelig nivå har jag, med ljudboken som exempel, å ena sidan försökt visa att ljudteknologin överbryggar en del av de tidigare skillnaderna mellan skrift- och talspråk, att lyssnandet erövrar nya
språkliga domäner, att reception av språk handlar även om lyssnande, och att
det muntliga språket är på stark frammarsch. Vi kan inte bara tala om en
sekundär talspråklighet (Ong, 1996), utan vi kan också tala om den lyssnande människan ”stand by”.
Å andra sidan tycks det i Sverige inte finnas några samhälleliga institutioner, forskningsämnen, organisationer eller traditioner som uttryckligen
värnar, stärker och utvecklar det svenska språket ur ett lyss(nar)perspektiv.
Detta förhållande är inte unikt för vårt land. Enligt filosofen och psykologen
Gemma Corradi Fiumara (1990) möter vi genom hela den västerländska
traditionens historia ett kunskapssystem som tenderar att ignorera lyssprocessen. Den franske filosofen Roland Barthes (1991, s. 43) uttrycker det så
här: ”lyssnandet har ingen specifik plats i det förflutnas encyklopedier, det
finns ingen erkänd disciplin”. Lyssnandets ställning i det västerländska samhället är alltså av tradition svag.
I vårt samhälle är lyssnande följaktligen ännu inte någon allmänt accepterad och respekterad receptionsdisciplin, fullt jämförbar med läsande och
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litteraturreception. Inom den svenska skol- och universitetsvärlden finns som
stöd för dagens svensklärare och lärarstuderande i ämnet Svenska (i stort
sett) ingen västerländsk lysstradition, ingen svensk skoltradition för lyssaspekten, ingen svensk lyssforskning, ingen svensk lysslitteratur, inga lyssbegrepp och inga explicita kursplanemål eller betygskriterier för aspekten
Lyssna i ämnena Svenska och Svenska som andraspråk (Adelmann, 2002,
2009a, 2009b, 2010).34
Här uppstår således något av ett vakuum mellan den västerländska traditionen (Barthes 1991; Fiumara 1990) och den framväxande muntligheten,
mellan lyssnandets didaktiska icke-existens (Adelmann, 2002) och det ljudteknologiska genombrottet. Ett rimligt och långsiktigt mål för forskningsämnet svenska med didaktisk inriktning (SMDI) borde därför vara att fylla detta
tomrum med att uppmärksamma, etablera och erkänna ämnesaspekten Lyssna, som receptionsdisciplin och språkligt redskap, jämbördig med aspekterna
Tala-Läsa-Skriva. Jag menar alltså att det i första hand är inom svenskämnet
som vi ska verka för att värna, stärka och utveckla det svenska språket även
ur ett lyssperspektiv. För vem gör det annars?35
Konsekvensen av det traditionella kunskapssystemet (Corradi Fiumara,
1990) vid våra universitet och högskolor är emellertid att våra studenter ofta
möter ett mer eller mindre reducerat svenskämne i sin lärarutbildning. Reduktionen handlar i det här fallet om att stora delar av talspråket förbigås
med tystnad när det gäller att lära sig något om talspråket. När det däremot
gäller att lära sig något genom talspråket är lyssnande den dominerande aktiviteten i undervisningen och upptar i genomsnitt ungefär halva tiden (Adelmann, 2002, 2009).
Trots att klassrummet och skolundervisningen på fältet genomsyras av
talspråk så är enligt min erfarenhet skriftspråket den helt dominerande diskursen i svenskundervisningen på lärarutbildningen. Talspråket är liksom
bara vägen dit. Trots att studenternas empiriinsamling från fältet ofta handlar
om observationer och intervjuer, d.v.s. om talspråk, så är materialet vanligen
reducerat till skriftspråk i en traditionell rapport eller uppsats på lärarutbildningen. Klassrummets eller undersökningens litteratursamtal reduceras till
enbart litteratur. Som om det inte händer något, med både innehållet och
tolkningen, när den ursprungliga muntligheten byter medium från talspråk
34

I den nya läroplanen, Lgr 11, heter dock det andra av svenskämnets fem huvudområden i
det centrala innehållet ”Tala, lyssna och samtala”, och kunskapskraven omfattar även talspråket, om än i mycket mindre utsträckning än för skriftspråket.
35
Ett möjligt svar på den frågan är den dialogiska retoriken (Hellspong, 1992).
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till skriftspråk. Trots att den moderna ljudteknologin kan lagra samtalet ”på
en medföljande dvd, där den löpande och analyserande texten hänvisar till
motsvarande scen eller talspråksinteraktion” (Adelmann, 2009a, s. 228), så
försvinner liksom talspråket på vägen.
Då är det kanske utifrån den redovisade och etablerade västerländska traditionen inte så konstigt om det kommer en avhandling som visserligen
handlar om lyssreception av upplästa berättelser men som beskrivs som traditionell litteraturreception av skönlitterära texter. Då är det kanske fullt
naturligt att berätta om hur det är att lyssna på den talande boken som om du
hade läst en skriven text. Då är det kanske för den traditionelle läsaren rentav
så självklart att en automatiserad och rutiniserad verksamhet som läsning lätt
reducerar all form av reception till just läsande.
Min granskning av en avhandling om unga vuxnas reception av skönlitteratur genom ljudboken visar på ett tydligt mönster när det gäller både språk
och analysbegrepp. Trots att Knip-Häggqvist (2010) deklarerar att undersökningsobjektet är ”lyssnarnas reception” (s. 67) av ljudboken, försvinner talspråkets alla möjligheter med frånvaron av receptionsdisciplinen Lyssna i en
litteraturvetenskaplig språkdräkt. Trots att författaren redovisar tolv olika
lyssreferenser i teoridelen så används endast traditionell litteraturreception i
analysdelen. Ljudtekonologins genombrott, ljudbokens lyssmediering och
den framväxande lyssforskningens resultat används aldrig som resurser i
analysen. Därmed får det didaktiska lyssnandet en mycket begränsad betydelse för denna avhandling. Enkelt uttryckt kan man säga att ljudboken reduceras till en skönlitterär text, litteratursamtalet reduceras till litteratur, och
receptionsanalysen reduceras till litteraturreception. Detta antyder, menar
jag, en reducerande språksyn, där språkets olika aspekter eller aktiviteter inte
beaktas och utnyttjas i dialogiseringen på lika villkor i förhållande till stoffinnehållet (Adelmann, 2002, s. 265-269).
Den analyserade avhandlingens språkliga och begreppsliga kluvenhet
mellan modersmålsämnets båda receptionsdiscipliner Läsa och Lyssna uppfattar jag således som ett uttryck för den västerländska traditionen och den
dominerande skriftspråksdiskursen i modersmålsämnet. Genom att undersöka olika lyssgruppers reception av en ljudbok är Den talande bokens poetik
(Knip-Häggqvist, 2010) å ena sidan ett modernt uttryck för den ljudteknologiska utvecklingen, som ger oss nya didaktiska ingångar och pedagogiska
möjligheter. Här har internationell lyssforskning och modern lysslitteratur
sin givna plats med avhandlingens alla referenser till lyssreception. Men
genom att i analysen av det muntliga materialet reducera receptionen till
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enbart litteraturreception, blir avhandlingen å den andra sidan ett traditionellt
uttryck för den dominerande och skriftspråksorienterade diskursen. Avhandlingen är således både modern, med lyssnandets betydelse och den teknologiska ljudboken, och traditionell, med reader response och litteraturreception, eller med andra ord; ett motsägelsefullt uttryck för vår tid.
Tills vidare får alltså den ljudteknologiska utvecklingen och receptionsdisciplinen Lyssna ge sig för den traditionella litteraturvetenskapen och receptionsdisciplinen Läsa. Så ser den akademiska verkligheten vanligen ut på
lärarutbildningen i ämnet Svenska. Lyssnandets ställning i det svenska vetenskapssamhället är (tills vidare) svag (Adelmann, 2002), för att inte säga
obefintlig, och den skriftspråkliga traditionens makt är stark, för att inte säga
hegemonisk.
Men som vi vet är detta inte hela verkligheten. Den kommunicerande och
lärande människan kan beskrivas som en i grunden också social och lyssnande varelse (Adelmann, 2002). I lyssnandets århundrade och med ljudteknologins genombrott utmanas därmed den dominerande skriftspråksdiskursen av såväl talspråket som det gestaltande språket. I denna diskursernas
kamp skulle alternativet till den redovisade och reducerande språksynen
enklast kunna beskrivas som en icke-reducerande språksyn, där språkets alla
aspekter beaktas och utnyttjas på lika villkor (Adelmann, 2009, s. 51-55).
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Kroppen läser och skriver?
Läsningens och skrivandets kroppslighet i ljuset av Merleau-Pontys kroppsfilosofi

Cecilia Nielsen
Reading and writing have been investigated from different perspectives. Depending on the perspective adopted, some aspects of the phenomena have
become visible, while others have been ignored. One of these seldom highlighted aspects is the lived body, learning to read and write. In this article, I
explore the phenomenological aspects of reading and writing. What do we see
when we consider our embodied existence? Merleau-Ponty believes that man
is an indivisible whole; the mind can neither be understood without the body,
nor the body without the mind. What then are the consequences for our understanding of reading and writing when, in addition to aspects of skill, metacognition and learning in practice, account is also taken of the fact that we are
lived bodies, situated in time and space? The findings from my doctorial thesis
(Nielsen, 2005) serve to illustrate the discussion. Narratives from people with
reading and writing difficulties show that the encounters with sign, words and
text are a bodily encounter, as well as a mental one, facilitated by means of
perception and motor activity. They also show that own time and personal
space are important aspects of learning to read and write.
.
Keywords: reading and writing, literacy learning, lived body, lifeworld, lived
time and space

Cecilia Nielsen, senior lecturer, Department of Social and Behavioural Studies, University West, Trollhättan
cecilia.nielsen@hv.se

En observation i en förstaklass får utgöra bakgrund till det resonemang som
förs i denna artikel. I fokus för observationen är barns skriftspråkslärande,
och i den situation som här återges är det pojken Svens strävan med dag-

65

boksskivande som utgör temat.1

Skoldagen närmar sig sitt slut och det är dags för barnen att ta fram
sina dagböcker och skriva om något de gjort eller varit med om under
dagen. De antecknar först dagens datum och sedan skriver de, var för
sig, något som de speciellt kommer ihåg. Sven berättar för mig att han
ofta får hjälp av Susanne (läraren) när han ska skriva dagbok, men
denna dag vill han försöka själv. Susanne har satt sig vid samma bord
som Sven, en bit ifrån honom, och de barn som vill visa något eller
behöver hjälp får komma dit och prata med henne. Sven klarar att
koncentrera sig på sitt skrivande en lång stund. Han ljudar tyst, men
läpparna rör sig, blicken är riktad mot skrivboken med de ljusblå linjerna där bokstäverna ska stå och fingrarna håller hårt om penngreppet
(den lilla plastbit runt pennan som gör hans grepp stadigare). Han
formar bokstäver och siffror noggrant, en efter en, och skriver dem
precis på raden. Det tar lång tid och kostar honom åtskillig möda, men
det blir mycket prydligt. Då och då släpper han koncentrationen och
tittar på kamraterna men fortsätter sedan att skriva själv.
Han skriver ”Måndag 19/3 Idag har jag” Efter det verkar det som
om han inte kommer längre. Då vänder sig Susanne mot honom och
säger att han har skrivit jättebra och att han klarar att skriva själv. Sedan frågar hon vad han hade tänkt skriva.
-Idag har jag gjort en damm, säger Sven.
Susanne frågar hur ”gjort” börjar och Sven ljudar och börjar skriva.
Efter halva ordet suddar han, men Susanne är snabbt där och säger att
det är bra, det som han har skrivit och Sven tar tag i skrivandet igen.
Och nu skriver han klart: ”Idag har jag jord en dam.” Sven får
beröm av Susanne och ser belåten ut. (Observation 13/10 2007.
Årskurs 1, Spångens skola)

Den episod som beskrivits här ovan är på inget sätt unik. De flesta lärare i
skolans tidigare år kan lätt känna igen en lite osäker och långsam elev som
ändå strävar att göra sitt bästa och de har kanske på samma sätt som Susanne
sett till att finnas till hands utan att tränga sig på och ge onödig hjälp. I sådana här vardagliga situationer är det emellertid möjligt att utforska det som
kan tyckas självklart men inte alltid uppmärksammas, nämligen de grundläggande villkoren för vår existens. När ett barns lärande inte följer de vanli1

Alla namn är fingerade
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ga spåren, när oväntade svårigheter dyker upp, när de beprövade metoderna
inte fungerar kan vi plötsligt bli varse andra sätt att lära och andra sätt att
förstå sitt liv än de vi själva vanligen ser. Det som fokuseras i denna artikel
är vårt kroppsliga vara-i-världen eller, med ett uttryck lånat från den franske
filosofen Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), vår levda kropp.
I observationen framträder både barn och lärare som odelbara helheter,
där tanke och handling, känsla och vilja inte på ett meningsfullt sätt kan
åtskiljas. Svens lärande äger rum i ett samspel mellan tanke och förståelse,
perception och motorik, kontext och självbild. Susannes agerande har sin
grund i hennes förståelse av Sven som lärande person, en förståelse som tar
sig synliga och hörbara uttryck. Denna syn på människan som en odelbar
helhet formulerar Merleau-Ponty som att:
medvetandets liv – ett kunskapsliv, driftsliv eller perceptuellt liv –
bärs av en ”intentionell båge” som kring oss kastar vår förflutna tid,
vår framtid, vår mänskliga omgivning, vår fysiska situation, vår ideologiska situation, vår moraliska situation, eller som snarare gör att vi
är situerade under alla dessa förhållanden. Det är denna intentionella
båge som utgör sinnenas enhet, sinnenas och intelligensens enhet,
känslighetens och motorikens enhet. (1999, s. 97-98)

Vårt kroppsliga vara-i-världen innefattar alltså många olika aspekter. I det
vardagliga livet bildar dessa aspekter en helhet, där delarna visserligen kan
analyseras för sig, men inte förstås utan sitt sammanhang. Svens vilja att
skriva och klara sig själv tar sig kroppsliga uttryck i att han orkar koncentrera sig en lång stund på uppgiften. Det han vill berätta, det som finns i hans
tankar, är något som han tillverkat under dagen. Ännu så länge måste erfarenheten först formuleras i ord som uttalas högt, så att han kan lyssna till
dem och koda in ljuden till bokstäver som kan sammanfogas till ord och
nedtecknas i skrivboken med prydliga bokstäver. Präntandet kostar honom
stor möda, men tack vare penngreppet ligger pennan stadigt i hans hand;
erfarandet, tanken, perceptionen och motoriken är alla lika nödvändiga och
de samverkar genom hela processen. Kamraterna runt bordet, som synbarligen alla håller på att skriva i sina dagböcker på samma sätt som Sven, visar
genom deltagandet i denna gemensamma praktik hur man gör när man skriver dagbok. Susannes rent kroppsliga närhet innebär att hjälp finns till hands
om Sven behöver det och medför säkerligen att han känner hennes tysta stöd.
Och Susanne kan direkt, från den plats där hon sitter, se när Sven tappar
självförtroendet och inte klarar av att komma vidare. Då ger hon honom först
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bekräftelse på att han kan, och hjälper honom sedan att formulera sig, lyssna,
ljuda och fortsätta skrivandet.
Syftet med denna artikel är alltså att undersöka vad det innebär för läsningen, skrivandet och skriftspråkslärandet att vår tillvaro är kroppslig. Artikeln ska snarast uppfattas som ett strövtåg i skriftspråklighetens värld, där
utgångspunkten för resonemanget tas i livsvärldsfenomenologin med särskild hänvisning till Merleau-Ponty (1962, 1999). De exempel som anförs
som illustration till det förda resonemanget är hämtade, från två källor. Den
ena källan är min avhandlingsstudie (Nielsen, 2005), där nio personer med
stora läs- och skrivsvårigheter fått komma till tals och ur ett inifrånperspektiv berätta om sin strävan att övervinna svårigheterna. Den andra är
en pågående, ännu opublicerad, studie av lärares arbete med barns skriftspråksutveckling i skolans tidigare år.2 Båda studierna är gjorda med en livsvärldsfenomenologisk ansats. De aspekter av livsvärldsansatsen som kommer till bruk i denna artikel presenteras nedan under rubriken En levd kropp
i en levd värld och Mötet mellan människa och skrift.

Lärande och kropp i praktik, forskning och styrdokument
Lärare som arbetar med framför allt yngre barn eller tonåringar är ofta
mycket medvetna om barnens kroppsliga vara liksom nödvändigheten av att
uppmärksamma motorik och perception. I samband med skriftspråkslärandet
kan det exempelvis handla om pennfattning, skrivställning, att uppfatta
språkljud, hur ljuset faller, hur man skapar inbjudande platser för läsning och
skrivning, ensam eller tillsammans och så vidare. Trots denna självklara
praxismedvetenhet hos lärare har läs- och skrivforskningen inte sysslat
mycket med aspekter av literacy som berör kroppsligheten, alltså perceptionen som vårt sätt att förstå världen och motoriken som vårt sätt att uttrycka
denna förståelse. Håkan Larsson och Birgitta Fagrell (2010) påpekar att
kroppen antingen har varit osynlig i den pedagogiska forskningen fram till
nu, eller att den har ”degraderats till en objektkropp som måste disciplineras
för att lärande ska komma till stånd” (s. 198). När problem har uppstått, när
barn inte lärt som de förväntats göra, har man således ofta vänt sig till medi2

Delar av studien har presenterats vid NFPFs/NERA’s konferenser i Köpenhamn 2008 (The reading
teacher in the classroom) och i Malmö 2010 (Excellent literacy teachers in early school years). Båda
presentationerna fokuserade lärarens pedagogiska tänkande och handlande men inte explicit den levda
kroppen.
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cinsk eller psykologisk forskning och sökt förklaringar till svårigheterna i
brister hos den fysiska kroppen. Till exempel har biologiska och neurologiska aspekter fått förklara en lång rad inlärningsproblem. Kroppen har i dessa
undersökningar snarare uppfattats som objekt än som subjekt.
Mycket kortfattat och översiktligt vill jag här hänvisa till tre perspektiv
som alla haft stort inflytande på läs- och skrivforskningen och reflektera över
hur kroppen framträder inom dem. Med ett behavioristiskt perspektiv uppfattas skriftspråklighet som enkelt mätbara färdigheter; antingen kan man läsa
eller kan man det inte, antingen kan man stava eller kan man det inte. Läsning och skrivande uppfattas som ett inlärt beteende, en teknik. Lärarens
uppgift är att visa hur man gör när man läser eller skriver och sedan låta
eleven öva. Uppgifternas svårighetsgrad ökas successivt allteftersom eleven
lär sig behärska de enklare färdigheterna. Genom övning och belöning, till
exempel beröm, befästs färdigheterna (Svensson, 1998; Nielsen, 2008 ).
Varken kroppen som fysiskt objekt eller som levd kropp är synliga och lärandet beskrivs i termer av stimulus och respons (Bengtsson, 1988).
Ur ett kognitivt perspektiv betonas förståelsen och tanken, både förståelsen för hur skriftspråket är konstruerat, i vår kultur alltså den alfabetiska
koden, och förståelsen av det lästa eller tanken bakom det skrivna. Lärarens
uppgift är att hjälpa eleverna att upptäcka den skriftspråkliga koden men
även att förstå vad de upptäckt, det vill säga både förståelse och metaförståelse. Avkodningen av texten underlättas också av läsarens förståelse av innehållet i det lästa, både av den förförståelse han eller hon har när läsningen
börjar och den förståelse som byggs upp allt eftersom under läsningen
(Hagtvet, 1990; Høien & Lundberg, 1999; Frost, 2001; Allard m.fl., 2002).
Också inom detta perspektiv är kroppen osynlig, lärande handlar om tänkande.
Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv framhålls lärandets sociala natur (Vygotskij, 2001; Säljö, 2000). Vi lär tillsammans i interaktion
med varandra och lärandet är situerat, det äger rum i olika praktiker. Att lära
sig läsa och skriva kan liknas vid att bli medlem i de läsandes och skrivandes förening (Smith, 2000), en förening med många sektioner där det ställs
olika krav på läsningen och skrivandet, och där anpassningen och utvecklingen kan vara tidskrävande och mödosam. Lärarens uppgift är att skapa
stödstrukturer för elevernas lärande, till exempel genom ett tydligt strukturerat samarbete mellan eleverna, tydliga uppgifter och personlig handledning,
”scaffolding” (Dysthe, 1996). Inom detta perspektiv intresserar man sig för
fenomen som praxisgemenskap och kommunikation, i vilka kroppen är im69

plicit delaktig, men det är inte kroppen som står i centrum utan snarast det
som händer mellan människor när de lär.
Det finns uppenbarligen inte bara en (i forskningen) osynlig eller synlig
kropp att förhålla sig till, utan också olika uppfattningar om kroppen och
dess betydelse för lärandet. Frågan är då hur skolans styrdokument beskriver
kroppen och vilken betydelse den tillskrivs. Larsson och Fagrell (2010) har
analyserat grundskolans läroplaner från Lgr62 till och med Lpo94 med avseende på hur kroppen skrivs fram för lärande och undervisning. De sammanfattar hur synen har förändrats under de decennier som grundskolan funnits,
så att kroppen som subjekt i de senare läroplanerna i hög grad har kommit att
ersätta den tidigare instrumentella synen på kroppen, kroppen som objekt.
Subjektskroppen beskrivs också som en social kropp med förmåga att samarbeta och visa solidaritet. Inkludering har blivit ett vägledande begrepp som
ersatt den tidigare särskiljningstanken. Det anges inte längre som skolans
uppgift att skilja ut vissa kroppar som speciella och onormala och därför
placera dem i specialklass. I stället beskrivs elever som unika individer, subjekt som kan och vill lära och utveckla sina förmågor inom olika områden.
Skolan ska, som en del av ett demokratiskt samhälle, visa elever respekt och
tolerans och anpassa sin verksamhet efter deras behov. Denna tanke har fått
sitt språkliga uttryck i att man inte längre skiljer ut barn med särskilda behov, alltså barn med bristfälliga kroppar. I stället väljer man att lägga ansvaret på skolan att möta de barn som är i behov av särskilt stöd (Socialstyrelsen, 1991). Svårigheterna definieras då, åtminstone i styrdokumenten, med
utgångspunkt i sammanhanget och skolans krav, och inte som en brist hos
barnet. Slutligen har också bildningsbegreppet förändrats genom grundskolans läroplaner. Den bildade kroppen, som den skrivs fram i de senare läroplanerna, tar inte bara till sig redan given kunskap, den värderar också kunskapen och omformar och utvecklar den efter nya sammanhang. Larsson och
Fagrell sammanfattar hur uppfattningen om kroppen har förändrats i läroplanstexterna på följande sätt:
Den disciplinerade, könlösa, heteronoma, mekaniska, reaktiva kroppen har lämnat plats åt en kroppssyn där dualismen mellan kropp och
själ är överbryggad och där en levd kropp utgör en viktig del i lärandet. Jag är min kropp och min kropp ger mig tillgång till världen. (s.
84)
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Också i den läroplan för grundskolan som tas i bruk höstterminen 2011,
Lgr11 (2010), skriver man fram ett kroppssubjekt där tanke, vilja, känsla och
handling tillsammans utgör en helhet, den lärande människan. Ett ansvarstagande, kunskapande och kritiskt granskande kroppssubjekt framträder i läroplanens övergripande mål, ett subjekt som erövrar och uttrycker kunskaper
via många kanaler, till exempel språk, bild, musik, drama och dans. ”I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska
aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas” (s. 5). Också i kursplanen i svenska och i svenska som andraspråk
framträder eleven som subjekt, en odelbar helhet, som under grundskoleåren
utvidgar och fördjupar sin förmåga att tala, lyssna och samtala samt att läsa
och skriva i olika sammanhang och med olika syfte, en tänkande kropp som
kommunicerar i ord, bild, rörelse och drama och kunskapar med hjälp av
litteratur, film, teater och webb. I Lgr11 (2010, s. 76-79, 81-85) beskrivs det
centrala innehållet i svenska respektive svenska som andraspråk. Några exempel därifrån får illustrera denna syn på eleven som ett kroppssubjekt:
 handstil och att skriva på dator (årskurs 1-3)
 hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall
och ords nyanser (årskurs 1-3)
 muntliga presentationer och muntligt berättande (årskurs 1-3, 4-6, 7-9)
 hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation (årskurs 4-6)
 skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar (årskurs 4-6, 7-9)
När jag nu går vidare i mitt resonemang vill jag betona att jag inte sätter de
kroppsliga aspekterna av lärandet i motsats till de här skissade teoretiska
perspektiven på skriftspråkslärande och skriftspråksanvändning. Jag menar
att de alla, på olika sätt, bidrar med viktig kunskap. Syftet med denna artikel
är dock att undersöka vad vi ser ifall vi uppfattar den lärande människan som
en helhet, ett kroppssubjekt, där handling och tanke, känsla och vilja inte kan
åtskiljas på ett meningsfullt sätt. När jag då särskilt lyfter fram de kroppsliga
aspekterna i denna helhet är det för att visa tankens, känslans och viljans
självklara beroende av kroppen.
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En levd kropp i en levd värld
Utgångspunkten för resonemanget finns, som redan nämnts, i den livsvärldsfenomenologiska ontologin och de antaganden om vårt vara-i-världen som
görs inom denna ansats. Livsvärlden, vår levda värld, är grunden för vår
existens, den fond mot vilken våra liv gestaltas och får mening. Likaledes i
denna artikel utgör livsvärlden bakgrund till alla antaganden, och i den empiri som granskas är det vissa grundläggande villkor hos livsvärlden, ”existentialier” (Heidegger, 1993; van Manen, 1997), som framträder som figur.
Dessa är tillvarons kroppslighet som det genomgående temat, samt intersubjektivitet, rumslighet och tidslighet.
Intersubjektiviteten avser vår tillhörighet till och vårt beroende av andra
människor, enskilda såväl som grupper, samhällen och kulturer. Tidsligheten
hänvisar till vår levda tid, den tid vi bär med oss i form av erfarenheter och
den tid vi går till mötes i våra planer, förväntningar och handlingar. Genom
tidsligheten är vi historiskt situerade. Inte bara individen utan hela samhället
bygger på gjorda erfarenheter och planerar för en framtid, som trots att den
inte är känd ändå kastar sin skugga över nuet (Liedman, 1997). Bundenheten
till tiden tar sig också uttryck i hur vi upplever tidens gång i vårt vardagliga
liv, kanske snabbt förbiilande eller långtråkigt dröjande. Och under tiden
åldras vi och därför har upplevelsen av tid också en personlig och existentiell
innebörd. Rumsligheten innebär att vårt vara-i-världen ”äger rum”, alltså
hänvisar till platser, utrymmen, rum av olika slag, men inte i deras fysiska,
geometriska betydelse, utan som levda rum (Bengtsson, 1998). Dessa kan
visa sig som rum för gemenskap eller avskildhet, för arbete eller vila, för lek
eller eftertanke. Uttryck som svängrum, integritet eller personlig sfär bidrar
till förståelsen av det levda rummet. I gemenskapen, i tiden och i rummet
lever vi vår kroppsliga existens.
Den som framför allt har utforskat varats kroppslighet är Merleau-Ponty.
Vi är inkarnerade subjekt och kroppen är vår tillgång till världen, hävdar
han, och väljer därför att tala om existensen som varat-till-världen. Genom
perceptionen lär vi känna världen, världen gör intryck i oss, och genom motoriken utvidgar vi vår existens, vi uttrycker oss genom handlingar i världen.
”Analysen av den motoriska vanan som utvidgning av existensen förs således vidare till en analys av den perceptuella vanan som förvärvandet av en
värld” skriver Merleau-Ponty (1999, s. 119). Vårt sätt att förstå världen är
präglat av vårt kroppsliga vara. Förståelsen kan därför inte inskränkas till ett
cogito, Jag tänker, utan måste uttryckas, kanske till och med utropas, som
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Jag kan! ”Consciousness is in the first place not a matter of ’I think that’ but
of ’I can’” (Merleau-Ponty, 1962, s. 159).
Det är också genom kroppen som det levda rummet definieras; utgångspunkten är alltid min levda kropp (Bengtsson, 1998). Detsamma gäller den
levda tiden. ”We must avoid saying that our body is in space, or in time. It
inhabits space and time” (Merleau-Ponty, 1962, s. 161). Genom vårt kroppsliga vara befinner vi oss alltid i skärningspunkten mellan dåtid och framtid,
vi bär med oss vår levda tid och allt det vi lärt om världen, människorna och
oss själva och utifrån dessa erfarenheter vänder vi oss mot framtiden. Det är
också, påpekar Max van Manen (1997), som kroppssubjekt vi människor
möter varandra och det är genom kroppsligheten som intersubjektiviteten
manifesteras. Den levda kroppen kan alltså förstås som den helhet en människa utgör, en helhet som alltid står i relation till andra människor och alltid
har sin existens i tid och rum, och därmed alltid är en del av livsvärlden.
Den levda kroppen är emellertid tvetydig, skriver Merleau-Ponty3. Den är
både subjekt och objekt, den är förankrad i naturen och formas och omformas av kulturen, och vice versa. Jag befinner mig alltid i min levda kropp,
den är grunden för all min kunskap om världen, andra människor och mig
själv. När jag möter andra människor uppfattar jag dem som subjekt. Vi
känner igen oss i varandras levda kroppar, hävdar Merleau-Ponty, och har
därför direkt tillgång till, och kan förstå, varandras sätt att uppleva världen.
Men vi har också möjlighet att välja att se andre enbart som ett ting, ett objekt (jfr Merleau-Ponty, 1962, s. 407).
Och när vi i olika situationer upplever bristfälligheter hos oss själva kan
vi plötsligt bli medvetna om våra egna kroppar som objekt (Bengtsson, 1988,
1999; Berndtsson, 2001). Vår förståelses Jag kan! kan då hastigt förvandlas
till ett Jag kan inte! (Young, 1980). Detta är vad som sker när vi till exempel
talar om kroppen i medicinska termer eller ställer en diagnos som reducerar
en människa till dyslektiker i stället för en person som har dyslexi. Den som
utsätts för detta kan känna hur han eller hon görs till främling för sin egen
kropp. Karin Zetterqvist Nelson (2000) visar att barn som får diagnosen
dyslexi förhåller sig till den på olika sätt. En del fogar in den i den egna
självbilden och använder den till att förklara sina svårigheter med det skrivna
språket, medan andra förhåller sig avståndstagande och vägrar att använda
de diagnostiska termerna. Zetterqvist Nelson påpekar att det är viktigt att
3

Merleau-Ponty diskuterar kroppens tvetydighet framför allt i kapitlet The Experience of the Body and
Classical Psychology (1962). I svensk översättning Kroppsupplevelsen och den klassiska psykologin
(1999).
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diagnosens ”berättelse” underordnas barnets ”berättelse” om sig själv, alltså
att helheten förblir viktigare än delen.
Den levda kroppen kan förstås både som identitet och som medel. Återigen visar sig den levda kroppens tvetydighet. Det är kroppen som ger oss
möjlighet att lära känna världen och påverka den. Uppfattat på det viset kan
kroppen ses som ”ett medel för vår kommunikation med världen” (MerleauPonty, 1999, s. 44), eller annorlunda uttryckt, som vår tillgång till världen.
Alla erfarenheter vi sålunda gjort och gör sedimenteras i vår levda kropp. De
bidrar till vår kunskap och vårt sätt att handla och de formar vår uppfattning
om oss själva. Också teoretiska kunskaper kan leda till praktiskt handlande
när de integreras i vår levda kropp, på samma sätt som konkreta, praktiska
erfarenheter bildar grund för vår abstrakta, teoretiska förståelse.

Mötet mellan människa och skrift
Det är alltså i vårt kroppsliga vara vi möter det skrivna språket. Det kan
tyckas banalt att påstå att utan kroppen skulle vi varken kunna läsa eller
skriva, och att utan vårt kroppsliga vara-till-världen skulle inget skriftspråk
ha skapats. Men grunden för såväl läsning som skrivande finns i den levda
kroppen, och då inte bara grunden för avkodning respektive inkodning och
nedtecknande, utan även grunden för förståelsen.
Merleau-Ponty skriver om talet, att det inte kan förstås som enbart en intelligensoperation, inte heller som enbart ett motoriskt fenomen. ”Det är helt
igenom motorik och helt igenom intelligens” (1999, s. 172). Tanke och
handling, kan inte meningsfullt skiljas åt. De förutsätter varandra på samma
sätt som det utsagda talet i sig innefattar meningen, ” talet är meningens yttre
existens” (s. 156). När jag nu riktar uppmärksamheten mot ett annat modus,
skriften, vad framträder då? I konsekvens med det Merleau-Ponty skriver om
talet uppfattar jag skrivande som samtidigt motorik och tanke och läsande
som samtidigt perception och förståelse. Skriften är meningens yttre existens. När jag skriver uttrycks mina tankar i skrift genom handens rörelser
och den text som blir skriven gör innehållet synligt och tydligt. När jag läser
ser jag inte bara tecken och krumelurer, jag ser ett meningsfullt innehåll, och
när jag läser det jag själv skrivit förstår jag vad jag menar. Det händer till
och med att jag upptäcker sådant som jag inte varit medveten om förrän det
var nedtecknat.
Skrift ställer emellertid andra krav på oss än tal. Det talade språket har en
utsträckning i tiden, så länge det pågår. När det slutar är det borta. Så länge
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någon talar hör vi hennes röst även om vi vänder ryggen till och också på
avstånd. Det talade ordet når oss via ett surroundsinne, hörseln. Vi behöver
inte rikta vår kropp mot den som talar för att kunna lyssna och förstå, det
räcker att rikta vår uppmärksamhet. Det skrivna språket, däremot, möter oss
platt, på papper, i böcker eller tidningar, på skyltar eller dataskärmar. Dess
tidsaspekt är annorlunda än talets – det skrivna stannar kvar. Dess rumsaspekt är också annorlunda. Dessa skrivtecken i raka rader fordrar att vi riktar blicken mot dem, där de är. Vi måste vända oss kroppsligen mot skriften,
eftersom synen är ett riktat sinne (Ong, 1999; Nielsen, 2005).
Barns lärande sker i samspel med andra människor i tid och rum. Lärandet är situerat i en given historisk tid, i den kultur där barnet växer upp och i
de rum för lärande som där erbjuds. När barn först möter skrift är det tillsammans med andra människor. De ser och hör kanske föräldrar och syskon
som läser och skriver och de deltar själva i läsande och skrivande (Björklund, 2008). I den vuxnes knä lär de sig om böcker och berättelser samtidigt
som närheten och värmen från den vuxnes kropp skapar ett tryggt rum för
läsandet och den vuxnes röst tolkar berättelsen och vidgar dess innehåll. I
lekskrivandet och tillsammans med kamrater utforskar barnen de skrivna
tecknens innebörder samtidigt som de hittar olika sammanhang där de kan
använda skrivandet.
Att lära sig läsa och skriva är att tillägna sig en ny form av kommunikation. Man kan tala om att tillägna sig en ny synstil (jfr Merleau-Ponty, 1962,
s. 177; 1999, s. 119). Barnet, som sedan födelsen har varit inbegripet i ett
kroppsligt samspel med sin omgivning, som redan länge har talat, lyssnat
och förstått i muntlig kommunikation, och som har ”läst” bilder och direkt
uppfattat deras budskap, ställs inför en ny situation när det möter vår alfabetiskt kodade text. Tecken, vilka i sig själva inte syns föreställa något, ska nu
förstås som hörbara pusselbitar, som rätt sammanfogade och avlyssnade
uppenbarar ett innehåll, och därmed blir meningsfulla. När vi lärt oss läsa
har vi alltså förstått hur vi ska avlocka textens tecken en mening. Vi har förstått bokstävernas betydelse, vi har ett nytt sätt att utfråga texten. När vi lärt
oss skriva kan vi låta våra tankar komma till uttryck i text med hjälp av handen. Vi har fått en motorisk vana. I början måste vi gå vägen över munnen
och örat och låta dem vägleda handen. Kanske måste vi säga orden högt,
ljuda dem bit för bit, för att kunna höra vilka ljuden är, så att handen ska veta
vilka tecken den ska forma med pennan, eller vilka tangenter fingertopparna
ska nudda vid. Om man lyssnar till barn som just håller på att lära sig skriva
och läsa hörs ett påtagligt surr, ett mummel som avslöjar att barnen ljudar
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bokstäver och ord med låg röst för sig själva. Att skriva och läsa har ännu
inte blivit ”en vana” för dem; de måste gå omvägen över ljudandet och lyssnandet, munnen och örat. Förståelsen och metaförståelsen utgör bara en
aspekt av denna process. Den levda kroppen som helhet är engagerad i projektet. När vi är vana att skriva, när pennan eller tangenterna har blivit en
förlängning av vår kropp, finns inte längre något avstånd mellan tanke och
skrivet ord. Tanken tar form direkt via händerna och blir till synligt språk i
den text som skapas. Att lära sig läsa och skriva innebär både att man utvidgar sin värld och att man lär sig bemästra den på ett nytt sätt (Nielsen, 2005).
När språket löper lätt för oss är det alltså osynligt. Vi fäster inte uppmärksamhet vid det, utan det är innehållet och budskapet som framträder för
oss och blir synligt. Merleau-Ponty skriver att språket inte är ett verktyg för
oss, det är ett uttryck för vårt inre vara och samtidigt det band som förenar
oss med världen och våra medmänniskor. ”Jag kommunicerar inte först och
främst med ’föreställningar’ eller med en tanke, utan med ett talande subjekt,
med en viss vara-stil och med en ’värld’ det avser” (1999, s. 158-159). Men
språket är tvetydigt, både innehåll och form, samtidigt mening och ljud som
når våra öron, eller tecken som visar sig för våra ögon. Formen bär innehållet och innehållet uttrycks i formen. De är ömsesidigt beroende av varandra.
Den som just håller på att erövra läsandets och skrivandets konst måste alltså
överskrida den naturliga inställningen och förstå att språket inte bara förmedlar ett budskap utan också har en form som man måste komma underfund med och lära sig använda. När man väl lärt sig formen blir den självklar
och därmed åter osynlig. Vi behöver inte längre tänka på hur vi ska avkoda
en text, vi behöver heller inte tänka på hur vi ska stava ett ord eller hur handen ska forma bokstäverna med pennans hjälp eller fingrarna ska hitta på
tangentbordet. Det är till och med svårt att stava ett välbekant ord fel, erfarenheten av det rätta skrivsättet finns som en vana i min levda kropp (Nielsen, 2005).
Paul M. Colaizzi skriver om äkta lärande, att det inte bara förändrar oss
själva, det förändrar vår levda värld.
Genuine learning radically re-structures our world-views of something. /.../ No longer seeing that area in the old way, our learning provides us with a, literally, new world to live in. Facts acquire new interpretations, percepts appear different, words and language sound different, feelings are experienced less blindly, and people behave and
act with new and different meanings for us. (1978, p.129)
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När vi lär oss läsa och skriva innebär det alltså att hela vår värld förändras.
Vi ser inte längre papper fyllda med ett obegripligt mönster, vi ser inte längre skyltar med underliga tecken, vi ser ord och meningar och förstår deras
budskap. Vi kan inte ens längre låta bli att se ord och meningar (Ong, 1999).
De skrivna orden har för alltid blivit meningsfulla för oss. Emellertid försätts
vi åter till och kan uppleva det stadium då vi inte kunde läsa när vi reser i de
delar av världen där man har andra teckensystem.
På samma sätt är det med handen som skriver, antingen den använder en
penna eller skriver på ett tangentbord. När vi, kanske med stor möda, lärt oss
skriva förändras upplevelsen av skrivandet. Vi behöver inte längre fästa
uppmärksamheten vid handens rörelser, pennan eller tangentbordet har blivit
en förlängning av vår kropp. Det är inte längre min hand som skriver, det är
jag som gör det, jag ger mina tankar en yttre form (Duesund, 1996).

Vi möter skriften på olika sätt
I de följande avsnitten illustreras resonemanget med exempel från min avhandling (Nielsen, 2005). När det endast anges sidnummer vid citat ur intervjuer är det från denna källa de hämtats. Av de nio personer som deltog i
studien har sex citerats här, nämligen Mats 9 år, Annika 10 år, Rebecca 14
år, Niklas 14 år, Eyvind 26 år och Inga 53 år. Medan studien pågick deltog
de alla i undervisning, i grundskola, folkhögskola eller kommunal vuxenutbildning.
Jag kan!
Vi är alla olika och därför möter vi skriften på olika sätt. Skriften ställer krav
och såväl perception som motorik måste motsvara de krav som skriften ställer för att vi ska kunna läsa och skriva. Örat måste urskilja språkljuden, ögat
måste känna igen och särskilja bokstäverna, blicken måste följa raden och
glida över sidan utan att hoppa hit och dit och handen måste forma bokstäver
och ställa dem efter varandra på raden eller hitta på tangentbordet. Om kroppens förmåga inte motsvarar de krav skriften ställer begränsas möjligheterna
att utveckla läsningen och skrivandet. Lärandet kostar tid och möda och
leder kanske inte fram till upplevelsen att behärska skriftspråket. Jag kan!,
slutar i ett uppgivet: Jag kan inte!
Inga, som ingår i min avhandlingsstudie berättar om den ångest hon tidigare kände (och delvis fortfarande känner, trots flera års studier vid Kom77

Vux) varje gång hon skulle skriva något som någon annan skulle läsa. Hennes barn fick skriva sina sjukintyg till skolan och hon bara undertecknade
dem. Till slut övertalade hennes dotter henne att börja på en skrivkurs hos ett
studieförbund, men redan vid första tillfället kände hon att hon inte klarade
av situationen.
Inga: Jag hade gått dit en gång, men inte gått sen. För ångesten fanns
ju där. Att någon skulle se att jag inte kunde skriva. Idag kan man tänka så här: Vad löjligt! Säg bara att du inte kan, så kan du inte. Men det
var alltså … hade blivit så stor sak av att alla talade om att det var fult.
(s. 256)

Att Inga ändå kom att gå på läs- och skrivkurs och sedan studera vid KomVux under flera år är i hög grad hennes dotters förtjänst. Hon drev på och
hjälpte till med alla praktiska åtgärder och följde med och talade med läraren
och diskuterade hur undervisningen skulle läggas upp för att Inga över huvud taget skulle våga sig på det. Och den lärare Inga då mötte förstod både
vilka svårigheter hon hade med språket och vilken ångest hon kände för att
visa sin okunskap och kunde därför hjälpa henne. Utan denna hjälp och förståelse hade Inga aldrig vågat börja.
Inga: Jag visste ju precis vad jag ville [lära mig]. Men hur skulle jag få
det? Fanns ju ingen som kunde hjälpa. … Vem ska läsa min fula
handstil? Vem ska läsa alla mina stavfel? Ingen! Då bryr vi oss inte
om det! (s. 257)

Rebecca, som är 14 år, beskriver sina upplevelser på ett annat sätt. Hon känner inte sådan ångest inför skrivandet och läsandet som Inga gör, men den
bild hon har av sig själv som skolelev har ändå påverkats av de svårigheter
hon mött. När jag ber henne berätta om skolarbetet och om sig själv säger
hon:
Rebecca: Det går så trö-ö-ö-ögt! (s. 178)
Jag är en som behöver mycket hjälp. (s. 186)

Den bild hon har av sig själv på fritiden är emellertid helt annorlunda. Då ser
hon sig som en aktiv, företagsam och kunnig person som är duktig på att ta
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hand om djur, gärna tar hand om lillebror och både läser och skriver en hel
del, företrädesvis om djur.
Tyg och don
När vi skriver och läser använder vi olika verktyg, papper och penna eller
datorns skärm och tangentbord, för skrivandet. Heidegger (1993) hävdar att
världen visar sig för oss i sin användbarhet, den visar sig som tyg och don,
till exempel verktyg och skrivdon. Dessa kallar på oss så att vi ska ta dem i
bruk. Färgkritan, blyertspennan eller tangentbordet kallar barnet att pröva
dem för att teckna och skriva. Texten på mjölkpaketet på frukostbordet eller
textremsan på TV kallar barnet att pröva på att läsa. Dessa tyg och don kan
fungera bra eller dåligt när vi tar dem i bruk. Pennan som skrivdon kan ligga
bra i handen och så småningom snarast upplevas som en förlängning av vår
kropp, men den kan också försvåra skrivandet och kanske till och med upplevas som ett hinder. Datorns tangentbord kan då visa sig vara ett tjänligare
verktyg när vi vill uttrycka oss i skrift.
Inga, som berättade om sin ångest för att låta andra se vad hon skrivit, har
åtminstone delvis kunnat komma tillrätta med den med hjälp av datorn. På
den kommunala vuxenskola där hon går har hon tillgång till en dator som
står där för hennes räkning. Den är placerad i ett litet rum där hon kan sitta
ostörd och där ingen annan behöver se hur hennes text växer fram. Först när
den är färdig, rättad med datorns stavnings- och grammatikprogram och
prydligt utskriven på papper, kan hon tillåta andra att se den. Där pennan
snarast utgjorde en stympning av hennes kropp har datorn potentialen att bli
en förlängning av hennes kropp.
Också för Niklas, 14 år, har datorn visat sig vara ett bättre skrivverktyg
än pennan. Han beskriver skillnaden så här:
Niklas: Det flyter liksom på med dator. När allting går bra så är det
bara att flyta på. Pennan! Den är så … ont i fingrarna! Och så går stiftet av! Och så ska man vässa pennan, och … sånt där som man aldrig
gör på tangentbordet. (s. 202)

Det visar sig också att hans texter blir både längre och innehållsrikare när
han har möjlighet att skriva dem på dator i stället för med penna. Dessutom
kan både han själv och lärarna läsa vad han skrivit.
Datorn är emellertid inte med självklarhet det mest tjänliga skrivverktyget för alla. Rebecca, som inte utan möda lärt sig skriva med pennan, känner
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att datorns tangentbord utgör ett hinder för hennes skrivande, eftersom det
tar så lång tid att hitta bokstäverna. Trots att hon går i åttonde klass har hon
inte fått träna tillräckligt mycket på att skriva på dator i skolan. Fingrarna
löper inte lätt över tangenterna, datorskrivande har inte blivit en vana i hennes kropp. Hon säger att de elever som redan är duktiga på att använda datorn alltid har fått gå före i kön till datorerna.
Ögat och texten
Den synliga text vi möter i böcker och tidskrifter, på displayer eller skyltar,
kan också uppfattas som verktyg, nu för vårt läsande. Men även om vi uppdagat den alfabetiska koden och orden tagit gestalt för oss, kan ögats möte
med texten erfaras på olika sätt. Storlek, typsnitt, färg, kontrasten mellan text
och bakgrund eller flimret på skärmen gör att texten kan gå läsarens blick till
mötes, men ibland också kan utgöra hinder för läsningen.
Den estetiska utformningen av texten bär också sitt eget budskap till läsaren. Layout och typsnitt skickar signaler om till exempel ordning och reda,
slarvighet, excentricitet, konstnärlighet eller något annat som skribenten
medvetet eller omedvetet har tillfört i textens synliga form. De signaler som
den estetiska utformningen skickar blev mycket uppmärksammade under
Barack Obamas presidentvalskampanj i USA 2008, då ett speciellt typsnitt
skapades för att understryka det budskap om förändring och förnyelse i politiken som slagordet CHANGE också stod för. Professionella reklammakare
vet att utnyttja den estetiska formen för att förstärka eller reducera vissa
delar av budskapet eller skapa speciella känslor hos mottagaren (Björkvall,
2009). De elever (oftast flickor) som präntar sina meddelanden med rosa
färgpenna och noggrant formade bokstäver, där gärna pricken över i eller
ringen över å har formen av ett hjärta, lägger på det viset till ett uttryck för
en positiv känsla eller stämning till det budskap de formulerat i ord. Glada
gubbar (smileys) och andra mer eller mindre etablerade symboler i både
mejl- och sms-språket är också i första hand uttryck för känslor, som effektivt förmedlas via ömsesidigt kända tecken.
Annika, 10 år, använder ibland skrivandet för att skriva av sig ilska och
frustration. Hon uttrycker sig då både med arga ord och med många svarta
understreck och utropstecken. Slutligen knycklar hon ihop papperet och
slänger det. Det är inte avsett att läsas av någon annan, det räcker att hon fått
ge ett kraftfullt uttryck för sina känslor.
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Handen och boken
Inte bara textens form på papper eller skärm påverkar läsaren. Hur en bok
känns att ta i och hålla i (taktilt och kinestetiskt) har också betydelse för hur
man som läsare tar emot den och dess innehåll. Niklas, som under många år
läst böcker med öronen, alltså lyssnat till inlästa böcker, och på det sättet lärt
känna avsevärda mängder barn- och ungdomslitteratur, har i skolår 8 gått
över till att läsa böcker med ögonen. Den bokslukarålder han länge befunnit
sig i fortsätter nu, men via ett annat sinne. Och i detta sammanhang blir
känslan i handen som håller i boken viktig för honom.
Niklas: Pocketbok skulle jag aldrig orka läsa.
Cecilia: Berätta vad det är för skillnad på pocketböcker och vanliga
böcker.
Niklas: Känner du på en pocketbok så väger den ingenting. Det är
inget kul att läsa. Du läser ju inte en bok som inte väger något! Och
inga riktiga kanter, så böjer du den, och så går den sönder! Nej, är den
inbunden så är det något! … Man liksom tappar inte bort den. För då
lägger man den någonstans, och så kommer ingen och puttar iväg den,
och så där. Nej, det är rätt tjocklek. Och man kan ha den i knä’t. Den
väger liksom lagom mycket. Det känns som att du har en bok i alla
fall. … Sitter du så här, så kan du lägga ner den också, så [visar boken uppslagen], och så [vänder andra sidan upp]. Och så slår inte hela
boken ihop sig. … Men en pocketbok! Blutt! [visar med en gest hur
boken faller ihop och faller ner på golvet]. (s. 196)

Förståelsen, texten och den levda kroppen
Vad skulle jag kunna förstå om jag inte bar med mig min levda kropps erfarenheter? Jag läser poesi om blommande syrener och känner i minnet doften
av dem, jag skriver vykort från semesterresan och beskriver den heta sanden
under mina fötter på stranden och svalkan i vattnet och litar på att den som
får mitt kort kommer att förstå, för han har egna upplevelser att jämföra med.
Jag läser tidningsreportage om civilbefolkningens fasor i det pågående kriget
men eftersom jag inte har några erfarenheter av krig, kan jag inte till fullo
fatta vilka upplevelser dessa människor går igenom, trots att min kropp vet
vad hunger och törst och utmattning och köld och smärta är och hela mitt jag
vet hur rädsla kan kännas. Ändå räcker mina erfarenheter inte till, och min
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förståelse blir begränsad. Merleau-Ponty (1962) framhåller de konkreta erfarenheterna i den levda världen som den yttersta grunden för vår kunskap och
förståelse.
To return to things themselves is to return to that world which precedes knowledge, of which knowledge always speaks, and in relation
to which every scientific schematization is an abstract and derivate
sign-language, as is geography in relation to the county-side in which
we have learnt beforehand what a forest, a prairie or a river is. (p. ixx).

Samtidigt gör jag nya erfarenheter när jag läser; läsningen breddar och fördjupar mina kunskaper. ”Med ordens hjälp ser vi världen, vilket ibland medför att den visar sig på ett helt nytt sätt. Genom språket kan människan
överskrida sig själv till en ny förståelse” (Nielsen, 2005, s. 33). Berättelser
jag läser hjälper mig att strukturera min egen livsberättelse och förstå de
erfarenheter jag gör och gjort på ett nytt sätt och faktatexter kan öppna nya
världar för mig. Den kunskap min levda kropp besitter bygger på erfarenheter som gjorts i livsvärlden, ibland genom sinnliga erfarenheter i den konkreta världen, ibland genom erfarenheter som förmedlats genom språket.
Också förståelsen för de människor vi möter i texter och böcker har sin
grund i den levda kroppen. Förståelse skapas i möten. Merleau-Ponty framhåller att vi möter varandra som subjekt, vi känner igen oss i varandra och
genom den levda kroppen har vi direkt tillgång till varandras sätt att uppleva
världen. (Jfr 1962, s. 214; 1999, s. 158-160). Förståelsen är dock skör och vi
kan missförstå varandra. Men denna förståelse gör det också möjligt för oss
att leva oss in i de människor vi möter i olika texter, men eftersom vi inte har
tillgång till dem ansikte mot ansikte måste vi gå omvägen över tolkningen
och blir då beroende av vår egen förförståelse, våra egna erfarenheter.
Annika ger uttryck för detta tolkande när hon svarar på min fråga om hur
hon går in i en berättelse. Blir hon kanske i fantasin en av personerna i berättelsen, eller är hon mera som en osynlig iakttagare av det som händer? Hon
svarar att det ju är hon som är berättaren. Hon står vid sidan av händelseförloppet och ser och hör och berättar.
Det är inte alltid barn så tydligt kan förklara med ord hur de upplever en
berättelse eller en faktatext, men deras kroppar kan uttrycka vad de erfar.
Lawrence Sipe (2002) liksom Karin Jönsson (2007) visar hur barn som lyssnar på högläsning ofta rent påtagligt deltar i berättelsen med svar och förslag, med skratt eller skräckslagenhet eller genom att gestalta det som hän82

der. Även vi vuxna lever oss ibland in i det vi läser så att vi skrattar högt åt
det komiska och gråter över det tragiska. Mats, 9 år ger tydliga uttryck för
hur han upplever det han läser. Om han har en bok som han längtar efter att
få läsa i kan han stampa i golvet i glädje över boken, och hans klasslärare
berättar att när hon läser högt för klassen kan hon se hur Mats går in i berättelsens värld och blir kvar där med full koncentration så länge hon läser;
inget kan störa honom då. Men när han måste läsa något som inte intresserar
honom lägger han hakan på bänklocket och grubblar i stället.
Läsare ser ofrånkomligen olika saker i de texter de läser, beroende på den
förförståelse de bär med sig och de erfarenheter de gjort. Rebecca berättar att
hon ofta lånar böcker om djur på biblioteket och läser för att få veta mer, till
exempel om sådana djur hon skulle vilja ha. Däremot säger hon att hon inte
har läst en enda skönlitterär bok (Rebeccas ordval) på egen hand, fast hon
går i åttonde klass. Hennes speciallärare lyckas emellertid hitta berättelseböcker, hästböcker, som intresserar henne och som lästekniskt är på en nivå
som hon klarar. Hon läser berättelserna, och eftersom hon förstår det hon
läser kan hon också läsa med kritiskt granskande blick. Hon påpekar att författaren inte kan skilja mellan tömmar och tyglar och att det står ”rensa hovarna” när det rätteligen ska heta ”kratsa hovarna”. Dessa kunskaper bär
Rebecca med sig från sin levda värld. Och kanske är det så att också i en
berättelse är det i första hand fakta hon söker, fakta om djur som intresserar
henne.
Niklas, som är jämnårig med Rebecca, läser däremot med stor inlevelse i
själva berättelsen. Det är framför allt fantasyböcker han läser, och både serien om Harry Potter och Sagan om ringen hör till hans favoritlektyr. Dessutom skapar han och hans kamrater då och då livespel, där de går in i fantasyvärldar som de just läst om. Små barn leker ofta de berättelser de fått lyssna
till eller själva har läst, och uppenbarligen gör även tonåringar det. (Och nog
finns det vuxna som också, inspirerade av berättelser, deltar i livespel eller
ge sig ut på äventyr av olika slag.) I skolan däremot förväntas Niklas ge uttryck för sin läsupplevelse i ett skriftligt referat av boken och en recension,
något som han finner helt omöjligt.
Niklas: Den blir ju helt förstörd, hela boken, av det här. Då måste man
liksom … du läser ju inte en bok för att skriva hur den är! Du läser ju
en bok för att ha … trevligt, eller hur man nu uttrycker det. Eller
spänningen eller glädjen eller sorgen eller fruktan eller … Och sen ska
du skriva en uppsats om den. Kommer då alla dom viktiga delarna
med? Hur kan jag då återskapa en känsla i den texten som du skriver
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ner på papper liksom? Nej! Tråkigt! Det bli liksom bara … blir svart
på ett papper. (s. 195)

Texter som vi läser, såväl fakta som fiktion, skapar intryck i vår levda
kropp. De väcker tankar och känslor, riktar viljan och inspirerar till handling.
Vi, läsarna, ger uttryck för erfarenheterna och förståelsen med vår levda
kropp, genom skratt eller gråt, genom lek eller eget berättande och genom
kritiska kommentarer. Intryck och uttryck, två sidor av samma mynt.

Tid och rum
Eftersom vår tillvaro är kroppslig är vi alltid situerade i tid och rum. Här
avses, som tidigare nämnts, inte den tid som mäts med klockor eller det rum
som beskrivs med längd, bredd och höjd, utan det levda, det upplevda, rummet och den tid vi lever och erfar. Erfarandet av tid och rum utgår alltid från
den levda kroppen (Bengtsson, 1998). Kroppen är, med ett norskt ord, vårt
”ståsted”, den utgångspunkt som gör att vi alltid ser världen ur ett perspektiv.
Levd tid
Erfarenheten att tiden går olika fort vid olika tillfällen har vi förmodligen
alla gjort. Den oändligt långa väntan på en älskad person, en väntan som
kanske bara motsvarar en halvtimme mätt med klocktid, upplevs som mycket längre än den korta stund man får tillsammans, även om minut-visaren
hinner gå fyra varv innan man måste skiljas. Också läsandets och skrivandets
tid skiftar beroende på den möda uppgiften kostar och det intresse den väcker. När en text väl fångat min uppmärksamhet märker jag inte hur tiden rinner iväg, men när jag skriver mot en deadline som måste hållas kan upplevelsen vara att tiden rusar ifrån mig.
Att läsa en text som ligger i gränsområdet för mina egna erfarenheter tar
tid att läsa och förstå. En text som ligger utanför mina erfarenheter kan vara
omöjlig att läsa och en text som på inget sätt berör mig och mitt liv kanske
inte upplevs intressant, inte värd att lägga tid på. För den ovane läsaren, eller
för den som har svårigheter med skriftspråket, tar all läsning och skrivning
lång tid, och om tiden inte räcker blir upplevelsen ofta Jag kan inte!
Redan tidigare i artikeln har det framgått att Rebecca läser långsamt och
själv tycker att det går så trögt. Under en period läser hennes klass Godnatt
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Mister Tom av Michelle Magorian. En del av hennes klasskamrater har läst
ut boken på mindre än en vecka, samtidigt som hon själv fortfarande befinner sig i första kapitlet. Den upplevelse hon har av boken är att händelserna
berättas alldeles för långsamt.
Rebecca: Dom drar ut på det för länge, så den blir nästan lite tråkig.
(s. 181)

Texten är alltså alltför omständlig för Rebecca. Hennes läsning gör att berättelsen utvecklar sig långamt och därför känns tung och tråkig. Samtidigt
bekräftas hennes bild av sig själv som en som det går trögt för.
En liknande självbild har också Eyvind. Han går skriv- och läsprogrammet på en folkhögskola och har som mål ”att få lite mer kunskaper” (s. 226).
Han återkommer flera gånger till att han är så långsam, att han arbetar så
sakta. Därför fungerar det bäst för honom när han får arbeta med sina uppgifter för sig själv i sin egen takt. På sin väg mot studierna vid folkhögskolan
har han påbörjat flera olika utbildningar och kurser, och avbrutit dem. Första
gången han stannade kvar i en kurs tills den var slut var när han fick en lärare som inte skyndade på honom och inte väntade sig att han skulle klara ett
på förhand bestämt pensum under en dag, utan lät honom arbeta i egen takt.
Då gick både läsningen och skrivningen bättre för honom, och hans upplevelse var att han verkligen kunde lära sig.
Berättelsens tid och rum
Läsandets och skrivandets tid har också en annan dimension, berättelsens tid.
I den berättelse jag läser eller skriver kan tiden röra sig i ett helt annat tempo
än solens gång över himlavalvet tillåter. Jag kan befinna mig i en helt annan
tidsålder än den där jag vanligtvis lever mitt liv, och på en helt annan plats
än där mitt vardagliga liv utspelar sig. Ändå är det min levda kropp som
träder in i bokens värld med all den sedimenterade kunskap som mina erfarenheter har givit mig.
Levt rum
Läsandet och skrivandets rum kan alltså uppfattas som den miljö eller det
sammanhang dit texten tar mig i tanken och fantasin, men också som det
utrymme jag behöver eller den plats jag väljer när jag ska läsa eller skriva.
Länstolen och läslampan, som tillsammans skapar ett avgränsat rum runt
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mig, kan vara ett sådant läsandets rum, likaväl som köksbordet med dagstidningen utbredd. När jag åker tåg eller spårvagn ser jag ofta människor som
är fördjupade i böcker. Trots rörelse och ljud runt omkring tycks dessa läsare
befinna sig i en annan värld, bokens värld, där de inte störs av den yttre omgivningen. Det är som om de skapade sig ett avskilt rum för sin läsning.
Ibland går det till och med att se detta rum. Som till exempel när Annika
sitter i sin bänk i klassrummet, mitt ibland ganska högljudda och okoncentrerade kamrater, och lägger boken framför sig på bänken, stöder armbågarna
på ömse sidor av boken och lutar huvudet i händerna. Där har hon ett avskilt
och fredat rum, ett shelter, som omfamnas av den egna kroppen, ett rum där
hon själv kan gå ut och in när hon vill.
Ett sådant avskilt rum, där man kan läsa eller rita, skriva eller tänka, kan
många barn berätta om. Otto Friedrich Bollnow (1983) hävdar att det är viktigt för barn att då och då kunna dra sig undan till en ”hemlig plats”, ett fredat rum där de kan iaktta och fundera över sin omvärld. Mats talar om att
hemma läser han helst i sängen. Han gör ett bo åt sig med hjälp av kuddar
och täcke och gosedjur, och i detta bo läser han eller leker eller skriver dagbok. När han på detta sätt har bäddat in sig känner han att han får vara ifred
för syskonen. ”Då slipper man gap och skrik och tjut” säger han (s. 135).
Emellertid kan ett sådant avskilt rum också upplevas som alltför ensamt
och övergivet, särskilt om man som elev inte själv har valt det utan placeras
där av läraren, något som Rebecca upplevt.
Rebecca: Jag sitter gärna där alla andra sitter. Däremot kanske det inte
går så bra alla gånger, men det går ännu dåligare att sitta själv. Jag har
suttit här [i ensamt rum hos specialläraren] mycket själv, och då har
jag suttit och funderat i stället. Får jag inte gjort någonting! Det går
inte! (s. 180)

Det levda rummet kan alltså inte bestämmas på ett enahanda sätt. Det definieras av den levda kroppen, av den enskilda människans levda kropp. Beroende på vilka erfarenheter, behov och önskemål enskilda människor har kan
samma fysiska rum visa sig på helt olika sätt.
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Den filosofiska förståelsen, forskningen och vardagspraktiken i skolan
Det har framgått tidigare i artikeln att det inte med nödvändighet är en motsättning mellan det perspektiv som lyfts fram i denna artikel, den levda
kroppen, och andra perspektiv på skriftspråkslärande och skriftspråksanvändning. De synliga eller hörbara handlingar, som ur ett behavioristiskt
perspektiv ses som de mätbara resultaten av inlärning, kan uppfattas som en
aspekt, om än synnerligen ytlig, av den levda kroppens lärande. Förståelsen
och metaförståelsen utgör, i ett kognitivt perspektiv, förutsättningen för läsning, skrivande och skriftspråkslärande. De finns självklart med som en
aspekt av kroppssubjektet, men inte den enda. Det gemensamma lärandet,
interaktionen i lärande praktiker, är av speciellt intresse med ett sociokulturellt synsätt. Inom livsvärldsperspektivet uppfattas detta som uttryck för den
intersubjektivitet som utgör ett av de grundläggande villkoren för vår existens.
Men vad livsvärldsperspektivet tillför är att tillvaron också är kroppslig
och därför situerad i tid och rum. Den lärande människan är en helhet som
inte kan reduceras till bara sina handlingar eller enbart sina tankar. Hon kan
heller inte förstås som blott och bart en medaktör i ett socialt samspel eller
som en fysisk kropp. Det är denna komplexa helhet som Merleau-Ponty
benämner kroppssubjekt eller levd kropp.
Vilken betydelse har då ett filosofiskt resonemang, sådant som jag fört i
denna artikel, för vetenskapen och för praktiken? Det jag velat framhålla är
att människan är en helhet. Tanke och handling, känsla och vilja – allt ingår i
helheten och inkluderas i begreppet levd kropp eller kroppssubjekt. Varje
människa är en enskild person och samtidigt delaktig i ett samhälle och en
kultur. Människan kan inte reduceras till bara en av dessa aspekter. Ändå har
forskningen sällan undersökt den läsande och skrivande människan ur ett
helhetsperspektiv.
Den undervisande läraren, däremot, möter med nödvändighet sina elever
som hela människor. Tullie Torstenson-Ed (2003) resonerar om hur helheten
ger betydelse åt delarna, och att det som sker människor emellan får sin mening av det handlingssammanhang där det ingår. Och, skriver TorstensonEd, ”just detta sätt att först känna sig in i helheten, tror jag är utmärkande för
pedagogens och praktikerns sätt att arbeta” (s. 15). Analysen av grundskolans läroplaner visar att styrdokumenten i allt högre grad hänvisar till människan som en helhet, ett kroppssubjekt. Konsekvenserna för undervisningen
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kan handla om att skapa kunskap, förståelse, och färdigheter genom erfarenheter som eleverna skaffar sig genom sina sinnen. Och det kan handla om att
låta dem ge uttryck för sin förståelse genom kroppen med hjälp av till exempel kroppsspråk och motorik. När det gäller elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är det självklart viktigt att lärare (och föräldrar) ser de dyslektiska problemen och stöder elevens strävan att övervinna svårigheterna, men
att detta aldrig tillåts skymma elevens övriga behov och önskemål. Dyslexi
är bara en av många aspekter av den helhet en människa utgör. Och inte den
viktigaste.
Jag menar också att det är viktigt att forskningen förmår föra teoretiska
resonemang om de erfarenheter lärare bär med sig, erfarenheter som de gjort
som kroppssubjekt, erfarenheter som påverkar tanke, känsla, vilja och handling. I annat fall skapar vi murar mellan forskningen och den praktik den
skulle beskriva, stödja och utveckla. Risken finns då att teori och praktik
skiljs åt, som om, med hänvisning till Merleau-Ponty (1962), geografin alls
inte hade något att göra med våra ursprungliga upplevelser av en skog, ett
fält eller en flod.
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Texter, språk och skrivande med utgångspunkt
i de nya kurs- och ämnesplanerna i svenska

Annbritt Palo & Lena Manderstedt
The Swedish school is facing a number of structural and didactic changes. New
syllabi have been adopted for the compulsory and the upper secondary school,
as well as a new grading system. The aim of this article is threefold. Firstly, we
aim to present previous research concerning the teaching of language and writing. Secondly, we aim to analyse the new syllabi in Swedish. Finally, we aim to
problematize and discuss these syllabi in the light of previous research. The
new syllabi show a progression in the teaching of language and writing, where
the indicated text production among the youngest pupils is related to the everyday domain, and the indicated text production for older pupils gradually
change into the specialized and the critical/reflexive domains. The article discusses the slight asymmetry between the general objectives for Swedish as a
school subject, the central content as it is presented in the syllabi and the assessment criteria in the syllabi for the upper secondary school.
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Inledning
Idag står såväl svenskämnet som den svenska skolan inför stora förändringar, främst vad gäller struktur men också vad gäller innehåll. Den nya kursplanen eller, som de kallas för gymnasieskolan, de nya ämnesplanerna har
antagits för grund- respektive gymnasieskola och vad man vill åstadkomma
är ökad tydlighet, vilket förutsätts leda till förbättrade resultat (Skolverket
2010, Rapport U2009/312/S). Ett nytt sexgradigt betygssystem införs också.
Betygen ska vara kunskapsrelaterade och ges från A, som högsta betyg, till

F, som är icke godkänt. E är således det lägsta godkända betyget. Eftersom
såväl kursplanen som ämnesplanerna för Svenska 1, 2 och 3 kopplas samman med kunskapskrav på olika nivåer ska det, enligt Skolverket, bli enklare
och tydligare för lärare att hantera både kunskapskrav och innehåll i kurserna. På vilket sätt är då kursplanen och ämnesplanerna tydliga, och vilken
språksyn och pedagogisk ambition kan man utläsa i dem?
Mot bakgrund av modern forskning om texter, språk och skrivande analyseras i den här artikeln den nya kursplanen i svenska för grundskolan samt
ämnesplanerna i svenska 1, 2 och 3 för gymnasieskolan. Det övergripande
syftet är att belysa den dominerande språksynen och den pedagogiska ambitionen i de nämnda styrdokumenten. I artikeln diskuteras också vilka texttyper som eleverna förväntas möta och skriva, vilken funktion språk och skrivande ges, vilka skrivkompetenser som är aktuella och till vilka domäner
skrivandet i skolundervisningen kan räknas. En avgränsning görs mot den
allra tidigaste läs- och språkutvecklingen i förskolan, som inte alls berörs.

Språksyn – några forskningsnedslag om texter, språk och
skrivande
En utgångspunkt i modern språkforskning är antagandet att språk är socialt
och kontextuellt situerat och att studiet av språk som interaktionell diskurs
visar att språkliga parametrar inte är konstanta och inte kan tas för givna utan
produceras i kommunikationen (Schleppegrell, 2004; Hyland, 2005; Auer,
2008; Tornberg, 2006; Westman, 2009). Språket konstrueras i diskurser
genom hegemoniska föreställningar om vad som får sägas respektive inte får
sägas: “In fact, what can be said and what cannot be said is a central part of a
social-communicative style” (Auer, 2008, s. 12). Den här språksynen visar
sig givetvis i nyare teorier och forskningsresultat och Mona Blåsjö, som
skrivit en översikt om svensk skrivforskning, menar att man alltmer frångått
individcentrerad och psykolingvistisk forskning till förmån för etnografiskt
och kontextuellt inriktad forskning. Forskningstraditionerna, som rört sig
från grammatiskt-strukturalistiska via textlingvistiskt-kognitivistiska till
social-kulturella studier, uppvisar bredd och variation i fråga om forskningsintresse, teori, metod, syn på skrivutveckling och skrivpedagogik.
Omstridda frågor inom språkforskningen är bland annat hur man ska se
på typifierade texter (genrer) och om man kan lära ut en form, eller om formen kommer till i ett socialt situerat omförhandlande (Blåsjö, 2006). Beroende på vilken grundsyn språkforskaren har kommer frågan sannolikt att
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besvaras på lite olika sätt, men som vi ska se verkar det socialt situerade
omförhandlandet vinna terräng bland språkforskarna. J. R. Martin beskriver
begreppet genre som ett system av sociala processer:
genre is concerned with systems of social processes, where the principles for relating social processes to each other have to do with texture
– the ways in which field, mode and tenor variables are phased together in a text. This means that the principles for relating texts to one
another at the level of genre complement those at the level of register.
(Martin, 1997, 2005, s. 12)

Martins definition av genre innebär med andra ord att genre inte enbart kan
beskrivas utifrån typisk uppbyggnad och typiska språkliga drag utan också
innefattar sådana variabler som utgörs av fältet eller ämnet, modus och mening.
Genre bör, menar Ken Hyland, betraktas som former för social handling
”designed to accomplish socially recognized purposes, and the writer’s success in this depends on the projection of shared context” (Hyland, 2005, s.
142). I genrebegreppet ligger således att skribenten gör lingvistiska val som
mottagarna konventionellt uppfattar som övertygande. Samtidigt är begreppet genre inte någonting statiskt, utan inbegriper också ett förhandlingsutrymme: “The positions articulated and the linguistic forms used by individual members may be ratified or challenged, aligned to or contrasted by other
participants” (Androutsopoulos, 2008, s. 284). I textskapandet försiggår en
ständig förhandling, interaktion, med andra deltagare i textgemenskapen:
According to sociolinguistic theories, talking and speaking involve a
continuous adaptation to the others, to the local ‘group’ and also to the
entire ´communicative community´. When we construct a text we thus
adapt, consciously or unconsciously, to the norms and attitudes of the
communicative community of which we are part. (Gunnarsson, 2009,
s. 133)

Det tycks således som om språksyn och genremedvetenhet är ömsesidigt
beroende och att båda påverkar skrivande och produktion av texter.
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Skrivande och texter i skolan
Under 1970-talet kom språkundervisningens kommunikativa funktion att
fokuseras då man däri såg en emancipatorisk och demokratisyftande aspekt.
Ulrika Tornberg, som skrivit om språkundervisning i skolan, menar att detta
lämnar öppningar för eleverna att använda sina egna versioner av språket
samtidigt som det finns en kluvenhet eftersom eleverna också förväntas lära
sig kommunikativa situationer. Det mesta handlar om vilken språksyn som
dominerar, för om språket ses som ett formellt system är det förmodligen
läraren som anses och anser sig äga det rätta språket. Ses det istället som
språkliga handlingar får den enskilda språkanvändaren en annan makt över
sitt språk samtidigt som diskursen styr vad som kan sägas, till vem det kan
sägas och i vilket sammanhang ett givet uttalande kan ske. En sociokulturell
och konstruktivistisk språkundervisning handlar om att elevernas lärande ses
som kontextuellt betingat och skapat genom kommunikation, men två stora
enkätundersökningar i grundskolan och gymnasieskolan 2002 och 2003 visar
att eleverna tycker att undervisningen handlar om att kunna ett språk, inte
om att kommunicera (Tornberg, 2006).
Språk och skola är, som visats, nära förbundna med varandra och
Mary Schleppegrell konstaterar att skolan primärt är en lingvistisk process,
där språket – ofta omedvetet – fungerar som ett sätt att värdera och differentiera elever från tidiga år och genom hela skoltiden (Schleppegrell, 2004).
Ett försök att systematisera språkundervisningen har gjorts inom den så kallade SFL-pedagogiken1 där skrivande främjas av en systematisk och explicit
grammatik-, text- och genreundervisning, ofta med fokus på språkliga register för ämnesdomäner (Blåsjö, 2006). Ofta sker en indelning i olika domäner: en vardagsdomän, en ämnesdomän och ibland en kritisk/reflexiv (vetenskaplig) domän. I SFL finns både ett klassutjämnande perspektiv, i och med
att elever från hem med låg utbildningsnivå ges hjälp att tillägna sig skrivkompetenser, och ett socialiserande perspektiv, i och med att elever genom
att tillägna sig genrer också införlivas i diskursgemenskaper som 'äger' en
uppsättning genrer, vilka konstruerar gemenskapen och speglar dess normer
och värderingar. Den kritik som riktas mot genreskolan poängterar dock att
undervisningen kan innebära ett statiskt förhållningssätt i och med att man
skolar in eleverna i samma normer utan att ifrågasätta dessa (Blåsjö, 2006).
Samtidigt försvaras pedagogiken med att knappt ens läraren tycks ha klart
1

SFL = Systemic Functional Lingustics, även kallad Sydneyskolan eller Educational Linguistics.
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för sig vilka krav som ställs på textuella mönster eller har förmåga att förmedla dessa förväntningar:
In addition, teachers’ expectations for language use are seldom made
explicit, and much of that is expected regarding language use in
school tasks remain couched in teachers’ vague admonitions to ‘use
your own words’ or to ‘be clear’. Writing tasks are assigned without
clear guidelines for students about how a particular text type is typically structured and organized. For these reasons Christie (1985) has
called language the ‘hidden curriculum’ of schooling. (Schleppegrell,
2004, s. 2)

Trots att lärande primärt sker genom språket undervisas eleverna sällan i
vilka språkliga krav som ställs på de texter som de förväntas producera
(Schleppegrell, 2004). Hyland observerar att skribenter inte tycks vara medvetna om textuella drag och underliggande retoriska praktiker, delvis på
grund av att textlingvistiska drag inte uppmärksammats i skolan (Hyland,
2005). Ändå måste elever för att lyckas i skolan förstå skolkontexten och de
lingvistiska val som realiseras i den kontexten och de förväntningar som
lärare har på elevernas texter: ”Even from the earliest school tasks, teachers
have certain expectations of students for how they should use language”
(Scheppegrell, 2004, s. 25). Det är dock de språkligt högpresterande eleverna
som får den största hjälpen i skolan. Lärare bygger vidare på dessa elevers
idéer, ger fler syntaktiska och semantiska ledtrådar och avbryter dem mer
sällan (Scheppegrell, 2004). Det här gäller inte bara äldre elever, utan Frances Christie (1997) visar att det i lika hög grad gäller från tidiga skolår. Det
pedagogiska arbetet spelar en mycket viktig roll i att etablera önskvärt lingvistiskt beteende, sådant som skolan belönar: ”There is in fact a very strong
moral imperative (…) to talk politely at some length about happy things”
(Christie, 1997, s. 138). Genom att verbalt eller icke-verbalt belöna elever
som väljer att tala om rätt ämnen visar lärare hur den förväntade lingvistiska
skolkontexten bör se ut.
I den bästa av världar ger skolans skrivundervisning eleverna möjlighet
att förstå texter, kunna använda skrivande som redskap för tänkande och
lärande samt uttrycka sig på ett kommunikativt funktionellt sätt. Undersökningar visar dock att många elever inte hemifrån får hjälp att socialiseras in i
användningen av ett språkbruk i överensstämmelse med skolans, och dessa
elever behöver skolans hjälp:
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For these students, learning academic registers is like learning a second language in a context where little reinforcement is available outside the classroom. The learning of new registers, like learning a second language, requires appropriate input, opportunities for interaction
and negotiation of meaning, and relevant focus on the form that language takes in different setting and as it is used for different tasks.
(Scheppegrell, 2004, s. 153)

Utan kunskap om hur meningsskapande sker i det akademiska registret kan
elever inte förstå eller visa vad de kan, och därför måste de från tidiga skolår
tränas i att använda olika genrer. Schleppegrell menar att elever har svårt att
balansera och utveckla argument samt att de behöver men inte alltid får skolans hjälp att utveckla sin förmåga att i texter växla mellan konkretion och
abstraktion:
Applebee (1984) found that weak writers and second language writers
typically got few opportunities to write analytically. Poorer writers
were asked to write in personal and imaginative modes and were expected to do only about half as much factual writing as better students.
(...) This means that the writers who needed the most help were not
engaged in tasks that gave them experience with academic registers.
(Schleppegrell, 2004, s. 150)

Man skulle kanske kunna tro att processkrivande och responsarbete i skolundervisning används till att utveckla språkliga register, förhandla och omförhandla lingvistiska förväntningar och textuella mönster, men så är det inte
av allt att döma (Schleppegrell, 2004; Blåsjö, 2006). För att hjälpa eleverna
att utveckla en genrekompetens måste såväl skrivprocessen som produkten
beaktas, menar Schleppegrell. Om skrivprocessen i huvudsak används i friare texttyper, är risken stor att det blir trivialiteter som fokuseras. Eleverna
blir inte bättre skribenter av att lärare fokuserar fel som sedan korrigeras.
Däremot blir eleverna bättre skribenter om de förstår hur form påverkar
mening: ”Helping students understand how different forms construe different meanings gives them more choices about how they represent themselves
as writers and gives them tools for getting meaning from the texts they read”
(Schleppegrell, 2004, s. 163).
Processkrivandet tycks inte heller i Sverige ha slagit igenom i skolorna,
skriver Blåsjö. En tänkbar förklaring till processkrivandets dåliga genomslagskraft är att varken lärare eller elever haft tillräckliga verktyg för att ge
konstruktiv respons. Lärarna har ofta fått uppfattningen att man ska upp96

muntra hellre än anmärka och när det gäller eleverna saknar de ofta begrepp
för hur texten är uppbyggd (Blåsjö, 2006). Judith-Ann Chrystal påpekar
dock att lärare och elever som ger respons på texter tenderar att fokusera på
fel medan positiv feedback används för att släta över negativ kritik. Som
väntat är de yngsta eleverna sämst på att ge positiv feedback, sannolikt för
att de är ovana vid såväl texttyper som vid responssituationen – de saknar
språkliga modeller för hur och vad man kan kommentera (Chrystal, 2006).
Det som saknas är ett metaspråk för att tala om texter och skrivande.
Mary Macken-Horarik strukturerar ett metaspråk för språkutveckling
med progression. Utifrån de tre domänerna vardagsliv, en specialistdomän
och en kritisk/reflexiv (vetenskaplig) domän visar hon vilken typ av literacy2
som är aktuell i respektive domän utifrån kunskapssyn, texttyp, skribentens
roll och språkets funktion (Macken-Horarik, 1996). Ju längre upp i åldrarna
elever kommer, desto högre krav ställs på deras lingvistiska kompetens..
Genremedvetenhet är, med andra ord, viktigt för skolans skrivundervisning.
Martin (1997) har identifierat några huvudsakliga skolgenrer: personliga
genrer (återberättande, berättande), sakprosagenrer (instruktion, anvisning,
rapport) samt analytiska genrer (utredning, förklaring, tolkning). Dessa genrer med de förväntningar som finns på syfte och register är kulturellt förväntade sätt att skriva i en skolkontext. Problemet för vissa elever är att skolkontexten är en annan kontext än den de är vana vid (Schleppegrell, 2004).
Som vi sett ger forskningen ingen vägledning angående vilka genrer skolan bör fokusera. Däremot finns både internationell och svensk forskning
som visar hur skrivpraktikerna i skolan ser ut. I sin doktorsavhandling synliggör Maria Westman skriftpraktiker i två yrkesförberedande gymnasieklasser och visar att skrivandet fokuserar en skrivkompetens av flera möjliga:
Skrivandet i de undersökta klasserna bygger i hög grad på utnyttjande
av en skrivkompetens. (---) I de yngre skolåren är den mest framträdande texttypen berättelsen, vilken aktualiserar nämnda skrivkompetens. Skrivkompetensen där textvärldar konstrueras återfinns därmed
främst inom grundskolan och särskilt i de yngre åldrarna (…). Därför
kanske just denna skrivkompetens är den som i ett skrivutvecklingsperspektiv kan tillåtas få minst utrymme på gymnasienivå till förmån
för andra mer kognitivt inriktade skrivkompetenser. (Westman, 2009,
s. 188)

2

Macken-Horarik talar om tre olika typer av literacy: functional, reproductive respektive critical literacy.
Andra språkforskare, däribland Maria Westman (2009), väljer i stället att tala om kompetenser.
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Det finns dock en risk att lärare och elever tar skrivandet i skolan för givet
och att ”samma typer av texter skrivs genom hela skoltiden utan att någon
progression sker” (Westman, 2009, s. 192). För att undvika att elever skriver
samma texttyper eller endast tränar en skrivkompetens, krävs att styrdokumenten explicit anger vilka texttyper som ska skrivas i olika årskurser eller
olika svenskkurser samt vilka skrivkompetenser som därmed tränas. Ger då
den nya kursplanen och de nya ämnesplanerna lärare och elever vägledning
hur den språksyn och de pedagogiska ambitioner som skrivs fram i styrdokumenten ska omsättas och iscensättas i skolans undervisning i textkompetens, språk och skrivande?

Texter, språk och skrivande i grundskolans kursplan
Den nya kursplanen och de nya ämnesplanerna i svenska har varit ute på
remiss och under remisstiden legat ute på Skolverkets hemsida. I ett pressmeddelande beskrivs arbetsprocessen som demokratisk och öppen, med ett
flertal remissomgångar och många deltagare (Skolverket 2010). Med tanke
på att skolans styrdokument i hög grad är uttryck för politiska intentioner är
det knappast förvånade att den demokratiska arbetsprocessen betonas. Skolverkets ledord är tydlighet ifråga om kunskapskrav – ett begrepp som ersatt
det tidigare begreppet uppnåendemål – och struktur.
För det obligatoriska skolväsendet fastslås i Lgr11, kursplan i svenska i
grundskolan, fortsättningsvis enbart kallad Lgr11, att syftet med undervisningen är att elevernas tal- och skriftspråk utvecklas ”så att de får tilltro till
sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda
syften” (Lgr11, s. 89). Elevernas ”förmåga att skapa och bearbeta texter,
enskilt och tillsammans med andra” ska utvecklas, och de ska genom undervisning ges möjligheter att utveckla ”kunskaper om svenska språket, dess
normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar
beroende på sociala sammanhang och medier” (s. 89). Slutligen ska undervisningen ”bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor”, vilket ska ge eleverna
”förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket” (s. 89). Punkterna i
det allmänna syftet med svenskämnet visar, precis som den inledande skrivningen, att språk står i centrum:
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och
lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker käns98

lor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt
och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett
samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.
(s. 89)

Den del av det centrala innehåll som avser texter, språk och skrivande skulle
också kunna hänföra sig till läsning och litteratur. Det gäller exempelvis det
som sägs om analys av ”ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter” i TV-serier, teaterföreställningar och webbtexter (s.
93). Formuleringen ger, enligt vår bedömning, den enskilda svenskläraren
två tolkningsmöjligheter. Antingen kan de exemplifierade texttyperna användas för att träna språk- och genrekunskap, eller så kan den språkliga analysen av texterna fungera som en del i en fördjupad läsning och ett samtal
kring texter.
Föga förvånande är det i innehållet för de yngsta eleverna som de tydligaste indikationerna på läs- och skrivinlärning – ”[a]lfabetet och alfabetisk
ordning” och ”[s]ambandet mellan ljud och bokstav”, för att ta två exempel
(s. 90) – finns, kanske för att majoriteten av eleverna i årskurs 4-6 och 7-9
förväntas ha förvärvat dessa färdigheter.
Formuleringarna för alla tre åldersnivåer i grundskolan fokuserar skrivutvecklingen snarare än skrivinlärning. Redan de yngsta eleverna ska i svenskundervisningen lära sig strategier för att skriva olika texttyper och känna till
typisk uppbyggnad och språkliga drag. Exempelvis dikterar kravnivån för
godkänt efter årskurs 3 att eleven ska kunna skriva berättande texter med
inledning, handling och avslutning (Lgr11, Kunskapskrav till kursplanen i
svenska). Kravnivån för det lägsta betyget E i år 6 – här och fortsättningsvis
citerade i enlighet med originaltextens fetstil – utökas genom att eleven ska
kunna skriva olika slags texter ”med begripligt innehåll och i huvudsak
fungerande struktur samt viss språklig variation” och för de berättande texterna ”enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling” (s. 2). Efter
årskurs 9 ska eleverna för betyget E i huvudsak kunna anpassa olika texter
till texttyp, språkliga normer och strukturer. I de berättande texterna ska
enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp användas. Anpassningen
mot gymnasieskolans mer avancerade texttyper märks i formuleringar som
”till viss del underbyggda resonemang (…) källornas trovärdighet och relevans (…) samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar”
(s. 5).
Vad gäller språkets struktur är skillnaden mer iögonenfallande mellan
årskurs 1-3 och årskurs 4-6, än mellan den sistnämnda och årskurs 7-9. De
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yngsta eleverna ska lära sig stor och liten bokstav, tre skiljetecken och stavning. Undervisningen i årskurs 4-6 ska däremot ta upp meningsbyggnad,
huvudsats, bisats, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och
ordklasser. För årskurs 7-9 tillkommer ”satsdelar”. Vi noterar också att kursplanen använder en etablerad terminologi och talar om ordklasser och satsdelar. Man har således valt en terminologi som inte tvingar lärare att utgå
från den språksyn som kännetecknar funktionell grammatik, vilket inte per
automatik utesluter att lärare ändå gör det.
Genrekunskap betonas genomgående i språk- och skrivundervisningen,
även om termen genre inte används. För skrivandets del talar man om olika
typer av texter eller om konkretiserade texttyper och deras ”typiska uppbyggnad och språkliga drag” (Lgr11, s. 90f). Endast för årskurs 7-9 används
ordet genre och då i kombination med skönlitteratur. För årskurs 1-3 anges
berättande, beskrivande och förklarande texter samt texter som kombinerar
ord och bild, exempelvis ”film, interaktiva spel och webbtexter” (s. 91).
Syftet med att kombinera ord och bild är enligt kunskapskraven att eleven
till viss del ska ”kunna förtydliga och förstärka sina budskap genom att
kombinera text och bild” (Lgr11, Kunskapskrav till kursplanen i svenska, s.
2). För betyget E efter årskurs 6 ska eleven ha vidareutvecklat sin förmåga
att kombinera sina texter med flera olika estetiska uttryck ”så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt” och för att ”förstärka och levandegöra sina texters budskap” (s. 2). En progression från dessa kunskapskrav blir
tydlig när man sedan läser kraven för motsvarande förmåga efter årskurs 9.
Där ska eleverna kunna kombinera olika typer av texter med olika estetiska
uttryckssätt samt medier ”så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande
sätt” och för att ”förstärka och levandegöra sina texters budskap” (s. 5). Här
kan vi alltså se en tydlig strävan efter en retorisk medvetenhet men sannolikt
också mot en kommunikativ språkanvändning. Vad det gäller konkretiserade
texttyper omnämns, som tidigare sagts, berättande texter redan för årskurs 13. Likaså omnämns vad som kan betraktas som ett frö till sammanställningar
och faktatexter. För årskurs 4-6 talas också om argumenterande texter exempelvis ”reklam och insändare” (Lgr11, s. 92), och för årskurs 7-9 inkluderas
utredande texter dit ”vetenskapliga texter” räknas (s. 93).
Det är alltså i uppräkningen av de texter som ska användas som en ökad
svårighetsgrad och en utbyggd textrepertoar visar sig. Medan de yngsta elevernas texter främst skulle hamna i det som språkforskarna kallar för vardagsdomänen – i kunskapskraven för årskurs 3 anges exempelvis att eleven
ska kunna stava verklighetsnära ord, ska eleverna i årskurs 7-9 möta texter
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som också kan sägas tillhöra den kritiska/vetenskapliga domänen. I listorna
över centralt innehåll sägs inte explicit att lärare i de olika årskurserna ska
låta eleverna skriva texter av de texttyper eller i de genrer som exemplifieras.
Detta lämnar öppet för den enskilda läraren eller det enskilda lärarlaget att
göra en tolkning: Ska eleverna också skriva och/eller läsa alla exemplifierade texttyper och genrer? Är det läraren eller lärarlaget som avgör skrivandets
omfattning och utvidgningen av skrivrepertoaren? I detta avseende följer de
nya kursplanerna tidigare kursplaners relativa öppenhet för tolkning av den
professionella kåren och i slutänden av den enskilda läraren. Formuleringarna i kursplanen indikerar att genrer är något man kan lära sig snarare än något som omförhandlas. Frånvaron av explicita formuleringar om omförhandling innebär dock inte att det synsättet med nödvändighet utesluts i
undervisningen, bara att det inte uttryckligen sägs att lärare i undervisningen
ska ha ett sådant förhållningssätt. Annat centralt innehåll skulle kunna tolkas
så att eleverna medvetandegörs om den omförhandling som realisering av en
genre innebär (Hyland, 2005). Eleverna ska, enligt kursplanen i svenska,
medvetandegöras om skillnader i språkanvändning, beroende på sammanhang, mottagare och syfte samt ”[e]tiska och moraliska aspekter på språkbruk” (Lgr11, s. 94).
Slutligen finns processkrivning som en röd tråd genom grundskolans
svenskundervisning. Redan de yngsta eleverna ska i undervisningen möta
textbearbetning, och detta ska i årskurserna 4-6 och 7-9 fördjupas med responsarbete. Genom att skriva in processkrivning, även om termen inte används, ökar kraven på svensklärare att låta – eller tvinga – eleverna att arbeta
processinriktat med sitt skrivande. Här lämnar kursplanen faktiskt inte dörren öppen för enskilda lärare eller lärarlag att bortse från textbearbetning.
Formuleringarna är dock sådana att det inte uttryckligen sägs att lärare ska
undervisa i textbearbetning, som Hyland (2005) föreslår, bara att texter ska
bearbetas och elever ska ge och ta emot respons på texter. I händelse av att
enskilda lärare eller lärarlag väljer att tolka innehållet i skrivningen som att
eleverna – men inte lärarna – ska göra någonting mer i responsarbetet än att
ge feedback på texter är det, enligt vår mening, högst osäkert om eleverna
utvecklar ett metaspråk för att tala om skrivande och därmed får en fördjupad kunskap om och förståelse för språkbruk och språkanvändning. En
skrivning i kravnivån redan för årskurs 3 kan motverka den typen av tolkning och istället gynna elevens utvecklande av ett metaspråk: eleven kan
”utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter”
samt ”utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt”
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(Lgr11, Kunskapskrav till kursplanen i svenska, s. 2). De frågor som eleverna ska utgå ifrån kan ses som språkliga modeller för att tala om de aktuella
texttyperna och om att använda relevanta begrepp för att ge och ta emot respons. För årskurs 6 skärps, som väntat, kraven och för betyget E ska eleven
utifrån respons kunna ”bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet” (s.
2). Krav på tydlighet har för eleverna i årskurs 6 kompletterats med krav på
ökad kvalitet, och för eleverna i årskurs 9 tillkommer krav på ökad uttrycksfullhet. Det är genom kunskapskraven som rör textbearbetning som lärare får
indikationer vilka förväntningar som ställs på processkrivandet i svenskundervisningen.
För att sammanfatta språksynen i den nya kursplanen i svenska för
grundskolan menar vi att det finns en anstrykning av färdighetstänkande i
formuleringarna kring språk- och skrivundervisning. Om det finns ett språkfilosofiskt resonemang ligger det under ytan, vilket kan bero på den struktur
som den nya kursplanen i svenska har. Det sägs uttryckligen att kursplanen
inte ska innehålla skolverksamhetens övergripande mål, vilka återfinns i
läroplanens första del, utan kursplanen ska vara ämnesavgränsad (Skolverket, Rapport U2009/312/S). Oavsett orsak framställs språk främst som ett
redskap, något man lär sig för att kommunicera, fungera och ha inflytande
som samhällsmedborgare. Naturligtvis kan enskilda lärare och lärarlag i
kursplanens formuleringar läsa fram ett behov av en reflekterad och reflekterande språksyn – det är till och med troligt att många gör det – men det påtalas inte uttryckligen.
Innehållet i kursplanen i svenska för grundskolan är, med undantag för
några moderna inslag, exempelvis ”webbtexter”, inte radikalt nytt utan tämligen välbekant för dem som arbetat med svenskundervisning. Det nya är i
stället de relativt detaljerade anvisningarna beträffande textkunskap, språkoch skrivundervisning.
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Texter, språk och skrivande i gymnasieskolans ämnesplaner
Hur ser det då ut i ämnesplanerna i svenska för gymnasieskolan? Där fastslås
att svenskämnets kärna är språk och litteratur. Språket sägs inledningsvis
vara ”människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling” (Gy2011, Ämnesplan för ämnet svenska, s. 248). Under
rubriken Ämnets syfte sägs bland annat att undervisningen syftar till att elevernas förmåga att kommunicera i skrift utvecklas, liksom kunskaper om det
svenska språkets uppbyggnad och ursprung. Vidare ska de få ”möjlighet att
reflektera över olika typer av språklig variation” (s. 248), och undervisningen ska stimulera elevernas lust att skriva, vilket stödjer den personliga utvecklingen: ”Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen
språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardagsoch samhällsliv”, till exempel arbetsliv och fortsatta studier (s. 248).
I syftesbeskrivningen för ämnet svenska betonas att eleverna ska ges rikliga tillfällen att skriva och få tillfälle att värdera andras texter samt att bearbeta sina egna efter ”egen värdering och andras råd” (s. 248). Detta antyder
således ett fortsatt arbete med det processkrivande som påbörjats i grundskolan. Genom svenskundervisningen ska eleverna få kunskaper om ”språkriktighet i text” för att kunna utforma texter som fungerar i en kontext och med
beaktande av syfte, mottagare och kommunikativ situation. Utöver detta
talas om kunskaper om genrer, berättartekniska och stilistiska drag ”i skönlitteratur från olika tider”, liksom i film och andra medier (s. 248). Det framgår inte explicit av syftet om eleverna ska bli bekanta med olika genrer genom läsning eller genom egen textproduktion. Det är dock inte otänkbart att
lärare kopplar samman det målet med det som följer, där det sägs att eleverna ska ”producera egna texter med utgångspunkt i det lästa” (s. 249). Här
finns alltså möjligheter för lärare att använda skönlitteratur som utgångspunkt för elevernas skrivande, även om det inte uttryckligen sägs att ”det
lästa” utgörs av skönlitteratur.
När det gäller de enskilda kurserna inom ramen för svenskämnet finns
åtminstone fyra kurser som direkt berör text, språk och skrivande: Svenska
1 (100 p), Svenska 2 (100 p), Svenska 3 (100 p) – för dessa kurser gäller
syftesbeskrivningen i sin helhet – och Skrivande (100 p). Eftersom kursen
Skrivande inte är obligatorisk för något av de nationella programmen diskuteras den inte vidare i den här artikeln. Enligt programstrukturen för de nationella programmen (Se Skolverket, programstrukturer, i litteraturlistan)
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läses Svenska 1 av samtliga program. För eleverna på åtta av programmen
finns inte angivet någon möjlighet att läsa fler svenskkurser än den obligatoriska Svenska 1. Eleverna på två program – Barn- och fritidsprogrammet
respektive Vård- och omsorgsprogrammet – läser obligatoriskt Svenska 1
och Svenska 2 och har utöver detta möjlighet att läsa den tredje svenskkursen. Elever på två andra program – Handels- och administrationsprogrammet
respektive Hotell- och turismprogrammet – har möjlighet att utöver den obligatoriska Svenska 1 läsa en svenskkurs men inte vilken kurs som helst,
nämligen Svenska 2 eller Retorik för de förstnämnda och Retorik för de
sistnämnda. Slutligen läser elever på de sex högskoleförberedande programmen obligatoriskt Svenska 1, 2 och 3 och endast dessa elever kan, enligt programstrukturen, välja kursen Skrivande.
För varje kurs anges mer detaljerat det centrala innehållet, exempelvis
”skriftlig framställning av argumenterande text” samt ”texter för kommunikation, lärande och reflektion” (Gy2011, Ämnesplan Svenska 1, s. 250).
Några andra punkter i det centrala innehållet kan, potentiellt sett, handla om
skrivande eller enbart om analytiska färdigheter. ”Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text” (s. 250) är exempel på centralt innehåll,
där det sannolikt är lärare som tolkar huruvida detta handlar om elevernas
egna texter eller om exempeltexter att bearbeta eller analysera. I det centrala
innehållet för Svenska 2 och Svenska 3 finns liknande skrivningar som är
öppna för tolkningar. I punkter som direkt berör skriftlig framställning i
Svenska 2 sägs, exempelvis, att eleverna ska skriva utredande och argumenterande texter och lära sig stildrag och normer för nämnda texttyper. I
Svenska 3 ska den skriftliga framställningen knyta an till ”den vetenskapliga
texttypen” och dessutom behandla ”någon aspekt av svenskämnet” (Gy2011,
Ämnesplan Svenska 3, s. 266) Här noterar vi att skrivningen implicerar en
enda vetenskaplig texttyp, vilket knappast varit avsikten. Eleverna har, enligt
målen för tidigare svenskkurser, blivit bekanta med och åtminstone skrivit
ett par av de texttyper som kan ingå i en vetenskaplig text: referat, utredande
text, argumenterande text etc. Vad de egentligen förväntas skriva för slags
text här är inte tydligt utsagt, bara att den ska anknyta till svenskämnet, oavsett vilket gymnasieprogram som läses och inriktningen på elevernas övriga
gymnasiestudier. I de fall svenskläraren vill arbeta tillsammans med lärare i
ämnesövergripande projekt med programinfärgning, tolkar vi det som att
detta sker utöver den svenskämnesinriktade vetenskapliga textproduktionen,
som möjligtvis utgörs av en rapport.
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För varje kurs finns kunskapskraven för respektive betyg från E, C och A,
med specificerad kravnivå för varje kursmål. Det är i de specificerade kravnivåerna, här citerade i enlighet med originaltextens fetstil, som lärare får
indikationer huruvida ett mål ska föranleda skriftlig produktion eller ej. Ett
sådant exempel finns vad gäller det tidigare nämnda målet att bearbeta,
sammanfatta och kritiskt granska text, där kunskapskravet för betyget E,
tydligt anger att eleven ska kunna ”läsa, reflektera över och göra enkla
sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det
lästa” (Gy2011, Ämnesplan Svenska 1, s. 250). Av kunskapskraven framgår alltså att det inte räcker att låta eleven bearbeta, sammanfatta och kritiskt
granska exempeltexter. Tolkningsfriheten är med andra ord inte fullt så stor
som det först kan tyckas, men för att få en tydligare bild av det egentliga
ämnesinnehållet och vilka val som överlåts på den professionella kåren måste varje enskild svensklärare noggrant läsa alla delarna av ämnesplanerna,
det vill säga såväl ämnets syfte som centralt innehåll och kunskapskrav.
Med tanke på de övergripande skrivningarnas intentioner om texter som
fungerar väl i sitt sammanhang, om språkriktighet och argumenterande framställning är det värt att notera kunskapskraven för det lägsta godkända betyget, E: ”Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter
som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan i huvudsak följa
skriftspråkets normer för språkriktighet” (s. 250). Här tycks det som om de
övergripande textuella nivåerna inte ges en uttalad särställning i förhållande
till lägre textuella och lätt mätbara nivåer. Det är inte möjligt att påstå att
skrivningen i kunskapskravet för betyg E helt bortser från den globala språkliga nivån, eftersom det talas om en viss anpassning till syfte, mottagare och
situation. Däremot är det möjligt att tolka skrivningen som om större betydelse läggs vid språkriktighet, eftersom det där sägs att normerna för språkriktighet i huvudsak ska följas. För högre betyg skärps förvisso kraven och
större vikt läggs vid texttriangelns globala språkliga nivå (Løkensgaard,
2001).
Många gymnasieelever läser enbart Svenska 1, och den bild man får utifrån skrivningarna i kunskapskraven är att det finns en risk att elever lämnar
gymnasieskolan utan att behärska skrivande i en kommunikativ och funktionell mening. Vilka konsekvenser detta får för elever i arbetslivet eller om de
någon gång vill vidareutbilda sig är i dagsläget oklart. Ett antagande är dock
att fler elever än idag kommer att sakna grundläggande behörighet för uni-
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versitetsstudier, för så vitt man inte från den högre utbildningens håll ändrar
behörighetskraven.
När det gäller kunskapskraven för Svenska 2 anges att eleven för det
lägsta betyget, E
kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information
från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har
tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till
syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa
regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets
normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. (Gy2011, Ämnesplan Svenska 2, s. 258)

Som vi ser ökar kraven på de lägre textuella nivåerna jämfört med Svenska 1
vilket är väntat men också här sägs att eleverna förväntas skriva texter som
endast till viss del anpassats till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Möjligtvis kan de explicita skrivningar som rör argumentation och utredning liksom citat- respektive referatteknik ses som ett försök att anpassa
texterna till ett bestämt syfte – att skriva diskursivt – men den kvalitativa
kravnivån blir på det här sättet inte specifik för det lägsta godkända betyget,
E. Även här ökar dock kraven på den globala nivån för de högre betygen.
I Svenska 3 ser vi att kravnivån för det lägsta betyget ökar främst genom
att det i skrivningarna talas om stora mängder information, texter av vetenskaplig karaktär, en källkritisk värdering samt en rimlig behandling av källmaterial och relevanta slutsatser:
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora
mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från
detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna
är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna
är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tilllämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett
rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket
är varierat och innehåller goda formuleringar (Gy2011, Ämnesplan
Svenska 2, s. 266f).
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Ett närmande till akademisk diskurs tydliggörs, inte minst genom skrivningen om den kritiska värderingen av material, men fortfarande blir elevtexterna
godkända även om de endast till viss del anpassas till syfte, mottagare och
situation. Frågan är om elever på högskoleförberedande program med betyg
E är tillräckligt rustade att möta de krav som ställs i akademisk diskurs vad
gäller att skriva texter med god anpassning till syfte, mottagare och situation.

Ökad tydlighet – några reflektioner i avsaknad av kristallkula
Språk är skolans dolda läroplan, sade Schleppegrell med hänvisning till
Christie (Schleppegrell, 2004). Det är via språket som skolan värderar och
sorterar elever. Elever som inte får hjälp hemifrån att socialiseras in i skolans, samhällets eller akademins språk borde genom skolans undervisning,
inte minst i svenskämnet, ges möjlighet att förvärva de språkliga – och därmed kulturella – redskap som ger dem tillträde till dessa gemenskaper. Läser
vi grundskolans och gymnasieskolans styrdokument i helhet kan vi se att den
ambitionen finns.
Tanken med att tydliggöra relationen mellan övergripande mål och ämnesspecifika mål genom att sammanföra dessa i läroplanen för grundskolan
är god, ur ett språkutvecklande helhetsperspektiv. Däremot kanske det kan
ligga något i den farhåga som en remissinstans framfört, nämligen att åtskiljandet av övergripande och ämnesspecifika mål – om än i en och samma
skrift – kan leda till att ”viktiga kompetenser riskerar att ’falla mellan stolarna’” (Regeringen, Proposition 2008/98:87, s. 9). Skrivningarna i det centrala
innehållet samt i kunskapskraven får, med andra ord, inte läsas som listor att
pricka av utan ska läsas i relation till bland annat skrivningarna om värdegrund. En potentiell risk är dock att lärare och elever, i synnerhet under tidspress, kan komma att i allt för hög grad fokusera kunskapskraven och bygga
undervisningen kring dem, vilket i sin tur kan leda till att värdegrundsfrågor
hamnar i skymundan. I ett sådant scenario är det tänkbart att svenskundervisningen inte hjälper elever att utveckla de språkliga och kulturella verktyg
som de behöver för att få tillträde till olika slags samhällsgemenskaper.
Som tidigare sagts betonar flera språkforskare betydelsen av genrekunskaper och av ett metaspråk för skrivande för att främja skrivutveckling,
kommunikationsförmåga och språkmedvetenhet. Möjligtvis kan kurs- och
ämnesplanernas formuleringar om olika texttyper, strukturer, berättarmönster och så vidare tolkas som en strävan efter att genom genrekunskap utveck107

la ett metaspråk, som främjar språkmedvetenhet och språkutveckling. Samma sak kan sägas om processkrivandets betydelse. Processkrivande ger, åtminstone potentiellt sett, en möjlighet till konstruktiv feedback, utvecklande
av ett metaspråk och en språkmedvetenhet och därigenom en arena för omförhandling beträffande språkliga konventioner. För grundskolans del är det
processinriktade skrivandet tydligt framskrivet i det centrala innehållet medan det för gymnasieskolan skrivs fram i syftesbeskrivningen för svenska
men det återkommer inte uttryckligen i det centrala innehållet eller i kunskapskraven för Svenska 1, 2 eller 3.
Att eleverna bör lära sig att ge och ta emot konstruktiv kritik på textens
olika nivåer tycks oomtvistligt om man ser till de nya kurs- och ämnesplanerna, om än inte i gymnasieskolans kunskapskrav. Detta är således en intention, men i gymnasieskolans kunskapskrav framgår inte hur eller om det ska
mätas på något sätt. För grundskolans del återfinns, som tidigare visats, textbearbetning och responsarbete i det centrala innehållet och dessutom i kunskapskraven för årskurs 3 samt för betyget E i årskurs 6 respektive 9. Vad
som heller inte sägs är hur det processinriktade skrivandet ska gå till, och det
är inte heller helt klart om det är en process eller en produkt som ska fokuseras i arbetet och i bedömningen.
Inledningsvis skrev vi att ledordet för de nya kurs- och ämnesplanerna för
skolan och gymnasieskolan är ökad tydlighet och att denna tydlighet förutsätts leda till förbättrade resultat. Sett ur ett tydlighetsperspektiv är de nya
kurs- och ämnesplanerna som helhet rätt uppmuntrande. Den relativt höga
graden av detaljanvisningar i det centrala kursinnehållet respektive i kunskapskraven borde minska risken för att språk fungerar som skolans dolda
läroplan, som ett utsorteringsinstrument. Medvetenhet om språkets betydelse
och möjligheter borde vara ett framgångsrecept för alla elever. De detaljerade redogörelserna för vad som ska ingå i svenskundervisningen torde också
vara en indikation att alla elever, oavsett sociokulturell och socioekonomisk
bakgrund, i skolans språk- och skrivundervisning ges möjlighet att skaffa sig
tillträde till diskursgemenskaper som värderas av skolan, yrkeslivet och
samhället.
Som analysen av kurs- och ämnesplanerna i svenska visar är det reglerande inslaget ibland tämligen osynligt. I centralt innehåll kan vissa texttyper
nämnas, men det framgår inte om eleverna ska läsa eller själva skriva texter
som visar vissa texttypiska element – eventuellt utifrån en prototypisk förlaga. Även om man strävat efter tydlighet i de nya kurs- och ämnesplanerna
finns fortfarande några frågetecken. En del av dessa kan ha att göra med att
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man inte velat reglera bort lärares professionella bedömning av hur eleverna
ska nå den kunskap som kravnivåerna fastställer. Det finns även andra tänkbara orsaker till kvardröjande oklarheter: tidsbrist, direktiv som inte offentliggjorts och som därmed kan vara svåra att analysera samt differentierade
traditioner.
Vilken språksyn är det då som dominerar i grundskolans kursplan och
gymnasieskolans ämnesplaner i svenska? Eftersom grundskolan är en obligatorisk skolform möter alla elever ett tämligen språkorienterat svenskämne
och ställs inför samma kunskapskrav. För gymnasieskolans del ser det annorlunda ut. Givet det faktum att många elever enbart kommer att läsa
Svenska 1, kan det tolkas som om man anser att dessa elever främst behöver
kunna hantera texter, språk och skrivande på lokal nivå, vilket innebär textens form på grundläggande nivå: skiljetecken, rättstavning, syntax etc.
Den lokala nivån är naturligtvis inte oviktig, men frågan är ändå om man
inte kan spåra en återgång till de tidigare yrkesutbildningarnas rätt instrumentella undervisning. I det sammanhanget bör man notera att det i hög grad
är på de yrkesprogram som traditionellt valts av pojkar där man enbart ger
Svenska 1. Kanske ligger betoningen på språkliga färdigheter också i linje
med det som lätt låter sig mätas.
Regeringen har lovat bättre genomströmning i såväl grund- som gymnasieskola och enkla mål som kan mätas med enkla medel skulle kunna ses
som ett recept för att öka genomströmningen. Som tidigare sagts kritiserar
Schleppegrell (2004) undervisning som inte ger elever bättre redskap än så.
Det är svårt att argumentera mot hennes ståndpunkter – särskilt som en rimlig men aningen dyster framtidsvision är att vi kommer att se många elever,
kanske i synnerhet pojkar om de fortsätter att välja gymnasieprogram på
samma sätt som tidigare, som får stora problem om de en dag vill vidareutbilda eller omskola sig, men också för att eleverna riskerar att inte bli tillräckligt textkompetenta för att kunna läsa analytiskt, förstå sakprosa och
skriva texter som speglar eller till och med utmanar deras tankar.
Vi konstaterar vidare att det å ena sidan finns en progression i språk- och
skrivundervisningen från grundskola till gymnasieskola. De yngsta elevernas
texter kan i stor utsträckning hänföras till vardagsdomänen, men successivt
övergår textproduktionen i skolan till den kritiskt/vetenskapliga domänen
och i gymnasieskolan är det framför allt de två domänerna specialiserad och
reflexiv kunskap som skrivundervisningen syftar till, men – åtminstone i
praktiken – samexisterar vardagsdomänen med de andra domänerna eller
skriftpraktikerna. Å andra sidan ser vi också att det i kurs- och ämnesplaner109

na finns en viss asymmetri mellan de allmänna syftesbeskrivningarna, det
centrala innehållet och kunskapskraven, exempelvis när man i syftesbeskrivningen anger arbetssätt som inte är möjliga att bedöma utifrån kunskapskravens nivåer. Det gäller exempelvis gymnasieskolans svenskundervisning i ett
processinriktat skrivande. Det är inte klart huruvida denna asymmetri beror
på den öppna och demokratiska arbetsprocessen med många personer och
instanser och därmed med olika traditioner inblandade. Men det här är i sig
ingenting egendomligt utan kan ses i många styrdokument.
Styrdokumentens språkliga utformning har också reglerats genom direktiven i regeringsuppdraget, där det bland annat sägs att språket ska vara tydligt och begripligt, att ett begränsat antal begrepp får användas, att formuleringarna inte får detaljstyra skolor och lärare eller inskränka lärarnas pedagogiska frihet samt att mål och kunskapskrav ska kunna förstås av föräldrar
och kommuniceras med elever (Utbildningsdepartementet, 2009, s. 2). Det är
ingen enkel uppgift som styrdokumentens författare ställts inför, i synnerhet
då direktivet varit att dokumenten ska förstås av föräldrar och elever. Därigenom blir dokumenten inte enbart professionsdokument. Tidigare läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan har förutsatt att enskilda skolor
skrivit lokala planer i syfte att tydliggöra mål och kriterier och kommunicera
detta med elever och deras vårdnadshavare. Det här kan förklara att en del
etablerade professionsbegrepp inte används i de nya styrdokumenten, som
alltså inte förutsätts kompletteras med lokala planer.
Det primära syftet med reformerna för grund- och gymnasieskolan är,
som tidigare nämnts, en förbättring av elevernas resultat, vilket, får man
anta, gör dem bättre förberedda för vidare studier och arbetsliv. Om den
förra grundskolereformen handlade om att skapa Europas bästa skola, möta
ett internationellt perspektiv och klargöra ansvarsfördelningen, tycks Lgr11 i
hög grad handla om att tydliggöra kunskapskrav och därigenom skapa förutsättningar för förbättrade elevresultat. Frågan är om vi kommer att se de
önskade och förmodade förbättringarna. Och om den förra gymnasiereformen åtminstone retoriskt syftade till att förbereda samtliga elever för högre
studier, tycks den nya i hög grad förbereda eleverna för ett arbetsliv. Frågan
är då om arbetslivet kan och vill ta emot dessa elever, eller om arbetslivet
kommer att ställa andra krav på utbildningsnivå. Om detta vet vi i dagsläget
intet.
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Den retoriska arbetsprocessens betydelse för
möjligheten att framstå med starkt och
trovärdigt ethos i muntlig framställning

Cecilia Olsson Jers
Ethos is the part of a person’s identity he or she needs to be able to speak and
write with credibility in different communicative situations. Ethos emerges
through language, body, thought and action. In each context, we establish our
ethos, at the same time as ethos paradoxically is a consequence of context.
Ethos is closely related to the language and the expressions we use, and can
use, in various types of communication situations. The adolescents in this article report that they experience an imbalance between the teaching of writing
and oral communication, although the rhetorical process is the same for written and oral compositions. However, the longitudinal analysis of the teaching
process shows that the imbalance students experience is explained by the fact
that the rhetorical process (intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria
and actio / pronuntiatio) is treated differently in written and oral composition.
Students are offered few opportunities to work on their preparations oral
presentation since the emphasis is rather on the practical performance - actio /
pronuntiatio. This gives students more opportunities to establish ethos in front
of each other than to build ethos together with others.
Keywords: ethos, oral communication, the rhetorical process, oral presentation,
establish ethos, build ethos
Cecilia Olsson Jers: PhD and member of academic staff (lecturer) at Malmö
University
cecilia.olsson_jers@mah.se

Inledning
I denna artikel argumenterar jag för att bygga och etablera ethos ska ses som
olika processer i en undervisningssituation. Artikeln handlar om unga vux115

nas möjligheter att bli talare i offentliga sammanhang och deras vilja att
framstå som (och känna sig) trovärdiga; det handlar om viljan att framstå
med ett starkt ethos. Muntlighet definieras som manifest talande, dynamiskt
och expressivt i olika situationer där människan använder språk, kropp, tanke och handling i dess möjligheter och begränsningar både i förhållande till
sig själv och i att följa och tolka andra. Uttrycksformen muntlig framställning är ett vanligt sätt att redovisa inhämtade kunskaper på, inte bara i
grundskolan och på gymnasiet utan också i högre studier såsom på högskola
och universitet. Själva framställningsformen iscensätts vanligtvis med ett
talande som utförs av en solitär inför en lyssnande publik genom till exempel
argumentation, presentation, redovisning eller berättelser. Många gånger
uppfattas detta sätt att redovisa kunskaper på som speciellt krävande eftersom talaren oftast är ensam i sitt utförande (se vidare Penne & Hertzberg,
2008; Olsson Jers, 2010).

Fokus för analysen
Denna artikel har sitt ursprung i avhandlingen Klassrummet som muntlig
arena: att bygga och etablera ethos (Olsson Jers, 2010). I samband med mitt
avhandlingsarbete följde jag under ett läsår 29 ungdomar som gick första
året på det samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet med syftet att
undersöka hur de byggde och etablerade ethos och hur de utvecklade sin
kommunikativa kompetens (Olsson Jers, 2010). Ungdomarna är 16 år och
har redan nio års erfarenhet av att gå i skolan när de börjar gymnasiet. Jag
följde de unga vuxna eleverna i första hand i klassrummet på deras lektioner
i svenskämnet, men mitt material är också hämtat utanför det mer traditionella klassrummet.1 Jag föredrog till exempel att på skoldagens raster vistas
på ställen där eleverna fanns, såsom i korridoren i väntan på att lektioner
skulle börja, framför att söka upp utrymmen där lärarpersonal fanns. Detta
fick till följd att mitt material berikades med till exempel ett flertal spontana
interjuver när jag blev nyfiken på händelser i korridoren som påverkade
ungdomarnas agerande inne i klassrummet eller vice versa. Jag valde att
basera avhandlingen på ett rikt och varierat material genom olika insamlingsmetoder. I huvudsak består insamlingsmetoden av deltagande observation, men som kompletterats med ett flertal intervjuer, inspelningar och olika
1

Forskningsprojektet är granskat utifrån de forskningsetiska principer som utformats av Vetenskapsrådet
(Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 2002).
116

typer av textinsamlingar. Materialet består av fältanteckningar, olika typer
av diktafon- och videoinspelningar av intervjuer med lärare och elever, lektioner samt muntliga framställningar och olika typer av skriftligt material.2
Jag är medveten om att det rika och varierade materialet påverkar tolkning
och analys när jag nu i denna artikel gör ett utsnitt av ett begränsat antal
veckor från ett helt läsår.
Utgångspunkten för min argumentation om att se bygga och etablera
ethos som olika processer är att eleverna i en gymnasieklass säger sig uppleva en obalans mellan undervisning i muntlig och skriftlig framställning. Eleverna säger sig få mer undervisning i skriftlig framställning än i muntlig
framställning, trots att det i lärarens planering syns en tydlig ambition om
balans i undervisningen av de två framställningssätten (Olsson Jers, 2010, s.
134). Elevernas upplevelse av obalans resulterar i att de säger sig känna en
osäkerhet när de ska redovisa muntligt inför sina klasskamrater. Empiriskt
baserar sig artikeln på sju veckors svenskämneslektioner där ett projekt om
argumentation är i fokus och jag gör en analys av lektionerna för att finna ett
svar på den obalans de unga vuxna säger sig uppleva. De utsagor från eleverna som finns i artikeln bygger på hela undersökningen som gjordes i
samband med avhandlingen.
Den teoretiska utgångspunkten tar avstamp i ethos och i den retoriska arbetsprocessen. Andra tillämpliga teorier och fördjupningar av utgångspunkterna presenteras i artikeln i relevanta sammanhang. Den analytiska utgångspunkten är hermeneutisk, vilket innebär att jag söker efter möjliga innebörder i det jag undersöker. Den retoriska arbetsprocessen är både en teori om
hur en kommunikativ situation byggs upp och ett analytiskt redskap för att
undersöka hur en kommunikativ situation är uppbyggd. Därför fungerar det
att använda den retoriska arbetsprocessen både som en teori och som ett
analytiskt redskap, vilket jag alltså gör. Retorik och hermeneutik har ett nära
förhållande, vilket Gadamer, (1960 /1997, s. 137) också påpekade när han
skrev att det hermeneutiska tänkande bygger på den klassiska retoriken. Retoriken handlar om det sätt människan uttrycker sig på och genom hermeneutiken förstår vi det människan uttrycker.
Artikeln övergår nu i ett teoretiskt ramverk för att följas av en analys av
en längre undervisningssvit där jag med hjälp av ett antal begrepp som beskriver den retoriska arbetsprocessen kan peka på en förklaring till den obalans elever säger sig uppleva mellan undervisning i muntlig och skriftlig
2

Se vidare i Olsson Jers, 2010 s. 71-90 för en mer fördjupad diskussion om betydelsen av en insamlingsperiod som ger ett rikt och varierat material.
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framställning. I analysen vävs sambandet mellan ethos och den retoriska
arbetsprocessen samman. Det är i den retoriska arbetsprocessen som ethos
byggs och etableras. Jag ställer mig därmed frågor om hur undervisningen i
muntlighet är utformad och vilka möjligheter eleverna erbjuds att bygga och
etablera ethos i en muntlig framställning. Frågorna besvaras huvudsakligen i
artikelns konklusion medan den första besvaras även i samband med analysen.

Ethos
Ethos förknippas ofta som en del i triaden ethos, pathos och logos, som är de
tre övergripande argumenten man räknar med inom retoriken (se t.ex. Kjeldsen, 2004/2006). Enkelt uttryckt är då ethos det övertygningsmedel som
ligger i talarens karaktär, pathos det övertygningsmedel som väcker känslor
och logos det övertygningsmedel som vädjar till förnuftet. Det är det sistnämnda som mer vardagligt brukar benämnas som argument eller sakskäl. I
denna artikel ligger fokus på ethos och vilka möjligheter en elev har att bygga och etablera ethos i klassrummet.
Ethos är den del av en identitet som en människa använder för att tala eller skriva trovärdigt i kommunikativa situationer i olika sammanhang.
Ethosbegreppet är nära knutet till den traditions- och historierika retoriken
där man till största delen såg på ethos ur mottagarens synvinkel. Jämför man
det med dagens syn på identitet, image, jaget, personlighet och liknande
begrepp, måste man betrakta ethos ur ett bredare perspektiv än vad man
gjorde under antiken (se t.ex. Alcorn, 1994; Swearingen, 1994; Kjeldsen,
2004/2006).
Aristoteles har präglat synen på ethos som det som i hög grad påverkar
trovärdigheten i en situation och han menade också att ethos var det viktigaste argumentet i en kommunikationssituation (Aristoteles, 2007, I.2). Troligen
är det också därför som ethos och trovärdighet hänger så tätt samman hos
många som skriver om ethos och trovärdighet (t.ex. McCroskey, 1968/2006;
Alcorn, 1994; Baumlin, 1994; Andersen, 1995/2002; Johansen, 2002; Kjeldsen, 2004/2006; Lid Andersson, 2009). I samklang med dessa menar även
jag att trovärdighet och ethos hänger tätt samman, men vill betona att jag
inte menar att det är samma sak. Ethos byggs och etableras av den som talar
samtidigt som lyssnaren skapar sig en bild av talarens ethos. I detta utrymme
mellan talaren och lyssnaren menar jag att trovärdighet (eller icke trovärdighet) uppstår. Ethos kan både snabbt och på lång sikt påverka trovärdigheten i
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en situation. I lika hög grad som varje situation är unik är ethos unikt i varje
situation. Det är vanligt att man i trovärdighetsundersökningar utgår från
den som lyssnar. Det var ett tillvägagångssätt som McCroskey (1981) kritiserade redan i början av 80-talet, då han menade att även en talare kan tala
om sin egen trovärdighet. Jag menar att det i ett klassrum är av vikt att strålkastaren riktas mot både talaren och lyssnaren.
Ethos framträder genom språk, kropp, tanke och handling och i varje
kommunikativt sammanhang etablerar människan sitt ethos, samtidigt som
ethos är en konsekvens av sammanhanget. Ethos är nära förknippat med det
språk och de uttryck en människa använder sig av och får möjlighet att använda i olika typer av kommunikationssituationer. Jag ser således ethos som
en social konstruktion. Ethos är därmed inte stabilt i varje kommunikationssituation, eller mellan kommunikationssituationerna, utan är föränderligt,
vilket innebär att trovärdigheten sätts på prov varje gång något kommuniceras. Kontexten har stor betydelse för hur ethos skapas och förändras (se vidare Olsson Jers, 2010). I ett sådant sammanhang menar jag att det finns fördelar att se att bygga och etablera ethos som två olika processer, vilket jag
kommer att återkomma till.
Ethos är dynamiskt och föränderligt beroende på vem som bygger och
etablerar och i vilken situation detta sker (McCroskey, 1968/2006; Kjeldsen,
2004/2006 Olsson Jers, 2010). I ett försök att förklara detta komplexa, flerdimensionella och föränderliga fenomen delas ethos in i ett inledande ethos,
ett erhållet ethos och ett slutligt ethos (McCroskey, 1968/2006, s. 82 ff.).
Ett inledande ethos är det ethos man har med sig in i en kommunikativ situation. Det har inte så mycket att göra med vad man säger eller gör utan
mer vilken uppfattning lyssnarna har initialt om den som talar. Olika studier
visar att ett högt inledande ethos ökar sannolikheten både för lärande och för
påverkan av åsikter (Kjeldsen, 2004/2006).
Medan vi kommunicerar skapar vi en bild av oss själva. Det ethos vi tilldelas under tiden vi talar benämns som ett erhållet ethos. Utifrån det erhållna
ethoset kan man resonera om trovärdighet eller icke trovärdighet. Det erhållna ethoset skapas genom den position som en talare intar i förhållande till
mottagarnas förväntningar (se vidare Olsson Jers, 2010).
Ett slutligt ethos markerar det intryck som lyssnarna har om talaren när
denne slutar kommunicera och som lyssnarna bär med sig efteråt. Man går
således från ett inledande ethos över ett erhållet ethos till ett slutligt ethos på
ett par minuter, likväl som under längre tid (McCroskey, 1968/2006, s. 82;
Hedquist, 2002, s. 9; Kjeldsen, 2004/2006, s. 133 ff.).
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Den retoriska arbetsprocessen
Retoriken som språkteori handlar om hur människan använder språket för att
kommunicera. Retoriken innefattar både uttrycksform och innehåll i bruket
av språket, och genom att iaktta talare har man identifierat en arbetsprocess
som föregår ett tal och systematiserat arbetsprocessen i sex faser: intellectio,
inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio/pronuntiatio (se t.ex. Hellspong, (1992/2004; Lindqvist Grinde, 2008). De sex faserna innefattas i begreppet den retoriska arbetsprocessen.
Intellectio innebär att talaren sätter sig in i den situation hon eller han ska
tala i. Det betyder att talaren förbereder sig genom att lära sig så mycket som
möjligt om det som har med det aktuella sammanhanget att göra. Inventio är
den del i arbetsfasen där man utforskar vad som ska sägas. Man växlar mellan olika föreställningsnivåer, mellan ord och bild, mellan fantasi och logik i
inventiofasen. Inventio innebär att man försöker inventera alla de argument,
alla de exempel och alla de synpunkter som finns till det ämne man ska tala
om.
Dispositio är det steg i arbetsprocessen där stoffet ska disponeras i en
sammanhängande helhet där varje del följer naturligt på varandra. Elocutio
är det steg i arbetsprocessen där talaren förbereder stil och språkbruk. Det är
i detta steg som talarens tolkning och tydliggörande av intellectio och inventio blir synligt, eftersom man ska klä sina tankar från förberedelsen i ord.
Den femte fasen, memoria, är det steg där talaren lär in talet genom att
bearbeta innehållet och öva. Det vanligaste är att man inför ett tal skriver ett
manus eller minnesanteckningar. Det blir då en form av yttre hjälpmedel. Ett
inre hjälpmedel är den minnesteknik en person använder sig av för att memorera delar av talet. Actio och pronuntiatio är det steg då framförandet
sker. Actio är talarens yttre uppträdande och pronuntiatio är röstbehandlingen.
Varje erfaren vuxen talare och skribent arbetar enligt den retoriska arbetsprocessen medvetet eller omedvetet. En person måste alltså, när denne
yttrar sig offentligt:
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kunna förstå kommunikationssituationen och de faktorer som påverkar
denna.
kunna förstå vilka argument som är mest ändamålsenliga samt upptäcka och ta fram dessa.
kunna disponera argument och innehåll på mest lämpligt sätt.
kunna välja mest lämpligt språk och mest lämplig stil.

Och för en muntlig framställning av något slag dessutom:

kunna lära in och kreativt planera framställningen på mest lämpligt
sätt.

kunna välja mest lämpligt framförande.
Rötterna till uppdelningen av arbetsprocessen finns i det antika Grekland och
Rom (se t.ex. Hellspong, 1992/2004; Lindqvist Grinde, 2008). Man kan tala
om den retoriska arbetsprocessen som retorikens didaktik, eftersom själva
arbetsprocessen är grunden i den färdighet det innebär att kunna tala och
skriva. I en kommunikativ situation kan man säga att kommunikativ säkerhet
kan ses i relation till hur väl en talare förmår förhålla sig till de sex delarna.
Varje del i arbetsprocessen kan också i ett didaktiskt perspektiv ses som ett
eget kunskapsområde, vilket jag återkommer till strax.

Analys av undervisningssvit
När elever utför någon form av talande eller skrivande i skolan är de inne i
en kommunikativ aktivitet av något slag. I den kommunikativa aktiviteten
ingår olika handlingar som leder fram till genrer inom skrift och tal.
I den kommunikativa aktiviteten som föregår en muntlig framställning
kan de olika kunskapsområdena i den retoriska arbetsprocessen identifieras.
I tabell 1 nedan görs en sammanställning över vilka genrer eleverna arbetar
med i det undervisningsinnehåll som kallas Projekt Argumentation. Dessutom visas i tabellen vilka delar i den retoriska arbetsprocessen som framkommer explicit i lektionen.
De 14 tillfällena som är återgivna i tabell 1 genomförs under cirka sju
veckor. Jag är närvarande i stort sett vid varje svenskämneslektion under
denna period. Det går dock bort ett antal lektioner under de två månaderna.
Mellan lektion XI och XII ligger till exempel dels ett antal storföreläsningar
för alla ungdomar i skolan just på denna klass svenskämneslektion, dels är
de lediga vid något tillfälle som kompensation för andra åtaganden.
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Tabell 1. Aktiviteter inför skriftlig och muntlig redovisning i Projekt
Argumentation
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Sammanställningen visar att av periodens fjorton lektioner ägnas sex åt förberedelse inför det enskilt argumenterande tal som utgör det muntliga provet.
Sex lektioner ägnas åt att förbereda inför det skriftliga provet; att skriva antingen en utredande uppsats eller en argumenterande artikel. En lektion ägnas åt att introducera processkrivning, vilket innebär att eleverna får möjlighet att bearbeta delar av den uppsats de fått tillbaks efter provet och som de
fått respons på av läraren. Efter bearbetningen lämnas den in till läraren igen
för ytterligare bedömning. Motsvarande möjligheter ges inte efter det muntliga provet. Lektion VII är den lektion där jag explicit noterar att lektionen
innehållsmässigt sammanför muntligt och skriftligt. I övrigt är lektionerna i
stort sett inriktade på det ena eller det andra, och de överlappningar som
finns är marginella. På lektion VIII fyller eleverna i en enkät utifrån ett antal
lärarfrågor. Bearbetningen av den är en diskussion om att vara talare. Två av
lektionerna, XII och XIV, är provtillfällen.
I realiteten skiljer sig mängden klocktid klassen använder till skriftliga eller muntliga textaktiviteter dock väsentligt åt. De flesta lektioner som har
skriftligt i fokus är 60-minuterslektioner. Lektionerna som har det muntliga i
fokus är oftast 40-minuterslektioner. Vid en enkel sammanräkning av klocktimmar skulle skriftliga övningar motsvara sju klocktimmar och muntliga
övningar drygt fyra klocktimmar. Nu är det inte riktigt så enkel matematik
eftersom läraren använder sin pedagogiska frihet att laborera med lektioner
som ligger i anslutning till varandra, men en klar tendens till övervikt mot
skriftliga textaktiviteter finns ändå i mängden tid.

Funktionalisering och formalisering
Inom svenskämnesdidaktisk forskning finns en tradition att granska undervisning utifrån Malmgrens, (1988/1996) begrepp funktionalisering och formalisering. En funktionell språksyn bygger på att man anser att språk utvecklas i meningsfulla och funktionella sammanhang, vilket är en vanlig
utgångspunkt bland språkbruksforskare och skolforskare idag (t.ex. Liberg,
2003; Bergman, 2007; Malmbjer, 2007; Palmér, 2008). Formalisering innebär att själva färdighetsträningen blir det viktiga i undervisningen; formsidan
skild från innehållsidan betraktas som att formella mönster och modeller i
språkfärdighet tränas var för sig för att först senare tillämpas i bestämda
syften. De båda begreppen funktionalisering och formalisering kommer att
användas i den analys som nu följer.
123

Låt oss nu återvända till det eleverna påpekar, nämligen att det finns en
obalans på lektionerna som väger över mot det skriftliga trots att tabell 1
uppvisar en balans. Det visar sig dock vara stor skillnad i mängden genrer
som eleverna arbetar med under Projekt Argumentation (tabell 2).
Tabell 2. Genre inför muntligt och skriftligt prov
Genre inför muntligt prov

Genre inför skriftligt prov

Muntlig aktivitet

Skriftlig aktivitet

Beskrivning
Argumentation som
debatt
Enkät

Berättelse
Beskrivning
Intervju
Isländsk saga
Artikel
Insändare
Argumentation
Utredande uppsats

Prov

Enskilt
argumenterande tal

Prov

Debatt
Debattartikel
Utredande uppsats
alt. debattartikel

Variationen är stor i det skriftliga och man kan ana att lärarens mål är att
eleverna ska få delta i en mångfald av kommunikativa aktiviteter. I Projekt
Argumentation kan det tolkas som att läraren uppmuntrar elever framförallt
att skriva i olika genrer som sedan i sin tur troligen ingår i vad som kan kallas skolgenren ”utredande uppsats”. Men även i den mer etablerade genren
”debattartikel” förväntas både beskrivning och berättelse ingå för att få godkänt betyg. I muntliga aktiviteter dominerar den genre som här kallas ”argumentation som debatt”. Genren förekommer, om även med stor variation, i
till exempel debattprogram i TV. Dessa program är ofta orkestrerade såtillvida att det ska finnas ett visst antal personer som är för en tes och ett visst
antal som är emot samma tes. I skolmiljö karaktäriseras genren av att eleverna antingen i helklass, i halvklass eller i grupper om 2-4 personer får en tes
av läraren. Under en kort stund får de möjlighet att förbereda sig för att antingen vara för eller emot tesen. Den argumentation som sedan genomförs
iscensätts som en debatt. Oftast sitter eleverna kvar på sina platser i klassrummet och en elev fungerar som debattledare framme vid katedern. Vid
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något tillfälle går de mindre grupperna fram till katedern och argumenterar
för sin åsikt. Anledningen till att jag benämner det som debatt är att man
argumenterar både för och emot samma tes vid dessa tillfällen. Detta till
skillnad från det enskilda argumenterande tal där varje elev valt en tes de
argumenterar för eller emot. I de fallen uppstår mycket sällan debatt eftersom ingen elev valt samma ämne eller tes. Den muntliga aktiviteten i ”argumentation som debatt” bygger på ett gruppvist deltagande medan själva
provsituationen utgörs av en, i sammanhanget, ny genre – nämligen ”enskilt
argumenterande tal”. I genrenamnet framgår att eleven är ensam i sitt utförande, en solitär.
I Projekt Argumentation är fokus på tes och argumentation. Ämnena som
behandlas i projektet är olika och handlar sällan om det mer specifika
svenskämnets innehåll, såsom språk och litteratur. Detta stämmer med de
iakttagelser som är gjorda i undersökningar som handlar om skrivandet i
svenskämnet (se t.ex. Nyström, 2000; Parmenius Swärd, 2008). Nyström
(2000) och Parmenius Swärd (2008) pekar också på att flera av de genrer
som skrivs av elever inte är användbara i sammanhang utanför skolan. Klassen som denna undersökning är genomförd i får välja mellan att skriva en
debattartikel och en så kallad utredande uppsats. Debattartikel skulle också
kunna vara funktionell i ett annat sammanhang, vilket också en av pojkarna i
klassen påpekar vid ett tillfälle när han föreslår att klassen ska skicka sina
texter till en tidning. Frågor av funktionell art uppstår kring genren som kallas utredande uppsats. Det verkar vara ordet ”uppsats” som försvårar för
eleverna och inte ”utredning”. Uppsats har blivit ett samlingsbegrepp över
flera olika texter i skolsammanhang och kan också uppfattas som svårdefinierbart eftersom det kan dölja sig många genrer i en uppsats (se t.ex. Lötmarker, 2003).
Man kan genom uppställningen i tabell 2 konstatera den obalans som
finns mellan skriftligt och muntligt, trots att det sett till antal tillfällen inte
finns någon obalans. Eleverna ingår i många kommunikativa aktiviteter och
är oftast engagerade i ämnesvalen. De föreslår själva att deras debattartiklar
och insändare skulle kunna skickas in till tidningars debattsidor. Eleverna ser
färdigheten att kunna skriva en insändare som något meningsfullt, troligen
för att texten kan sättas in i ett funktionellt sammanhang utanför skolan, och
de känner igen genren från andra medier. Många dagstidningar har ungdomssidor; till exempel Sydsvenska Dagbladet har Postis som är en avdelning för ungdomar upp till 17 år. En möjlig tolkning är att eleverna uppfattar
variationen i de skriftliga genrerna, såsom debattartiklar, berättelser, insän125

dare, intervjuer etcetera, som funktionella även utanför skolan. De uppfattar
inte samma funktionalitet i de muntliga genrerna.
När det gäller det muntliga får eleverna endast träna på två genrer till
skillnad från de nio skriftliga. Den funktion som eleverna ser i sin skriftliga
textproduktion blir otydlig i den muntliga. Elever ifrågasätter till och med
vid några tillfällen det funktionella i att stå och tala inför varandra. Den större variationen i de skriftliga textaktiviteterna ger eleverna möjlighet att dessutom upptäcka det funktionella i själva färdighetsträningen. I det muntliga
koncentreras aktiviteten på mindre variation i genrer, och koncentrationen
ligger istället på själva utförandet av talandet, själva praktiken i sig – det
som också kan kallas det formalistiska eller formella i färdighetsträningen.
En tolkning är att elevernas upplevelse av obalans kan förklaras med att
aktiviteterna i den skriftliga färdighetsträningen både är funktionaliserad och
formaliserad, medan färdighetsträningen i det muntliga framförallt är formaliserad.

Teori och praktik
Om eleverna uppfattar den muntliga framställningen som enbart formaliserad färdighetsträning kan man ställa sig frågande till varför eleverna efterfrågar ännu mer (färdighets)träning i att tala inför andra. Det är faktiskt det
de gör vid fem av sex tillfällen man har till sitt förfogande inför provet (se
tabell 1). Begreppen funktionalisering och formalisering verkar därmed i
detta fall endast kunna användas för att ge en yttre belysning av undervisningens genomförande.
Palmér (2008, s. 188 f.) pekar i sin undersökning på avsaknaden av
metaspråkligt innehåll, i betydelsen det språk som används för att beskriva
eller tala om språk, i de klasser hon har undersökt. Med det menar hon att
elever i hennes undersökning enbart får färdighetsträning men inget
metaspråkligt innehåll i den. Palmér (2008) menar att färdighetsträningen i
sig kan göras till ett kunskapsområde och därmed också få ett innehåll och
inte bara uttrycksform. Denna syn får också stöd i ämnesbeskrivningen över
svenskämnet (SKOLFS 2000:2). Palmér skriver dessutom: ”Innehållet och
uttrycket – formen – i en språklig aktivitet går egentligen inte att skilja åt.
Därför är det mindre lyckat att ställa innehåll mot form. Mer fruktbart måste
det vara att se innehåll och form som en helhet.” (Palmér 2008, s. 190). Palmér uttrycker här retorikens kärna där man ser innehåll och uttrycksform
som en helhet (se t.ex. Hellspong, 1992/2004).
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Men vad är det undersökningens elever saknar i den formaliserade färdighetsträningen i det muntliga eftersom den inte verkar upplevas som träning på samma sätt som den formaliserade träningen i det skriftliga? Vad är
det i träningen eleverna finner är av intresse och vill veta mer av? Finns en
ytterligare förklaring på det eleverna säger sig uppleva som obalans i färdighetsträningens innehåll och uttrycksform? Låt oss vända strålkastaren mot
den retoriska arbetsprocessen, som i ett didaktiskt perspektiv ska ses som sex
olika kunskapsområden.
I tabell 1 finns varje kunskapsområde i den retoriska arbetsprocessen noterad vid varje lektion för att visa vilket kunskapsområde eleverna arbetar
explicit med. Genom att använda den retoriska arbetsprocessen som kategorier i en sammanställning blir en obalans mellan kunskapsområdena synlig
(se tabell 3). Siffrorna i tabell 3 anger alltså antalet tillfällen som elever explicit får möjlighet att arbeta med ett kunskapsområde. Vid en sammanräkning av de fyra första delarna, som är gemensamma för skriftligt och muntligt, visar det sig att eleverna ägnar sig mer än tre fjärdedelar åt skriftlig färdighetsträning (se tabell 3).
Tabell 3. Textaktivitetens kunskapsområde i den retoriska arbetsprocessen

Av de fyra gemensamma delarna i skriftligt och muntligt ägnar eleverna sig
inte explicit åt intellectio vid något tillfälle. Eventuellt skulle man kunna
tolka den lektion då eleverna besvarade en enkät (se lektion VIII, tabell 1)
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som ett erbjudande om att fundera över mottagarna i en kommunikativ situation, vilket ju är en del av innehållet i intellectio. Enkäten innehåller den
öppna frågan om hur eleverna ser på sig själva som talare. Men snarare är
orsaken till lektionen den att läraren är uppmärksam på att eleven inte bara
använder sina tankar utan också sin kropp som medium och öppnar med
enkäten en möjlighet att tala om hur de använder sig själva som kommunikativt medium. Enkätlektionen ligger således utanför den retoriska arbetsprocessen, men fyller ändå sin funktion i densamma eftersom den ger möjlighet
för eleverna att reflektera över sig själva som talare. Men för att kunna säga
att man arbetar med kunskapsområdet intellectio måste mottagarna finnas
med i reflektionerna över den kommunikativa situationen. Enkätlektionen
kan här också sägas vara individinriktad och inte gruppinriktad.
De övriga tre delarna i den gemensamma delen av arbetsprocessen är
dock explicit observerbara i Projekt Argumentation. Vid tre tillfällen arbetar
eleverna med inventio i klassrummet – vid två tillfällen förbereder man för
muntlig framställning. Vid fem tillfällen arbetar eleverna med dispositio i
klassrummet – inte vid något av tillfällena förbereder man för muntlig framställning. Vid fem tillfällen arbetar eleverna med elocutio i klassrummet –
vid ett tillfälle förbereder man för muntlig framställning. Sammanlagt ingår
sålunda 13 tillfällen då arbetsprocessens delar är explicit observerbara, tio av
dessa är när eleverna arbetar med skriftlig färdighetsträning och tre när de
arbetar med muntlig färdighetsträning.
Memoria och actio/pronuntiatio är fokus på de lektioner där eleverna talar
och debatterar inför varandra. Actio/pronuntiatio bygger vidare på memoria.
Vanligtvis separeras memoria från actio/pronuntiatio. Vid till exempel mer
professionell muntlig framställning läggs både timmar och dagar till förberedelsearbetet i memoria. I undervisningsmiljö kan förberedelserna vara så
korta som tre minuter. Som vi kan utläsa av tabell 1 finns det inte någon
lektion som enbart ägnas åt memoria, vilket i realiteten betyder att det i
sammanhanget ägnas relativt lite tid i klassrummet åt den kreativitet som
memoria som kunskapsområde kan innebära (se t.ex. Lindhardt, 2004).
När elever önskar mer träning i det muntliga är det troligen så att de
omedvetet noterar arbetsprocessens delar som kunskapsområden. Det är så
som arbetsprocessen framställs i färdighetsträningen inför det skriftliga.
Genom att till exempel få prova på att skriva olika inledningar eller diskutera
dispositionsmöjligheter i det skriftliga har de möjlighet att erövra en
metaspråklig kunskap om sitt sätt att skriva. Eleverna skriver och skriver om,
testar mottagarnas reaktioner genom att läsa upp inledningar högt för var128

andra och läraren, samtalar med varandra om vad som händer om de ändrar
dispositionen i insändare och debattartiklar och så vidare. De får använda
arbetsprocessens kunskapsområden i ett funktionellt sammanhang vilket ger
större förutsättningar för lärande. Det är en möjlighet som inte ges i färdighetsträningen inför det muntliga. Fokus läggs på inventio av de delar i arbetsprocessen som är gemensamma med det skriftliga. I praktiken innebär
det att de samlar in material till sin muntliga redovisning men inte får någon
större möjlighet att bearbeta det i klassrummet med hjälp av andra delar i
arbetsprocessen.
En sannolik slutsats är att det är bristen på arbete i arbetsprocessens intellectio, inventio, dispositio och elocutio eleverna sätter fingret på genom att
önska mer träning, och här finns ytterligare en förklaring till elevernas upplevelse av obalans. De upplever att något saknas, men har inte fler ord för
vad de saknar än ”mer träning”. ”Mer träning” tolkas av både elever och
lärare i det här fallet som att det behövs ännu fler möjligheter att stå framför
sina klasskamrater och tala. Actio/pronuntiatio är det som de faktiskt gör
allra mest (se tabell 3), men det blir isolerat från de andra delarna i arbetsprocessen och actio/pronutiatio kan därmed liknas vid isolerad färdighetsträning (jfr Malmgren, 1988/1996). Den träning eleverna sannolikt efterfrågar
är en träning som också är förankrad i ett kunskapsområde, det vill säga en
efterfrågan på att förstå sitt eget handlande. En träning där teori och praktik
befruktar varandra. Träning innebär här en önskan om att den retoriska arbetsprocessens olika delar blir synliga som kunskapsområden även i det
muntliga. Eleverna ställer således inte frågor om vad de ska tala om utan
istället om hur och varför, frågor som arbetsprocessens intellectio, dispositio
och elocutio företrädesvis ger svar på. Villkor för att innehållet i övningarna
ska vara meningsfulla för eleverna är förståelsen för varför de ska göra som
de ska göra i en kommunikativ situation, alltså en retorisk didaktik (se t.ex.
Teleman, 1991; Eriksson, 2006).
Retoriken har både en praktisk och en teoretisk sida. En talare kan förbereda så att talet ska förstås av dem som lyssnar, men det är ändå inte säkert
att det blir så. Det praktiska utförandet innebär att en talare är beroende av de
omständigheter denne talar i och att det är omöjligt i förberedelsen att förutse hur själva den praktiska retoriken, muntliga framställningen, kommer att
mottas. Till exempel har alla som någon gång genomfört en utvärdering av
en föreläsning sannolikt förvånats över hur olika denna har uppfattats av
dem som lyssnat. I en muntlig framställning av det slag som offentligt tal
utgör handlar det därför inte bara om att vara förberedd utan också om att
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vara beredd på att omständigheten kan tvinga fram förändringar som i stort
sett är omöjliga att förutse (jfr Kindeberg, 2006). Kommunikativt säkrare,
och därmed beredd på att hantera oförutsägbara händelser, blir man genom
att samla på sig en repertoar av olika omständigheter att hämta erfarenhet ur.
När eleverna frågar efter mer träning som lösning på det de säger sig uppleva som obalans frågar de sannolikt omedvetet efter den teoretiska retoriken
som i ett undervisningssammanhang kan ses som en metakunskap om det
praktiska utförandet. Med andra ord – den som utför en muntlig framställning behöver både teoretisk och praktisk kunskap för att förstå sina handlingar och därmed varför den praktiska retoriken blir som den blir. Risken
finns dock att när själva ordet ”träning” används i undervisningssammanhang avses endast det praktiska utförandet, och alla tillfällen med muntlig
framställning blir likartade oberoende av omständigheterna. Möjligheter att
samla sin repertoar blir små. Obalansen eleverna säger sig uppleva har alltså
dels sin förklaring i bristen på förankring i övriga kunskapsområden (teorin),
dels i att träningen (praktiken) i sig inte verkar förändras oavsett vilka omständigheterna är. De har gjort muntliga framställningar i nio år på grundskolan och säger sig nu uppleva likartade omständigheter på gymnasiet.

Konklusion
I artikelns inledning ställde jag frågor om hur undervisning i muntlighet är
utformad och vilka möjligheter eleverna erbjuds att bygga och etablera ethos
i muntlig framställning. När det gäller svaret på den första frågan har jag
med hjälp av analysen av sju veckors svenskämnesundervisning kunnat peka
på att det finns ett starkt fokus på att undervisning sker genom att de unga
vuxna praktiskt får utföra muntlig framställning i den retoriska arbetsprocessens kunskapsområde actio/pronuntiatio och betydligt mindre genom att få
arbeta i de övriga kunskapsområdena i den retoriska arbetsprocessen. Frågan
om vilka möjligheter de unga vuxna erbjuds att bygga och etablera ethos kan
alltså besvaras med att elever bygger och etablerar ethos genom att få många
möjligheter att göra muntliga framställningar. Jag ser dock det svaret som
för enkelt och menar att en mer relevant diskussion om undervisning i muntlighet kan föras om man som jag ser att bygga och etablera som två olika
processer i undervisningssituationen.
Utifrån en socialkonstruktivistisk syn på kunskap innebär metaforen bygga ethos bland annat en läroprocess. Att bygga något innebär också, menar
jag, att något kan raseras och byggas upp på nytt utifrån en ny erfarenhet –
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eller för att använda en metafor för att beskriva en annan – bygga utifrån en
ny karta av erfarenheter. När någon idealt bygger ethos innebär det också att
hela den retoriska arbetsprocessen är med i byggandet: förstå syftet, samla
och disponera material, välja språk och stil, öva och kreativt förbereda ett
framträdande och slutligen framföra det. Kommunikativ säkerhet i en muntlig situation byggs med hjälp av de olika delarna i arbetsprocessen och i en
interaktiv process tillsammans med andra personer. I att etablera ethos signaleras något annat än det som byggs i en förberedelsefas. Ett ethos som etableras är också moget att erkännas av andra (och sig själv) som mer stabilt.
Bygga ethos kan man göra själv och tillsammans med andra, medan man
etablerar inför andra. Det går ingen självklar gräns mellan att bygga och
etablera, men en tänkt gräns däremellan fungerar som en användbar tankefigur om man ställer sig frågan om vilket ethos elever frågar efter när de önskar mer träning för att bli bättre talare. Är det i första hand det ethos som
byggs eller det ethos som etableras?
Om delarna i den retoriska arbetsprocessen ses som kunskapsområden
innebär det att elever får möjlighet att arbeta i framförallt två kunskapsområden vid muntlig framställning: inventio och actio/pronuntiatio. Enligt teorin
om den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij, 1934/2001) sker en individs
lärande när denne når den potentiella utvecklingsnivån från att ha gjort ett
avstamp i den aktuella utvecklingsnivån. Enkelt uttryckt kan det konstateras
att det är i själva framförandet som utvecklingsnivån blir synlig och hörbar
så till vida att omgivningen har möjlighet att se och höra om en förändring
skett sedan förra tillfället med muntlig framställning. Kamraternas ethos blir
viktigt för klasskamraternas eget ethosbyggande. Låt mig förklara det påståendet.
I tabell 3 konstateras att en elev främst blir undervisad i kunskapsområdet
actio/pronuntiatio genom att få möjlighet till en muntlig framställning. Det
finns således en övervikt mot att elever i första hand bygger ethos vid själva
framträdandet och i andra hand i kunskapsområdet inventio. Men är det
verkligen så att ethos i huvudsak byggs individuellt av en elev samtidigt som
denne gör sin muntliga framställning? Nej, jag menar att det snarare är så att
ethos främst etableras i den muntliga framställningens här och nu medan det
främst byggs i förberedelserna till framställningen, vilket också kan uttryckas som att man främst etablerar ethos i actio/pronuntiatio och främst bygger i
arbetsprocessens övriga delar.
Klasskamraterna kan däremot bygga sitt eget ethos genom att de tillägnar
sig en kamrats etablering. De bygger genom att iaktta. De samlar individuellt
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sin repertoar och får därmed en repertoar av förebilder i muntlig framställning. Ytterligare en slutsats som kan dras utifrån den tidigare analysen är att
elever erbjuds fler möjligheter att etablera ethos än att bygga ethos tillsammans med andra i och med det starka fokus på actio/pronuntiatio i arbetsprocessen. Även om den individuella etableringen dominerar sker ett kognitivt
individuellt byggande i iakttagelsen samtidigt som någon annan etablerar.
Det egna individuellt kognitiva lärandet är svårare att upptäcka av en enskild
individ medan ett lärande i samspel med andra är mer greppbart att tala om
(jfr Dysthe, 2003). Därför är det troliga svaret på frågan som ställdes tidigare, om det i första hand är att bygga eller att etablera ethos som efterfrågas,
att elever efterfrågar fler tillfällen att bygga ethos tillsammans med andra än
att etablera inför andra. Det sociala lärandet, att lära i samspel med andra,
blir därmed viktigt för både individuellt och kollektivt ethosbyggande.
Trots avsaknaden av det gemensamma ethosbyggandet kan det ändå vara
framgångsrikt med många tillfällen till muntlig framställning eftersom den
audiovisuella upplevelsen av andras ethosetablering betyder något för individens ethosbyggande. Elever blir på ett sätt bättre och bättre talare under ett
läsår. De lär känna varandra och blir mer avslappnade i den kommunikativa
situationen och blir mer och mer bekväma i det tillåtande klassrummets deltagarstrukturer. Därför kan man säga att många möjligheter till muntlig
framställning är en faktor att räkna med på vägen mot att bli kommunikativt
säkrare.
Det kan också vara i den audiovisuella upplevelsen som önskan om mer
träning uppstår. Elever vill göra det de ser och hör klasskamraterna göra
eftersom det audiovisuella troligen omedvetet gör utvecklingsnivåerna identifierbara vid en jämförelse från gång till gång. De ser och hör klasskamrater
som blir kommunikativt säkrare i konkreta situationer. Det innebär i sådana
fall att många möjligheter till muntlig framställning i synnerhet blir viktig
när elever bygger ethos kognitivt som publik.
Låt oss till sist i denna konklusion ägna oss åt den läroprocess som sker
när någon audiovisuellt tillägnar sig något. Mycket forskning har ägnats åt
hur man tillägnar sig musikaliskt kunnande (se t.ex. Ericsson, 2002; Wingstedt, 2008). Ericsson (2002, s. 194f.) visar i sin undersökning på olika sätt
hur detta kan gå till och använder bland annat begreppet förströdd tillägnelse
för att visa på det omedvetna lärande som sker i vardagliga situationer och
som inte är förknippat med ansträngning och koncentration. Ericsson (2002,
s. 91 ff.) visar hur ungdomar lär sig till exempel både sångtexter, melodier
och instrumentella passager genom den innötning som sker genom upprepad
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passiv lyssning. Det som passivt lyssnats på kan senare användas på ett
avancerat sätt när någon studerar och skapar musik. Ericsson skiljer mellan
aktiv och passiv lyssning och påpekar att många menar att den aktiva lyssningen är att föredra när något är menat att läras in (jfr Adelmann, 2009).
Det visar sig dock att ungdomarna i Ericssons (2002) undersökning kan tillägna sig till exempel en stilkänsla genom långvarigt passivt lyssnande.
Samma tillägnelse borde gälla om man tar del av något visuellt under lång
tid.3 Man kan alltid diskutera om begreppet ”förströdd” ligger för nära passivitet i betydelse. Det menar jag att det inte behöver göra. Förströdd tillägnelse betyder här snarare att man lär sig något omedvetet i situationer som man
är van vid; lärande trots bristande koncentration.
Ungdomarna i min undersökning får möjlighet att vara både talare och
lyssnare i muntlig framställning vid ett stort antal tillfällen under första året i
gymnasiet. Att elever i alla dessa kommunikativa situationer som undervisningen utgörs av skulle vara aktiva deltagare så tillvida att de lyssnar aktivt
och är engagerade talare är en utopi. Snarare är de flesta 16-åriga ungdomar
”rutinerade elever”, det vill säga att de varierar sitt sätt att engagera sig i
kommunikativa situationer och ser därför emellanåt muntlig framställning
som en vardagligt återkommande situation och inte som ett lärtillfälle för att
bli en bättre talare. I elevers uttryck om på vilket sätt de lär sig blir talare är
”man blir van” eller ”träning ger erfarenhet” vanligt och där ligger en av
orsakerna till att de ändå generellt blir kommunikativt säkrare under första
året i gymnasiet och jag menar att det kan uttryckas som att de bygger ethos
med hjälp av förströdd tillägnelse. Deras ethos etableras gång på gång inför
varandra genom det starka fokus som finns på actio/pronuntiatio i den retoriska arbetsprocessen. Genom förströdd tillägnelse lär de sig om ethos betydelse i en muntlig framställning även utan ett mer avsett lärande genom undervisning i de olika kunskapsområdena. Förströdd tillägnelse ska därför
räknas som en andra faktor som bidrar till att elever blir kommunikativt säkrare när de framförallt bygger ethos i klassrummet kognitivt. Förströdd tillägnelse och många möjligheter till muntlig framställning är båda faktorer
som i första hand hör till det individuella byggandet som sker samtidigt som
en muntlig framställning genomförs där man antingen själv är talare eller
någon annan talar.
Slutsatser jag dragit är att eleverna får många möjligheter att bygga och
etablera ethos genom att förstrött tillägna sig andras ethos i en muntlig fram3

Ericsson (2002, s. 194) är inspirerad av forskning som gjordes under 1930-talet om i vilken mån ”perception av konstnärliga alster måste ske koncentrerat”.
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ställning och att de själva får många möjligheter att bygga och etablera ethos
genom att genomföra muntliga framställningar. De lär sig bli talare genom
att praktiskt utföra en muntlig framställning. Ethos är i ständig förändring
mellan ett inledande, ett erhållet och ett slutligt i en kommunikativ situation.
Frågan är på vilket sätt ethos har möjlighet att vara i förändring i en undervisning där man i stort sett hoppar över den retoriska arbetsprocessens viktigaste delar, utifrån retorikens sätt att se, och när dessutom omständigheter
förändras mycket litet från gång till gång. Det är en ytterst svår kommunikativ situation att förändra sitt ethos i. Risken med att sällan få möjlighet att
arbeta med varje kunskapsområde i den retoriska arbetsprocessen inför en
muntlig framställning är att ethos förändras i så långsam takt att ethos blir
stelt och kan framstå som en ytlig konstruktion. Det finns således ett nära
förhållande mellan att bygga ethos i den retoriska arbetsprocessen och det
ethos som erhålls i den muntliga framställningen.
Hur en kommunikativ situation med muntlig framställning ska organiseras är en viktig didaktisk fråga för alla lärare oavsett stadium; grundskola,
gymnasium eller högre stadier. Frågan blir vad färdighetsträningen ska innehålla och kanske i synnerhet när det passar bäst med färdighetsträning eller
snarare uttryckt – när passar det bäst att undervisa i muntlighet?
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Vad kan vi lära oss av berättelser? Det fiktivas
funktion i svenska som främmande språk

Lisa Källström
What can we learn from fiction? In this article, I discuss this question from an
ethnographic point of view. With the two notions intertextuality and the foreign as a starting point, I show how an idyllic view of Sweden affects two students, Hanna and Åsa, studying Swedish as a foreign language as part of their
studies in Scandinavistics. The two students are familiar with the German culture and well aware of the legends and the myths about Sweden which are
distributed via German media. At the same time, they are shaping new images
of Sweden in the didactic interaction with the teachers. The study indicates
that the encounter with a foreign culture requires readiness to question even
what seems to be self-evident. Hence, the study proposes an intertextual approach when using texts for studies in foreign languages. Only through a shift
of perspectives are we able to see the world from a different angle.
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Inledning
”Det finns ord och meningar som lever sitt orörda liv inne i mig än idag, ord
och meningar som jag läste som barn och som öppnade hemlighetsfulla visioner av en styrka som inget av det man läst som vuxen någonsin förmått
åstadkomma” svarade Astrid Lindgren på frågan om vad litteratur betydde
för henne som barn (Törnqvist, 1998, s. 49). Bakom denna förklaring skymtar en stark tilltro till läsningens förmåga att öppna dörrar till hemlighetsfulla
världar. Lindgren kallar det litteraturens hemlighetsfulla visioner. Den tyske
litteraturteoretikern Wolfgang Iser väljer att kalla det det imaginära. Det
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imaginära skapas i samspelet mellan det som tycks oss främmande och det
välkända (Iser, 1991, s. 19f). Samtidigt som vi rör oss in mot fiktionens
värld, håller vi också fast vid en bestämd referenspunkt, vid vår erfarenhet
av att läsa liknande texter och vår förståelse av verkligheten.
Det är möjligt att det just är fiktionens förmåga att förmedla nya erfarenheter och upplevelser som gör att berättelser har ansetts så viktiga för oss.
Genom berättelser sägs vi kunna möta nya upplevelser och det i sin tur hjälper oss att förstå oss själva (Wellershoff, 1980, s. 80). Inom forskningsfältet
svenska med didaktisk inriktning är det i alla fall en etablerad hypotes. Det
var för att förstå vad vi kan lära oss av berättelser i undervisningen i främmande språk som jag i min licentiatuppsats Berättelser om en röd stuga
(2010) valde att undersöka vilken betydelse gängse föreställningar om Sverige i tysk populärkultur har för studenter som läser svenska som främmande
språk. I den här artikeln vill jag återkomma till den frågan. Jag gör det genom att utgå från två studenters, Hannas och Åsas1, utsagor om vad berättelser har betytt för deras föreställningar om Sverige och svensk kultur. Syftet
med artikeln är att visa hur viktig en explicit interkulturell didaktik är i undervisningen om texter i främmande språk, eftersom den tydliggör att läsningen inte bara handlar om läsarens möte med en text utan också om ett
möte med den textvärld som texten ingår i.
Hanna och Åsa har olika syn på vilken funktion berättelser har i deras
försök att närma sig något som de kallar svensk kultur. Medan Hanna inte
anser att det är möjligt att lära sig något om svensk kultur genom berättelser,
förklarar Åsa att berättelser har betytt mycket för hennes föreställningar om
Sverige. Att de har olika åsikter om berättelsers funktion har gjort att jag har
valt att lyfta fram just dessa studenters röster. I de svenskkurser som Hanna
och Åsa går inom utbildningsämnet skandinavistik problematiseras frågan
om vad svensk kultur skulle kunna tänkas vara utifrån ett interkulturellt perspektiv. Vad det innebär diskuterar jag i avsnittet ”Intertextuell didaktik”.
När vi möttes under höstterminen 2008 hade de studerat svenska fyra terminer i Kiel och de besvarade mina frågor på svenska. Min utgångspunkt i
tolkningen av deras utsagor är att läsarens möte med berättelsen är ett möjligt kulturmöte. Samtidigt som läsarens position får betydelse för hennes
tolkning av berättelsen, gestaltar och omgestaltar berättelsen de kulturella
koder som rådde i den kontext i vilken den producerades (Platen 1999, s.
19). Enligt ett vidgat berättelsebegrepp kan begreppet omfatta olika typer av
texter, som till exempel musik, film, bilder, collage, hörspel och skrivna
1

Samtliga namn är fingerade.
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texter. Berättelser är kommunikationssituationer och som sådana uttryck för
erfarenheter och känslor hävdar Iser (1994, s. 38f).
Teoretiskt tar min artikel sin utgångspunkt i den interkulturella forskning
som har bedrivits de senaste tjugo åren i Tyskland. I en diskussion om vad
det innebär att undervisa litteratur i främmande språk har tyska teoretiker
valt att utgå från begreppet det främmande (Hallet, 2002, Krusche, 2000,
Nünning, 2007). Ur ett interkulturellt perspektiv handlar mötet med berättelsen om dess relation till mig som läsare, min erfarenhet av andra texter och
min förståelse av världen, det vill säga om ett möte med det främmande. Det
främmande är härvid inte en egenskap hos ett objekt, utan en relation mellan
det betraktade och betraktaren. Om jag uppfattar något som främmande eller
inte beror på mina erfarenheter och föreställningar om världen (Krusche
1985, s. 88). Det främmande handlar således lika mycket om texten som om
min förförståelse – eller snarare om relationen där emellan.
Även inom forskningfältet Svenska med didaktisk inriktning har det fiktivas möjlighet att erbjuda nya erfarenheter diskuterats (Jämför till exempel
Agrell, Thorson, Castro, Lagerwall, Platen, Benson, Mehrstam 2009;
Brommarco, 2006; Edwald 2007; Elmfeldt, 1997; Jönsson, 2007). Mitt projekt skiljer sig dock från dessa studier, därför att jag diskuterar det narrativas
betydelse och möjligheter i svenska som främmande språk. Vad som skiljer
undervisning i svenska som främmande språk och svenska som andra språk
är framför allt den geografiska närheten till målspråket. Det geografiska
avståndet till målspråket och dess kultur (eller kulturer och delkulturer) öppnar för nya frågor om främlingskap och berättelser. Detta avstånd får praktiska konsekvenser för de båda studenternas, Hannas och Åsas, försök att
närma sig något som de själva kallar svensk kultur genom de texter som de
möter i och utanför undervisningen i svenska som främmande språk.

Utbildningsämnet Skandinavistik
Hanna och Åsa är bara två av de femtiofyra studenter som valde att delta i
min empiriska undersökning i samband med min licentiatuppsats (Källström,
2011a). De båda studenterna läser svenska som främmande språk inom utbildningsämnet skandinavistik på ett av de arton universitet som erbjuder
svenskundervisning i Tyskland. De är bara några av de cirka femtontusen
studenter som läser svenska vid de tvåhundra universitet med svenskundervisning i utlandet. I Tyskland är de skandinavistiska institutionerna förhållandevis små jämfört med de större språkinstituten för franska, spanska och
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engelska. Vid de tre universiteten Bonn, Kiel och Köln som jag under läsåret
2007/2008 besökte inom ramarna för projektet var cirka trehundra heltidsstudenter inskrivna i Kiel, etthundratjugo i Bonn och tvåhundrafemtio i
Köln. Ungefär lika många studenter läste svenska vid sidan av andra studier.2 Intresset för att lära sig svenska har ökat under de senaste tio åren i
Tyskland och svenska är nu utan konkurrens det mest populära av de nordiska språk som kan ingå i utbildningen skandinavistik.3
Utbildningen i skandinavistik omfattar nästan allting som har med Skandinavien att göra, förklarar studenterna. Åsa säger att utbildningen rymmer
”litteraturvetenskap från vikingatiden till nutid, språkvetenskap, lingvistik
och sedan en språklig inriktning där man satsar på ett huvudspråk och ett
bispråk” (Åsa, Enkät 2). Svenska som främmande språk är således bara en
del av en mer omfattande utbildning. Jag mötte studenterna under pågående
svenskkurser och min licentiatuppsats handlar därför bara om denna del av
utbildningen. När jag mötte studenterna hade studerat svenska tre till fem
terminer och de deltog i kurser där tyndpunkten var textsamtal. Trots att det
inte var jag som undervisade grupperna var det jag som ställde de frågor och
formulerade de skrivuppgifter som studenternas texter är svar på.
Att jag valde att besöka studenter i just Kiel, Köln och Bonn är mer en
tillfällighet än ett strategiskt val. Jag genomförde den empiriska undersökningen vid universitet efter universitet, utan ett jämförande perspektiv. Istället ville jag förstå det narrativas förmåga att förmedla kulturella erfarenheter
och det var först med hjälp av studenterna i Kiel som jag tydligt kunde se ett
mönster i mitt material. Även Hanna och Åsa studerar svenska i Kiel. För att
studien skulle kunna säga något representativt om föreställningar om Sverige
i Tyskland hade det varit önskvärt att studenter i de södra och östra delarna
av landet hade deltagit. Men min licentiatuppsats handlar inte om föreställningar om Sverige i Tyskland generellt, utan om några studenters reflektioner över berättelser om ett land i norr och de didaktiska implikationer som
dessa berättelser för med sig.
Min studie är kvalitativ. Studenterna skrev tre längre texter och besvarade
två skriftliga enkäter. Dessutom audioinspelade jag sjuttiofem minuters
långa gruppsamtal i vilka studenterna deltog. Jag intervjuade också de undervisande lärarna. När jag planerade undersökningen utgick jag från en
2
Av de inskrivna studenterna var mindre än tjugo procent män. Enligt årsredogörelserna från de tre
institutionerna 2007/2008 och 2008/2009 (tillgängliga via Svenska institutet).
3
I skandinavistik ingår de fyra undervisningsspråken; danska, isländska, norska och svenska. I Köln är
det också möjligt att läsa finska, men det är ett eget utbildningsämne (finnistik), dock i nära samarbete
med institutet för skandinavistik.
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kvalitativ empirisk metod som de engelska pedagogerna Sasha Barab och
Kurt Squire kallar undersökningsdesign. Enligt Barab och Squire handlar
den kvalitativa metoden om att forskaren planerar undersökningen utifrån de
frågor hon vill ställa till en undervisningspraktik. Avsikten med de frågor
som forskaren formulerar och sedan ställer till deltagarna i ett forskningsprojekt är att tydliggöra en problematik som har direkt relevans för undervisningen (Barab & Squire, 2004). Mina frågor till studenterna i licentiatuppsatsen handlade om vilka föreställningar de har om svensk kultur eftersom
jag antog att deras föreställningar har betydelse för hur de tolkar de berättelser som de möter i undervisningen.

Interkulturell förståelse
Hanna och Åsa och de andra studenterna möter många olika typer av texter
genom sina studier. Enligt deras undervisande svensklärare Ceclia Björk
handlar mötet mellan studenterna och dessa texter om ett möte mellan minst
två kulturella kontexter, en tyskspråkig och en svenskspråkig (Samtal med
Cecilia Björk). Textsamtalens interkulturella ansats får till följd att Cecilia
Björk utgår från att det dialogiska och reflexiva mötet mellan läsare och text
inte bara handlar om ett möte med en enskild text, utan också om ett möte
med textens kontext. Undervisningen syftar då till att möjliggöra den lärandes förståelse för hur texter, klichéer och föreställningar förhåller sig till
varandra och blir del av ett intertextuellt nätverk. Textsamtalen handlar då
om ”hur den lärande förstår en text från en främmande kultur”, om vi med
text menar alla yttranden från en bestämd kultur (Bredella, Christ & Legutke, 1997, s. 28). Men de handlar också om hur en främmande kultur kommunicerar föreställningar om världen med hjälp av ett bestämt språk och en
bestämd repertoar. En interkulturell didaktik förutsätter att studenterna i
undervisningssituationen inte har oförmedlad tillgång till svensk kultur, om
vi med kultur menar delade gemensamma värderingar och föreställningar om
verkligheten bundna till en geografisk plats eller till ett visst språk. Eftersom
de befinner sig i Tyskland föutsätts de framförallt vara hänvisade till att försöka lära känna svensk kultur på avstånd genom berättelser, texter, produkter
och utifrån de undervisande lärarnas beskrivningar av hur det är i Sverige.
Även om Cecilia Björk inte explicit diskuterar det med Hanna, Åsa och
de andra studenterna handlar språkundervisningen alltså om att studenterna
ska bli förtrogna med de strategier och konventioner som svenska texter
antas vara konstruerade utifrån för att kunna jämföra likheter och skillnader
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mellan de svenska och tyska texterna. Denna syn på textsamtal är inte expicit
uttryckt i läroplanen. Men hade Cecilia Björk velat göra diskussionen om en
interkulturell textförståelse explicit hade hon fått stöd från Europarådet som i
rapporten Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen (2001)
förklarar att all språkundervisning bör utveckla den lärandes interkulturella
kompetens. Interkulturell kompetens handlar, enligt Europarådet, om en
medvetenhet om att tolkningen av en estetisk artefakt är ett resultat av potentiella, strukturerade möjligheter som får betydelse först genom kontextuellt
förankrade handlingsparadigm. Europarådet förklarar att texter har central
betydelse, därför att de möjliggör ”kommunikation, trots en fullständig åtskillnad mellan producent och mottagare i tid och rum – en egenskap som
kännetecknar det mänskliga samhället i hög grad” (Europarat, 2001, s. 99).
Berättelser sägs alltså kunna förmedla erfarenheter som de lärande på grund
av det geografiska avståndet till mållandet inte kan tillägna sig på annat sätt.
Om Björk hade gjort sin implicita ansats explicit hade en intertextuell didaktik kunnat användas för att framhäva att det främlingskap som impliceras
i begreppet svenska som främmande språk inte bara handlar om ett möte
med ett nytt språk, utan i kanske ännu högre grad om förväntningar på ett
möte med en främmande kultur. Härvid skulle hon utgå från att traditioner,
övertygelsesystem, nyckelsymboler samt främmande- och självbilder kan ta
sig uttryck i litteratur, film, musik och bilder. Dessa symboler och föreställningar blir till röster i ett intertextuellt rum, där varje ny berättelse bidrar till
att konstruera och samtidigt förändra dialogen i den kontext som de i tolkningsögonblicket är del av. Utifrån detta perspektiv räcker det inte att diskutera texter utifrån det enskilda verkets estetiska uttrycksform. Istället måste
berättelser och föreställningar tolkas i ett konglomerat av symbolisk betydelseöverföring och betydelseförskjutning (Källström, 2011a, s. 17; Hallet,
2007, s. 40).
Jag har här inte utrymme att diskutera hur en explicit interkulturell didaktik skulle kunna se ut, men jag vill understryka att den kunde vara ett sätt att
bemöta Europarådets krav på att språkundervisningen bör tydliggöra narrativa mönster och förklara dessa utifrån antropologiska och kulturspecifika
konventioner (Europarat, 2001, s. 51). En explicit didaktik runt textsamtalen
kunde dessutom möjliggöra en diskussion med studenterna om hur föreställningar konstrueras och rekonstrueras i olika berättelser, genrer och medieformer och vilken betydelse kontexten har för tolkningen.
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Som man frågar får man svar
Om jag utgår från att berättelser är kommunikationssituationer är de uppgifter som studenterna fick del av denna kommunikation. Innan vi möter Hannas och Åsas berättelser vill jag därför kort stanna upp för att diskutera hur
de skrivuppgifter som berättelserna är ett svar på var formulerade. Texterna
är två exempel på de tre längre skrivuppgifter som studenterna skrev till mig
på svenska. Samtliga skrivuppgifter var frivilliga. Studenterna skrev sina
berättelser hemma. I den första skrivuppgiften bad jag dem berätta om en
bok, film eller musik som betydde mycket för dem innan de började studera
svenska och om en text som betyder mycket för dem nu. I den andra skrivuppgiften frågade jag dem om deras föreställningar om Sverige och vilken
betydelse de tror att tyska medier har haft för deras Sverigebild.
Båda skrivuppgifterna innehåller två led. I den första uppgiften skymtar
en temporal förändring, ett före och ett efter det att de har lärt sig svenska
och mött svensk kultur. I den andra uppgiften är jag nyfiken på studenternas
reflektioner över de föreställningar som de tycker att media förmedlar.
Gemensamt för de båda uppgifterna är att jag frågar efter vilken betydelse
berättelser har för studenternas föreställningar om Sverige. De frågor som
jag ställde förutsätter att den som vill besvara dem har reflekterat över de
föreställningar som sprids via tysk media och över sina egna föreställningar
om Sverige.
När jag formulerade frågorna gjorde jag det utifrån en diskussion om
svensk kultur som jag har fört med studenter under de år som jag själv har
undervisat svenska i Tyskland. Att också studenterna har ett generellt intresse för en diskussion om något de kallar ”svenskhet” vittnar deras berättelser
om (Källström, 2011a). Studenterna använder begreppet svenskhet eller
omskrivningen ”typiskt svenskt” för att beskriva det särskiljande och stereotypa, medan de kallar sina föreställningar om Sverige för Sverigebilder för
att markera att det här handlar om en förenkling och konstruktion. I följande
två avsnitt kommer vi att möta Hannas och Åsas berättelser om vad de tycker att de har lärt sig om Sverige genom berättelser.

Hanna berättar
”Sverigebilden i Tyskland idag, om det finns en sådan, är fortfarande röd på
utsidan och Carl Larsson på insidan med bakgrundsmusik av Abba och kanelbullar från Ikea” konstaterar Hanna för att sammanfatta hur hon tycker att
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tyska medier ofta väljer att beskriva Sverige (Hanna, Skrivuppgift 1). I hennes kommentar skymtar en lätt ironi. Ett ironiskt yttrande säger inte bara
något om verkligheten, utan förutsätter en underförstådd medvetenhet om
divergensen mellan utsagan och den verklighet som den förutsätts representera (White, 1978, s. 208). Den speciella tjusningen med ironi är att det finns
läsare eller åhörare som tolkar den ironiska utsagan bokstavligt. Här tydliggörs ironin i Hannas antydan om att det finns tyskar som verkligen tror att
det är så idylliskt i Sverige.
Enligt Hanna består den tyska mediebilden av Sverige av lättigenkännliga
särskiljande kännetecken som röda stugor, Carl Larsson, musikgruppen
Abba och kanelbullar från möbelföretaget Ikea. Genom sin ironi antyder hon
att denna repertoar inte förmår beskriva landet på ett rättvisande sätt. Det är
också den slutsats hon drar i sin berättelse, när hon skriver att: ”Jag tror att
Sverige är för mångsidigt för att kunna pressa in det i en bild” (Hanna,
Skrivuppgift 1). I denna slutsats skymtar inte bara en kritisk appell till en
förenklad beskrivning av Sverige i tyska medier, utan också till den skrivuppgift som hon har fått av mig genom sin svensklärare. I den första skrivuppgift som jag delade ut till studenterna bad jag dem beskriva vilka böcker,
filmer eller musik som betydde något för deras föreställningar om Sverige
innan de började läsa svenska och vilka som betyder något för dem nu när de
har läst svenska några terminer och mött svensk kultur i undervisningen och
på fritiden. Hannas kritik mot uppgiften riktar sig mot att hon inte tror att det
är möjligt att få en rättvisande bild av en kultur genom att läsa om den.
När vi möts berättar Hanna att hon efter att ha läst svenska sju terminer
har reflekterat över skillnaden mellan Tyskland och Sverige. Hon utbildar
sig till lärare i tyska som främmande språk och vill flytta till Sverige eller
något annat nordiskt land när hon har avslutat sin utbildning. Tyska som
främmande språk är ett kulturjämförande utbildningsämne som vänder sig
till dem som likt Hanna vill undervisa i tyska som främmande språk i ett
internationellt sammanhang. Hon tror att hennes studier kommer att hjälpa
henne att utveckla en dubbel kompetens, som gör det möjligt för henne att
röra sig mellan en tyskspråkig och svenskspråkig kultur, något hon betecknar
som två olika kulturella kontexter (Samtal med Hanna). Det är också den
kompetens som svenskundervisningen inom skandinavistik syftar till, även
om de kulturella skillnaderna mellan Sverige och Tyskland kanske inte är
lika stora som mellan andra länder, förklarar Hanna (Samtal med Hanna).
I den första skrivuppgiften konstaterar Hanna att hon inte tror att det finns
något som skulle kunna kallas svensk kultur, eller ”typiskt svenskt”, för vad,
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frågar hon retoriskt men samtidigt lite utmanande, skulle det i så fall vara
(Hanna, Skrivuppgift 1). Även i sin andra skrivuppgift betonar hon på nytt att
hon inte tror att det finns en svensk kultur ”Jag vet verkligen inte, vad det
skulle vara – 'typiskt svenskt'” (Hanna, Skrivuppgift 2). Uppgiften var att
jämföra sina egna föreställningar om Sverige med den tyska mediebilden i
Tyskland utifrån frågan om vad som är ”typiskt svenskt”. Hanna riktar tydlig
kritik i sitt uttalande mot uttrycket ”typiskt svenskt” för att det visar på något
särskiljande. Samtidigt är det just i det särskiljande hon själv letar när hon
söker något som hon tycker skulle kunna kallas svensk kultur.
Hanna ställer tre krav på nationell kultur. Den bör vara unik, internationellt känd och samtida. En förklaring till att hon just ställer dessa krav är att
hon försöker förstå vad samtida svensk kultur är och om och i så fall på vilket sätt den skiljer sig från tysk kultur. I hennes studier i svenska som främmande språk är det hennes försök att lära känna ett samtida Sverige. Hon
räknar upp olika exempel: engelskspråkig musik, svenska deckarförfattare i
tysk översättning, Carl Larssons målningar bara för att åter förkasta dem
antingen därför att de inte nödvändigtvis behöver representera svensk kultur,
utan lika gärna kunde komma från England eller USA eller för att de inte
förmedlar hur det är att leva i ett nutida Sverige eller är tillräckligt kända i
Tyskland.
Hon berättar att hon genom att diskutera med sina kurskamrater har lärt
sig att många musikgrupper som hon brukar lyssna på kommer från Sverige,
som The Hives, Mando Diao, Emilia och The Cardigans, men de är inte alls
speciellt svenska menar hon, utan istället exempel på bra engelsk britpop.
Inte heller svenska kriminalförfattare, likt Henning Mankell, som är så populära i Tyskland är speciellt svenska, förklarar hon. Förutom att det finns en
svensk röd stuga på de flesta tyska bokomslag av svenska deckare så att den
tyska läsaren ska känna igen att de kommer från Sverige, finns det inget
speciellt svenskt med en författare som Henning Mankell. Han kunde lika
gärna vara en amerikansk författare som låter sina kriminalhistorier utspela
sig i Sverige, hävdar Hanna i den första skrivuppgiften. Om hon ändå, för att
besvara min fråga, beskriver den bild av Sverige som hon har fått genom
medier är det just Abba, kanelbullar, Carl Larsson och en röd stuga. Hon är
inte helt säker på att Carl Larsson verkligen hör till denna korta uppräkning,
både därför att hon inte tror att han egentligen är speciellt känd i Tyskland
och för att hans tavlor från Sundborn inte beskriver ett samtida Sverige
(Hanna, Skrivuppgift 1).
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Sverigebilden i tysk media förmedlar inte en rättvisande föreställning om
den geografiska platsen, hävdar Hanna i de båda första skrivuppgifterna. Inte
bara för att den förenklar en komplex verklighet, utan också för att det inte
finns någon berättelse som kan ersätta erfarenheten att vistas i landet. Genom sin kritik undviker hon att svara på frågan om vilken betydelse berättelser har haft för hennes föreställning om Sverige. Hon berättar visserligen att
hon hade läst en svensk roman innan hon började studera svenska, Katharina
von Bredows Syskonkärlek (1944). Det är, förklarar hon, en roman om två
syskon som inleder ett kärleksförhållande. Men, förklarar hon, den enda
anledningen till att hon läste den var att den tillhörde de böcker som hennes
tysklärare under gymnasietiden ville att hon skulle läsa. Hon betonar att den
inte har haft någon betydelse för hur hon föreställde sig Sverige.
Hanna förklarar att hon inte tror att det finns någon bok eller sång som
kan ersätta upplevelsen av att vara i landet ”Jag tror inte att det finns någon
beskrivning av de moderna invånarna i svenska storstäder, om deras traditioner. Det finns ingen låt om fika, ingen bok om svenskarnas kärlek till kaffe,
ingen bild av hur svenskarna öppnar sig för världen eller en låt som berättar
om hur stor del av svensk kultur det är att sjunga och hur bra det låter i omusikaliska tyska öron” (Hanna, Skrivuppgift 1). Hanna berättar i sin första
skrivuppgift att hon innan hon började läsa svenska ofta var på semester i
landet (Hanna, Skrivuppgift 1). Hanna menar att det hon upplevde i Sverige
kunde hon inte ha läst sig till. Hon fikade, hörde svenskar sjunga på fester,
vistades i svenska storstäder och såg hur invånarna levde. Hanna förklarar att
berättelser inte kan ersätta det som ofta kallas de primära upplevelserna av
verkligheten. När hon i den andra skrivuppgiften ändå försöker beskriva vad
som skulle kunna kallas svensk kultur, är det just i de primära upplevelserna
hon hittar dem ”Så jag tror, att Sverige är mest berömt för sin natur och
människor och olika produkter – huvudsakligen mat. Till exempel finns bara
Kalles kaviar, eller surströmming, eller ost med räksmak i Sverige ... såna
saker tycker jag är typiskt svenska” (Hanna, Skrivuppgift 2).
Vad Hanna antyder i sina berättelser är att relationen mellan språk och
verklighet är godtycklig. Språket förmår inte beskriva verkligheten som den
är. Därför måste man om man vill lära känna svensk kultur resa till Sverige.
Det är den slutsats som hon drar i sina argumenterande texter. Trots att
Hanna konstaterar att det inte är möjligt att med hjälp av språket beskriva
den mångfacetterade och till synes kaotiska verkligheten, implicerar hon
genom sina berättelser att hon ändå kan det. I denna divergens uppstår ironin
i hennes berättelser. Den ryms i skillnaden mellan Hannas beskrivning av sin
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erfarenhet av att vara i Sverige, en bristande tilltro till att berättelser verkligen kan förmedla en rättvisande föreställning om ett land och en antydan om
att det ändå finns de som tror att det är möjligt.

Åsa berättar
”När jag tänker tillbaka så var de mest präglande böckerna de som handlade
om barnen i Bullerbyn, hur de firade jul och upplevde sommaren och vintern. Jag tror att de hade så stor betydelse för mig, därför att jag själv hade en
sådan barndom tills mina föräldrar skilde sig” förklarar Åsa i en skrivuppgift
till mig (Åsa, Skrivuppgift 1). Hennes kommentar är ett svar på den fråga
som jag ställde i den första skrivuppgiften om vilken berättelse som betydde
mycket för henne innan hon började läsa svenska och vilken som betyder
mycket för henne nu. Hon berättar att hon som barn tyckte mycket om Astrid
Lindgrens böcker. Tillsammans med sina två systrar läste hon nästan alla
författarens böcker och hon tyckte om dem alla, men speciellt mycket tyckte
hon om berättelserna om barnen i Bullerbyn. Hon berättar att hon upplevde
att hon hade en liknande uppväxt. Familjen bodde på en bondgård och hon
hade en hund som hette Ronja, efter Lindgrens karaktär Ronja Rövardotter
(1981).
Det var under den period som hon själv beskriver som ”min lyckliga
barndomstid”, som hon första gången reste till Sverige (Åsa, Skrivuppgift 1).
Familjen hade hyrt en liten röd stuga i Småland. De hade en trädgård och vid
huset fanns en sjö som hon kunde bada i. Åsa berättar att hon upplevde en
överväldigande naturidyll. Förutom att hon strövade omkring i naturen, lekte
i trädgården och badade, besökte familjen en dag också Astrid Lindgrens
Värld i Vimmerby. Hon säger att hon inte blev besviken av att besöka den
plats hon tyckte sig så många gånger ha läst om i Lindgrens böcker. Istället
menar hon att hennes romantiska föreställningar om platsen stämde överens
med det hon upplevde. Hon kunde föreställa sig något som hon kallar ett
Bullerbyliv, en uppspelt och lycklig barndom i en orörd natur. Hon förklarar
att en bidragande förklaring till upplevelsen var att hon hade sett Lasse Hallströms teveserie Alla vi barn i Bullerbyn (1987) (Åsa, Skrivuppgift 1).
Åsas minne är ett nostalgiskt tillbakablickande på ett minne. Det är ett
minne som höljs i känslosamhet just genom att hon betraktar det ur ett retrospektivt perspektiv. Om nostalgi är ett känslosamt minne, ett betraktande av
en minnesplats vars emotiva styrka kan förklaras med att man inte kan återkalla det, bara betrakta det och längta efter det, är Åsas berättelse en nostal149

gisk berättelse (Nora 1989, s. 19f). Även om Åsa förklarar sin berättelse
utifrån ett personligt minne, är berättelsen också förankrad i den tolkningsgemenskap i vilken hon ingår. Hon berättar att hon vid sin första resa till
Sverige tyckte sig möta det Sverige hon var så förtrogen med efter att ha läst
Astrid Lindgrens böcker och tagit del av tysk media. Det är möjligt att hennes upplevelse av Sverige som barn kan förklaras utifrån en alltför bokstavlig tolkning av en fiktiv värld, där fiktionen tolkas som om den hade varit en
representant för verkligheten (Stierle 1980, s. 86). Hennes upplevelse kan
möjligtvis också ha varit ett uttryck för en imaginär lekfullhet, där barnet
fyller verkligheten med symbolisk betydelse i en fiktiv lek.
I den första skrivuppgiften beskriver Åsa också sitt första möte med det
svenska språket. I den lilla stuga som familjen hade hyrt i Småland fanns ett
lexikon. På kvällarna slog hon upp ord och försökte tillsammans med de ord
hon hittade och sina kunskaper om tysk grammatik skriva berättelser. Hon
skriver att hon verkligen tyckte om hur språket såg ut (Åsa, Skrivuppgift 1).
Åsa har nu läst svenska i sex terminer och är tjugofyra år gammal. Hon har
vuxit upp i en enspråkig familj och hade förutom resan till Småland som
barn ingen direkt kontakt med Sverige. Förutom svenska studerar hon också
tyska som främmande språk. Efter att ha varit utbytesstudent ett halvår i
Göteborg vet hon att hon gärna vill göra lärarpraktik i Sverige om hon när
hon har avslutat sina studier kan ännu bättre svenska. Men framför allt vill
hon fortsätta att resa till Sverige på semester och använda det svenska språket privat (Åsa, Enkät 2).
Trots att Åsa betonar att hon nu har en annan och betydligt mer realistisk
föreställning om Sverige, förklarar hon samtidigt hur viktigt det fortfarande
är för henne att känna igen sig i det hon läser och hör. När hon nu läser Åke
Edwardssons kriminalromaner tänker hon inte på Bullerbyn, utan på sina
upplevelser som utbytesstudent i Göteborg. Hon betonar hur viktigt det är
för henne att kunna knyta receptionen till personliga minnen och upplevelser, oavsett om hon läser Astrid Lindgren, Åke Edwardsson eller lyssnar på
svensk musik (Åsa, Skrivuppgift 2). Åsas berättelser om Sverige är inte så
mycket en beskrivning av en geografisk plats som ett försök att i narrativ
form beskriva en idyll. Det blir tydligt bland annat av att hon beskriver ett
förmodernt samhälle som hon har placerat i nutid. I hennes föreställning om
Sverige som barn var det ett land med gröna, milsvida skogar som sträcker
sig mot horisonten. I detta landskap lever människorna i samklang med naturen. Det är en lycklig berättelse.
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Åsa förklarar att hennes föreställningar om Sverige kan förklaras utifrån
hur Astrid Lindgrens författarskap har tolkats och mottagits i Tyskland. För
att understryka föreställningens förankring i en tyskspråkig kontext konstaterar hon i andra skrivuppgiften också att hon är ”en typisk Sverige-älskare på
grund av Astrid Lindgren” (Åsa, Skrivuppgift 2). Åsas berättelser är dock
inte bara intertextuella hänvisningar till ett författarskap. Under berättelsernas monologiska linjära yta skymtar många olika röster (Bachtin, 1979, s.
290). En didaktisk diskussion om Åsas berättelser skulle kunna göra dessa
implicita röster explicita. För att förstå dem räcker det dock inte att söka
efter ledtrådar och hänvisningar till citerade källor i texterna. Istället måste
jag tolka dem utifrån det kulturella sammanhang som de är del av.

Mot en nyanserad Sverigebild
Hanna och Åsa är inte överens om vad vi kan lära oss av berättelser. Medan
Hanna skiljer mellan primära och sekundära erfarenheter och förkastar berättelser därför att hon inte tycker att de kan lära henne något om svensk kultur,
förklarar Åsa att vi kan ta del av andra erfarenheter när vi läser, vilket i sin
tur kan få oss att betrakta det välbekanta med andra ögon. Det välkända blir
då något främmande, medan det främmande blir lite mer hemvant. Den tyske
filosofen Helmuth Plessner förklarar i artikeln ”Mit anderen Augen” (1979)
att just avsaknaden av ett nyfiket undrande över de människor vi möter och
deras handlingar är kännetecknande för det vardagliga: ”Allt går av sig
självt, naturligt, som om det alltid måste vara så, och också vi går våra förtrogna vägar, utan att se speciellt mycket” (Plessner, 1979, s. 236). Först
genom mötet med det främmande, kan vi betrakta det välkända med viss
distans: ”Andra människor, upplevelser, rädslor måste komma för att vi ska
kunna se på världen på ett nytt sätt. Först om vi betraktar vår omvärld med
andra ögon kan vi förstå den” (Plessner, 1979, s. 246). Genom det främmande får vi distans till det vardagliga och härigenom får det ny betydelse för
oss.
Enligt den tyske textdidaktikern Lothar Bredella kan berättelser bidra till
ny förståelse just därför att ”läsaren med hjälp av sin fantasi under viss vägledning av texten låter en främmande värld uppstå och för att hon deltar i
denna värld (Bredella, Christ & Legutke, 1997, s. 2f). Berättelser gör det
möjligt för läsaren att utmana de föreställningar som hon tar för givna genom att de erbjuder nya erfarenheter (Iser, 1991, s. 118f). Men vårt möte
med berättelser innebär inte självklart nya erfarenheter. Vår tolkning kan lika
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gärna bekräfta det vi tror oss veta om världen. Det är nämligen så att berättelser rymmer ett sammelsurium av perspektiv och tolkningsmöjligheter.
Eller för att hänvisa till den amerikanske litteraturvetaren Stanley Fish, det är
inte texten, utan kontexten som begränsar tolkningen (Fish, 1980, s. 345).
Vad vi kan lära oss av berättelser har därför att göra med vår beredskap att
möta det främmande. Med hjälp av berättelser kan vi utmana vår förståelse
av omvärlden. Men det kan vi bara göra om vi vågar ifrågasätta det vi tar för
givet.
Medan Hanna alltså inte tror att vi kan lära oss något om verkligheten av
berättelser, är Åsa övertygad om att vi kan det. Likt fyrtiosju av de femtiofyra studenter som deltog i min studie i samband med licentiatuppsatsen berättar hon att hon blev intresserade av Sverige efter att ha hört berättelser om
landet. Studenterna berättar att de innan de började studera svenska trodde
att den idylliska föreställningen om ett förindustriellt samhälle var trovärdig.
De förklarar denna föreställning utifrån Astrid Lindgrens författarskap. Speciellt stor betydelse har böckerna och filmerna om barnen i Bullerbyn haft
för föreställningen om Sverige i Tyskland, hävdar de (Källström, 2011a, s.
88). Berättelserna om de lekande barnen i den imaginära orten Bullerbyn är
också, efter Pippi Långstrump, de mest omtyckta av Astrid Lindgrens berättelser i Tyskland (Källström 2011b; Weitendorf, 2007, s. 19).
Studenterna är överens om hur viktig den idylliska föreställningen var för
dem. Eftersom de är bosatta i olika delar av Tyskland, kan likheterna i deras
berättelse inte förklaras med att de känner varandra eller delar samma undervisningskontext. Istället kan den kanske förklaras utifrån att de delar ett
gemensamt språk och att detta språk tar sig uttryck i olika berättelser, föreställningar och symboler i det medielandskap som omger dem. Stanley Fish
menar att vi socialiseras in i gemenskaper genom att lära oss vilka föreställningar, myter och klichéer som är centrala. I de gemenskaper som vi ingår i
finns en tyst, outtalad kunskap om vilka historier vi kan berätta om omvärlden och hur de historier vi möter bör tolkas (Fish, 1980, s. 318). Det innebär
inte att vi lär oss en uppsättning explicita regler, istället tillägnar vi oss en
komplicerad insikt om när och var olika tolkningskonventioner är användbara. Genom att ta del av berättelser utvecklar vi en förståelse för hur sociala
praktiker fungerar. De femtiofyra studenterna bor visserligen i skilda städer,
ändå visar deras föreställningar och berättelser om Sverige att de delar en
gemensam referensvärld.
Medan studenterna, likt Åsa, berättar hur det var att tro att det verkligen
är så idylliskt i Sverige, betonar de undervisande lärarna hur viktigt de tycker
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att det är att studenterna konstruerar sina egna föreställningar bortom alla
populärkulturella förlagor. De betonar härmed likt Hanna att berättelser inte
förmår ersätta upplevelsen av att vistas i landet. De båda institutionsansvarige professorerna i Kiel, Stephan Rieger och Martin Wolff, tar dessutom tydligt avstånd från den idylliska berättelsen om Sverige. De berättar att de under sin studietid hade en annan föreställning om landet. De trodde att Sverige
var ett jämlikt, innovativt och rättvist samhälle. Det var en föreställning som
var politiskt förankrad hävdar de och förklarar att de saknar denna aspekt i
studenternas berättelser (Samtal med Stephan Rieger och Martin Wolff). I
sin kritik av föreställningen om en svensk idyll understryker både Rieger och
Wolff, hur farliga föreställningar är som snarare vädjar till känslor än till
eftertanke. Härigenom knyter de an till en kulturkritik med en lång tradition i
Tyskland. Här har idylliska folklivsskildringar länge förknippats med Blutund-Boden-filosofi och nazistisk ideologi. Sedan Tyskland började göra upp
med sin historia under 1960- och 1970-talen har därför idylliska beskrivningar av en hemtrakt betraktats med stor skepsis (Källström 2011b; Dudek,
1992, s. 44; Strunz 1939, s. 139).
I avsnittet ”Interkulturell förståelse” diskuterade jag hur viktigt det är
med en explicit didaktik om hur berättelser bidrar till att konstruera och rekonstruera våra föreställningar. Eftersom den idylliska föreställningen var ett
skäl till varför så många studenter valde att läsa svenska, kunde den göras till
utgångspunkt för en sådan diskussion. Men på inget av de tre universitet som
jag besökte var det så. Trots att Martin Wolff, som undervisar fornnordiska,
förklarar att han är nyfiken på hur den tyska mediebilden kan förklaras utifrån hur Sverige marknadsförs i utlandet och Stephan Rieger, som undervisar nordisk litteraturvetenskap, är förtrogen med olika föreställningar om
Sverige, betonar de båda professorerna att det i deras ämnen inte finns något
utrymme för en diskussion om en idyllisk föreställning (Samtal med Stephan
Rieger och Martin Wolff).
Cecilia Björk berättar att hon i sina nybörjarkurser försöker bemöta studenternas föreställningar om ett idylliskt Sverige genom att problematisera
dem. Hon berättar att hon gärna använder olika typer av texter som utgångspunkt i en diskussion om svensk kultur. Hon tycker att det är viktigt att diskussionen om svensk kultur inte leder till att studenterna kommer överens
om hur det är i Sverige. Istället betonar hon hur viktigt det är att de får möjlighet att utveckla sina högst personliga Sverigebilder, därför att det tydliggör att verkligheten är komplex och motsägelsefull (Samtal med Cecilia
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Björk). Ändå gör inte hon diskussionen explicit, genom att problematisera
hur vår förståelse av verkligheten konstrueras genom de berättelser vi möter.
Inte heller Stephan Rieger utgår från en explicit interkulturell didaktik när
han han förklarar att eftersom utbildningen i skandinavistik bör förbereda
studenterna för en intensiv kontakt med Sverige är det viktigt att de reflekterar över olika lokala och mer övergripande berättelser om Sverige, för att
skapa utrymme för sina egna erfarenheter och historier. Han säger att det
endast är genom att skärskåda illusionen om en idyll som studenterna kan
lämna utrymme för de korta och intensiva självupplevda ögonblicken i Sverige. Just därför menar han att det är viktigt att de tar del av nordisk skönlitteratur och framför allt lyrik. Han menar att det kan hjälpa dem att komma
till rätta med populärkulturella föreställningar om en svensk idyll. Han problematiserar doch inte tillsammans med studenternas det narrativas funktion
i vårt försök att förstå verkligheten. Istället intar han en mycket kritisk hållning gentemot berättelser för att till slut avfärda dem då han anser att de inte
kan ersätta det självupplevda (Samtal med Stephan Rieger). Hannas åsikt
om vad vi kan lära oss av berättelser stämmer väl överens med Riegers åsikt
att inget kan ersätta upplevelsen av att vistas i landet. Men i denna kritiska
hållning problematiserar inte Rieger hur berättelser bidrar till vår förståelse
av verkligheten.
En explicit didaktik om berättelser är central, menar jag. Inte minst därför
att de undervisande lärarnas förhållningssätt gentemot de berättelser som
omger studenterna i det medielandskap som de försöker navigera i får betydelse för hur studenterna tolkar de texter som de möter. Att det är så vittnar
fyrtiosju av de femtiofyra studenter som deltog i studien när de berättar hur
deras föreställningar om Sverige har förändrats i mötet med utbildningsämnet och de undervisande lärarnas krav på en mer nyanserad Sverigebild.
Kleine Specht, en student i Kiel, tydliggör denna förändring genom att ställa
en idyllisk och en betydligt mer nyanserad föreställning mot varandra. Hon
skriver att: ”Innan jag började läsa svenska kände jag bara till Pippi Långstrump och böckerna om Karlsson på taket och pop/rockmusik. Så min Sverigebild var präglad av ren barnidyll med mycket natur och bondiga människor å ena sidan och å andra sidan av rockgrupper som The Hives eller Mando Diao. Det gjorde Sverige coolt. Jag trodde faktiskt att nästan alla svenska
barn och ungdomar spelar gitarr i ett band” (Kleine Specht, Skrivuppgift 1).
Men nu, efter att ha studerat svenska i tre terminer, förklarar hon att hon inte
längre tror att Sverige är en idyll och konstaterar att landet ”är en helt vanlig
modern nation, inte alls idyllisk, med verkliga problem som rasism, främ154

lingshat och kriminalitet. Landet är inte mer paradisiskt eller så positivt annorlunda än andra länder, utan mer normalt” (Kleine Specht, Skrivuppgift 1).
Emil, som också studerar svenska i Kiel, berättar hur hans studier har förändrats hans syn på landet. Han skriver att han innan han började läsa svenska och besöka Sverige, hade en förställning om landet som kanske var lite
mer euforisk ”fylld av typiska klichéer: midsommar, den vackra naturen, ett
liv som är lätt (kanske den typiska Sverigebild tyskar har, 'heile Welt' [en
intakt värld] – ursprungligt, vackert, allt är bättre där )” (Emil, Skrivuppgift
3). Han konstaterar att han nu efter att ha rest till Sverige ofta skulle säga att
”Sverige är vanligt! – svenskarna har samma problem som tyskarna, gör
samma saker – livet är vardagligt och vanligt, ibland långtråkigt, ibland
spännande både i Sverige och i Tyskland. Jag brukar inte längre idealisera
Sverige (även om jag trivs där )” (Emil, Skrivuppgift 3). Emils kommentar
visar att han känner igen den besvikelse som Kleine Specht och flera av de
andra studenterna beskriver efter att ha upptäckt att Sverige inte är den idyll
som de har hört talas om.
Av studenternas kommentarer blir det tydligt att trots att den didaktiska
processen ofta antas vara en oundvikligt progressiv process, kan nyvunna
kunskaper samtidigt också innebära att förlora något annat. När den lärande
”utsätter sig för ett möte med det främmande i ett virrvarr av kulturer” kan
det också medföra förluster och konflikter (Bachmann-Medick 1996, s. 279).
Även om de undervisande lärarna tycker att det är viktigt att studenterna inte
har en alltför idyllisk föreställning om Sverige, är det ju samtidigt också så
att positiva föreställningar om det land vars språk man håller på att lära sig
är betydelsefulla för motivationen. Åsas berättelser är unika därför att hon
hävdar det imaginäras rätt. Hon visar härigenom att om empati är en beredskap att försätta sig i någon annans situation, är de känslor som berättelser
väcker lika viktigt som kritisk reflektion. Utan en känslomässig förankring
och ett därpå följande perspektivskifte tycks det inte möjligt att lära känna en
främmande kultur. Denna insikt är viktig för Hanna, Åsa och de andra studenterna som försöker lära känna en främmande kultur genom de berättelser
som de möter i undervisningen.

Ett spel om betydelse
Mötet med berättelsen innebär som jag redan i inledningen till den här artikeln fastslog både en rörelse och en positionsbestämning. I vår tolkning av
fiktiva texter rör vi oss inåt i fiktionens värld, samtidigt som vi håller fast vid
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en referenspunkt i det yttre som är vår (subjektiva men samtidigt kontextuellt
förankrade) förståelse av verkligheten. Denna rörelse är en rörelse fram tillbaka mellan det egna och det främmande. Men i mötet med texten rör vi
också i sidled mellan texten och vår erfarenhet av andra texter. Om denna
dubbla rörelse görs explicit kan berättelser användas för att tydliggöra hur
vår tolkning av berättelser är beroende av det sammanhang och den tolkningskontext i vilken vi ingår. Berättelser är inte objektiva beskrivningar av
verkligheten. De speglar inte vår omvärld. Det vi lär oss av berättelser är
därför inte med nödvändighet hur verkligheten ser ut – utan olika sätt att
betrakta den.
För att förstå vad det är som händer i mötet med berättelser kan vi anta att
berättelser ingår i ett intertextuellt spel. Att det är så hävdar också Wolfgang
Iser i samband med att han förklarar att det reala och det fiktiva inte är varandras motsatser. Han menar istället att vi måste tala om det imaginära. Med
det imaginära menar han det förmodat givna, eller det trovärdiga (Iser, 1991,
s. 88). Härigenom understryker han att vi istället för att fråga oss om en berättelse verkligen är sann bör vi fråga oss hur den blir trovärdig. Trovärdig
blir berättelsen utifrån sin kontext. Iser understryker detta genom att konstatera att texten ”är som livet självt – ett spel, vars mening är att förstå spelreglerna, trots att de ständigt förändras och på så sätt förblir oupptäckta“ (Iser,
1991, s. 19f). Det är först genom att betrakta detta spel på avstånd, samtidigt
som vi erkänner de enskilda berättelsernas subjektiva betydelse för oss, som
vi kan lära oss något av berättelser, menar jag. Det är först då vi kan förstå
att berättelser blir trovärdiga genom andra berättelser. Denna insikt är speciellt central när vi närmar oss ett nytt språk och en ny kultur, men den är
egentligen alltid lika viktig vid alla textsamtal.
För att få syn på det interkulturella spelet om texters betydelse och för att
lära oss något om varför vi tolkar berättelser som vi gör hjälper det oss alltså
att tolka den enskilda texten mot bakgrund av det nätverk av andra texter och
kulturella koder som omger den och oss själva. När vi gör det tolkar vi texten som ett uttryck för ”förhandlingar, bytesprocesser, avvikelser och uteslutningar, genom vilka den enskilda representationspraktiken blir tydlig mot
bakgrund av andra liknande praktiker” (Greenblatt 1991, s. 18). Den enskilda texten är nämligen inte bara ett uttryck för sin egen subjektivitet, utan den
förhåller sig samtidigt till andra texter genom att vara del av textvärldar.
Härigenom kan den, som jag betonade redan i inledninledningen, tolkas som
ett uttryck för en social kontext och dess koder, men också som ett avståndstagande från denna kontext. Texten ingår i ett samtal med andra texter.
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Om vi tolkar texten som ett uttryck för en kultur som är oss främmande
utgår vi från en interkulturell textförståelse. En sådan textförståelse är central
i undervisning i främmande språk. Avsikten med textdiskussionen i språkundervisningen är då att deltagarna ska bli förtrogna med de medierade föreställningar som skapas och omskapas i ett främmande språkrum, vilket förutsätter att undervisningen visar hur föreställningar konstrueras genom olika
medieformer och det ställer i sin tur krav på ett brett texturval. Om avsikten
med undervisningen i främmande språk är att göra det möjligt för de lärande
att bli mer förtrogna med en främmande kultur är en förutsättning, menar
jag, att undervisningen utgår från en tydlig explicit interterkulturell didaktik.
Först härigenom kan de lärande bli språkligt kompetenta läsare med en hög
sensiblitet för kontextens betydelse för tolkningen.
I ett mångkulturellt samhälle är en interkulturell diskussion om och i så
fall hur vi kan möta det främmande i berättelser central, eftersom den tydliggör hur viktigt det är ”att man uppmärksammar den andres förståelse av sig
själv och omvärlden och inte tolkar honom enligt sin egen förståelse”
(Gumbrecht, 1982, s. 212). Härvid är det viktig att komma ihåg att undervisningsgrupper inte är enhetliga kulturella gemenskaper, även om deltagarna
kanske delar vissa föreställningar. Undervisningen är istället en möjlig mötesplats mellan olika kulturer och föreställningar. Vi kan med den tyske litteraturdidaktikern Werner Delanoy välja att tala om undervisningen som en
tredje ort i vilken olika kulturer kan mötas. Han förklarar att kultur i samband med språkundervisning varken ska tolkas som en text som ska läsas
eller ett objekt som ska upplevas, utan som en förhandlingsprocess (Delanoy, 1999, s. 125). Det är en förhandlingsprocess mellan text och läsare, men
också mellan läsare och läsare. En förståelse för kontextens betydelse för
tolkningen är viktig i undervisningen i främmande språk, eftersom det här
inte bara handlar om att lära sig språket, utan också om att förstå en främmande kultur och ett ännu okänt betydelsesystem. Men den är naturligtvis
lika viktig i ett mångkulturellt klassrum i modersmålsundervisning.
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EDUCARE – vetenskapliga skrifter
Utgivning
EDUCARE 2011:1. Tema: Svenska med didaktisk inriktning. Lotta Bergman, Förord: Svenska med didaktisk inriktning; Magnus Persson, Den friska
boken och den sjuka läsaren: Om litteratur som medicin; Kent Adelmann,
Lyssnandets århundrade? Att lyssna till den talande boken; Cecilia Nielsen,
Kroppen läser och skriver? Läsandets och skrivandets kroppslighet i ljuset
av Merleau-Pontys kroppsfilosofi; Annbritt Palo & Lena Manderstedt, Texter, språk och skrivande med utgångspunkt i de nya ämnesplanerna i svenska; Cecilia Olsson Jers, Den retoriska arbetsprocessens betydelse för möjligheten att framstå med starkt och trovärdigt ethos i muntlig framställning;
Lisa Källström, Vad kan vi lära oss av berättelser? Det fiktivas funktion i
svenska som främmande språk.
EDUCARE 2010:1. Thomas Johansson Etnografi som teori, metod och livsstil, Sara Irisdotter Aldenmyr Förvaltningsarbete för mångfald och konkurrens: En studie av den kommunala skolförvaltningens ansvar att främja
mångfald i den konkurrensutsatta grundskolan, Maria Simonsson & Mia
Thorell Att börja på förskolan: Exempel på barns sociala samspelsprocesser
under inskolningen, Lena Sjöberg ”Same same, but different”: En genealogisk studie av den ’goda’ läraren’, den ’goda’ eleven och den ’goda’ skolan
i svenska lärarutbildningsreformer 1940-2008, Ann-Louise Petersen Studieförbundens institutionella förutsättningar skapar möjligheter på utbildningsmarknaden
EDUCARE 2009:4. Lena Lang Förord: Att infånga praxis – kvalitativa metoder i (special)pedagogisk forskning i Norden, Dianne L. Ferguson Introduction: Honoring and celebrating diversity in educational research, Dora
S. Bjárnason Walking on eggshells: Some ethical issues in research with
people in vulnerable situations, Lena Lang & Lisbeth Ohlsson Ytterst berörd
- sällan hörd: Att som forskare lyssna till berättelser, Susan Tetler & Kirsten
Baltzer Læring i inkluderende klasserum: Når eleverne gives stemme, Lotta
Andersson & Anna-Lena Tvingstedt Med fokus på samspel: Att använda
video i specialpedagogisk forskning, Anne Morin Praksisforskning: På tværs
af almen- og specialpædagogik, Inger Assarsson Att skapa mening i en skola
för alla: Ett diskursanalytiskt förhållningssätt, Birgit Kirkebaek Efterord:
Kontrol betyder ikke nødvendigvis kvalitet.
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EDUCARE 2009:2-3. Mångkontextuell barndom. Ingegerd Tallberg Broman
Inledning, Pauline Stoltz Styrning, barndom och skola, Berit Wigerfelt En
likvärdig skola? Tomas Peterson Barndomens reglering via skol- och föreningsidrott, Camilla Löf Livskunskap – en gränsöverskridande praktik i
skolan Ingela Kolfjord Alternativ konflikthantering: Hur kamratmedling kan
påverka elevers relationsskapande, Ann-Carita Evaldsson Verbal mobbning
och normerande praktiker i flickors relationsprat, Angerd Eilard Barndomsbilder i förändring i grundskolans läseböcker, Ann-Christine Vallberg Roth
Styrning genom bedömning av barn, Ingegerd Tallberg Broman ”No Parent
Left Behind”: Föräldradeltagande för inkludering och effektivitet, Mats
Trondman Slutkommentar: Mångkontextuella och gränsöverskridande läroprocesser - Om barn som självreglerande och egenansvariga subjekt.
EDUCARE 2009:1. Redaktör. Idrottsvetenskap: Kutte Jönsson Fysisk fostran
och föraktet för svaghet: En kritisk analys av hälsodiskursens moraliska
imperativ; Anna Fabri & Torun Mattsson Betydelsen av praktisk-personlig
färdighet i idrottslärarutbildningen; Lars Lagergren & Jesper Fundberg
Integration i förening: Kritiska reflektioner kring ett projekt; Susanna Hedenborg Till vad fostrar ridsporten? En studie av ridsportens utbildningar
med utgångspunkt i begreppen tävlingsfostran, föreningsfostran och omvårdnadsfostran; Ingegerd Ericsson, Patrik Grahn & Erik Skärbäck Närmiljöns betydelse och hur den kan påverkas.
EDUCARE 2008:3 CiCe/CLaD: Jens Qvortrup, Childhood and politics; Annika Månsson The construction of “the competent child” and early childhood care: Values education among the youngest children in a nursery
school; Nanny Hartsmar & Maria Sandström, The right of all to inclusion in
the learning process: Second language learners working in a technology
workshop; Tomas Peterson, When the field of sport crosses the field of physical education; Alistair Ross, Human rights and education for citizenship,
society and identity: Europe and its regions.
EDUCARE 2008:2. Redaktör. Artiklar: Thomas Johansson Fostran till kulturentreprenörer, Ylva Wibaeus Historiedidaktik, Anders Jönsson & Gunilla
Svingby Underlag till ramverk för en provbank i grundskolan. Malmö, Lärarutbildningen, 2008.
EDUCARE 2008:1. Redaktör. Artiklar: Maj Asplund Carlsson & Johannes
Lunneblad ”När han är arg är han turkisk”: Identitetsskapande i Lin Hallbergs kompisbokstrilogi; Jonas Aspelin och Sven Persson Lärares professionella/personliga utveckling; Ann-Marie Markström Förskolans utvecklingssamtal – ett komplex av aktiviteter i tid och rum. Malmö, Lärarutbildningen, 2008.
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EDUCARE 2007:2. Redaktör. Artiklar: Johan Söderman, Claes Ericsson &
Göran Folkestad Traditionsbärare och fostrare – samtal om lärande med två
amerikanska rappare; Lars Berglund, Lise-Lotte Malmgren, Bim Riddersporre & Ingrid Sandén Profession, forskning och praktik: 30 rektorers syn
på specialpedagogisk professionnalitet; Boel Westerberg ”Jag tar varken
kristendom eller islam på allvar, jag går efter vad jag själv tycker”. Malmö,
Lärarutbildningen, 2007.
EDUCARE 2007:1. Redaktör. Artiklar - tema kreativitet: Lars Lindström
Kan kreativitet läras ut? En bildpedagogisk översikt; Li Bennich-Björkman
Universiteten, kreativiteten och politikens aningslöshet; Feiwel Kupferberg
Läraruppdragets egenart och rollmodeller: Kreativitetsregimer i hybridmoderniteten. Malmö, Lärarutbildningen, 2007.
EDUCARE 2006:6. Redaktör. Rapport: Rune Jönsson & Bodil Liljefors
Persson Religionskunskap i årskurs 9. Malmö, Lärarutbildningen, 2006.
EDUCARE 2006:5. Redaktör. Rapport: Lars Berggren & Roger Johansson
Historiekunskap i årskurs 9. Malmö, Lärarutbildningen, 2006.
EDUCARE 2006:4. Redaktör. Rapport: Maja Lundahl, Anders Olsson &
Inge-Marie Svensson Hållbar utveckling och geografi i årskurs 9. Malmö,
Lärarutbildningen, 2006.
EDUCARE 2006:3. Redaktör. Rapport: Anna Henningsson-Yousif & Haukur Viggósson Lärarstudenters bidrag i skolutvecklingen. Malmö, Lärarutbildningen, 2006.
EDUCARE 2006:2. Redaktör. Artiklar: Ingegerd Tallberg Broman Att förändra den sociala ordningen; Eva Änggård Förskolebarns bildaktiviteter
utamanar vuxenvärlden; Annelis Jönsson och Lena Rubinstein Reich Invandrade lärares arbetssituation och läraridentitet – efter fyra år som lärare
i den svenska skolan. Malmö, Lärarutbildningen, 2006.
EDUCARE 2006:1. Redaktör. Artiklar: Anna-Lena Tvingstedt & Gunilla
Preisler Children with Cochlear Implants in Different School Settings; Fredrik Lindstrand Gestaltning, konstruktion och meningsskapande i ungdomars
arbete med film; Ingegerd Ericsson Koncentrationsförmåga ur ett relationellt perspektiv. Malmö, Lärarutbildningen, 2006.
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EDUCARE 2005:1. Redaktör. Rapport: Specialpedagogik i två skolkulturer.
Lena Holmberg, Annelis Jönsson & Anna-Lena Tvingstedt. Malmö, Lärarutbildningen, 2005.
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