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To listen and to read 
An empirical study with cognitive poetics 

 

Abstract 

When I listened to an audio book with a text I had red before the work struck me as a totally new 

oeuvre. I decided to try to find out a possible different literary understanding between listening 

to and reading the same story. Being a child neurologist myself I decided to use cognitive poetics 

as my strategy. 

A number of 44 university students were divided into two similar groups. One of them lis-

tened to a short story and the other group read the same story and handed the paper back. Both 

groups answered the same form. It contained questions about mental imaging and the student´s 

thoughts, associations and reactions about the story and about themselves. One question was 

identical with a query from an empirical doctoral thesis carried out with college students as par-

ticipants. The author of that study used for his analysis traditional literary science and had focus 

on literary competence. That specific mutual question would give an opportunity to compare 

cognitive and traditional analyses of the students´ literary capability.  

From the current cognitive literature it became clear that both listening and reading is pro-

cessed the same way by the brain in networks which are both emotional and cognitive. I identi-

fied five cognitive criteria for my study. They were mental imaging, feeling of transportation, 

theory of mind, metarepresentation, and enjoyment. 

The results indicated no difference between listening to, or reading the same story using these 

criteria. There was, however, a tendency among some listeners to feel a sense of calmness by the 

voice itself. The cognitive technique gave a slightly higher value of literary competence com-

pared to a traditional evaluation. A possible explanation for this difference could be the students´ 

educational level. The participants in my study were university students and their capacity com-

pared to college students. 

In summary my study did not find any differences between listening to, or reading a text when 

using cognitive literary technique for my analysis. The voice itself probably has an impact for 

the emotional understanding of the text but the effect of that could not been clearly explored. 

Hearing is the first sense to be developed by the human foetus and practiced by the infant for 

several years before the child learns to read. My speculation is that listening to an audio book 

might recall pleasant audio memories from childhood. The presence of a human voice means an 

interpersonal relation when listening which might have a calming effect.  

A cognitive technique facilitates the understanding of what happens in the brain when reading 

or listening to a text. However, I found no specific advances for practicing cognitive strategy 

compared to the traditional analysis when it comes to an evaluation of literary competency.  
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Att lyssna och att läsa  

En empirisk studie med kognitiv litterär analys 
Av Bengt Lagerkvist  

 

Bakgrund 

Sara Lidmans författarskap är betydelsefullt för mig och i synnerhet Järnbanesviten. Den ger 

mig kontakt med min fars barndomsmiljö när han var uppfostringspajk i Västerbottens inland 

sedan min farmor dött i slutet av 1800-talet. Jag tycker också, när jag läser Lidmans berättelser, 

att jag bakom orden hör mina fyra fastrars idiom. Det blev därför en stark upplevelse när jag 

lyssnade till Sara Lidmans egen inläsning av Lifsens rot. Jag hade läst romanen flera år tidigare 

och tyckt om den, men att lyssna till den på äkta inlandsdialekt blev en erfarenhet av ett helt an-

nat verk. Upplevelsen satte igång funderingar över skillnaden mellan att lyssna till en bok eller 

att läsa den. Jag tänkte mig att så kallad kognitiv litteraturteori kanske kunde ge en förklaring till 

vad som händer i hjärnan när man lyssnar eller läser, och ville undersöka vad det ena eller andra 

förfaringssättet innebar för upplevelsen av en text. 

Jag bearbetade frågan om skillnader mellan att lyssna och att läsa genom självstudier i min C-

uppsats utan egentlig framgång.
1
 Rösten hade tveklöst betydelse och innebar naturligtvis ett extra 

tillskott till upplevelsen av texten och förstärkte den. Jag fortsatte med samma frågeställning i en 

D-uppsats genomförd som en pilotstudie.
2
 Antalet försökspersoner var för litet för att finna några 

skillnader mellan att lyssna eller läsa. Däremot visade sig kognitiva metoder lämpade för ända-

målet, och frågeformuläret liksom arrangemangen kring studien fungerade väl. Jag har nu för 

avsikt att göra ett tredje försök med en större försöksgrupp och ett upplägg som liknar det jag 

gjorde i D-uppsatsen. Efter frågeställning och metod nedan, gör jag först en genomgång av några 

litterära teorier och empiriska arbeten, och sen om begrepp inom kognitiv litterär analys och 

kopplar dessa till varandra.  Därefter följer kriterier för kognitiv litterär analys och en beskriv-

ning av hur jag gått till väga före resultatpresentationen. Avslutningsvis sammanfattar jag studien 

med kommentarer och en framåtblick. 

                                                
1 Bengt Lagerkvist, (2016). Kognitionsteoretiskt perspektiv på Sara Lidmans Lifsens rot – en studie i läsning och 

lyssnande. DiVA.  
2 Bengt Lagerkvist, (2017).  Lyssnande och läsande. En pilotstudie med kognitiv litteraturteori. DiVA. 
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Frågeställning och metod 

 

Min övergripande frågeställning gäller om det finns skillnader i studenters kognitiva och litterära 

förmåga att bedöma en text, som beror på om de fått läsa den eller lyssna till en uppläsning. 

I den kognitiva vetenskapliga litteraturen försökte jag finna möjligheter att bedöma hur en lyss-

nare eller läsare ur kognitiv synpunkt uppfattar en längre text. Jag begagnade mig i mitt fråge-

formulär av samma frågor som ur teknisk synpunkt fungerat väl i en tidigare pilotstudie i min 

ovan refererade D-uppsats.   

 

Delar av Olle Nordbergs (2017) avhandling har varit en inspirationskälla för min undersökning.
3
 

Den omfattar en väl genomförd empirisk uppläggning där gymnasister får svara på frågor om 

läsförståelse och textuppfattning med utgångspunkt från en kort novell. Nordberg är också tydlig 

i sin definition av litterär kompetens. Jag önskade i min studie av universitetsstuderande använda 

kognitiva metoder för att tolka deras uppfattning av en text men också få tillfälle att jämföra med 

en traditionell litteraturvetenskaplig studie. Jag såg en möjlighet att använda det begrepp litterär 

kompetens som Nordberg definierat i sin avhandling (se sidan 8). Därför valde jag att använda 

samma korta novell som Nordberg begagnat och den fråga han ställde till sina gymnasister om 

de känslor, tankar, associationer och reflexioner som novellen väckt hos dem. I sin analys av den 

frågan resonerar Nordberg om den litterära kompetensen. I min undersökning tolkade jag svaren 

på denna fråga endast med utgångspunkt från de kognitiva kriterier jag valt. Dessa presenterar 

jag på sidan 34 efter min litteraturgenomgång och utgör en uppdelning av min övergripande frå-

geställning i mindre delar. Tillvägagångssättet gav alltså möjlighet att jämföra bedömningen av 

litterär kompetens med två olika metoder; dels den traditionella enligt Nordberg och dels med de 

kognitiva kriterier som jag använt mig av. Åldersskillnaden mellan grupperna i Nordbergs och 

mitt material uppgår visserligen till flera år och i min studie finns också en stor andel litteratur-

studerande. Metoden bör trots det ge en viss uppfattning om huruvida den kognitiva metoden 

tillför något av värde för den litterära analysen.  

Jag vill nu börja med en genomgång av ett urval av skönlitterär forskning av visst intresse för 

min studie och i den texten ge några kommentarer som syftar på kognitiv litterär analys som jag 

refererar på sidorna 15-34. 

 

                                                
3
 Olle Nordberg (2017). Avkoppling och analys. Empiriska perspektiv på läsattityder och litterär kompetens  

hos svenska 18-åringar. Diss. Uppsala universitet.  
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Empiri, litterär kompetens och teorier om läsarter 

Empiriska studier 

 

Den som med emfas tidigt förespråkat betydelsen av empiriska studier i litteraturvetenskap är 

professorn i engelska David S Miall (2007) i sin bok Literary reading. 

But I will suggest that empirical studies have the capacity to take the primary place in defining literary stud-

ies, and that is an approach that would help to clarify the aims and unify the divided nature of current scholarship. 

Thus at present time empirical studies might be seen as the Cinderella in the family of literary disciplines. 

…empirical study will come to dominate the literary field by providing a matrix for evaluating theoretical 

proposals and for rethinking the nature of literary reading and its cultural place.
 4

 

 

Miall lyfter i det mesta av sitt författarskap fram betydelsen av empirisk forskning som han anser 

lämpar sig väl också för vissa psykiska upplevelser som till exempel känslan.
5
 Miall menar att 

den litterära forskningen egentligen har två ursprung, de litterära teorierna och psykologin. I 

psykologin har han framför allt fokus på känslan hos den allmänna läsaren. Den identifikation 

läsaren kan uppleva med karaktärerna kallar han en form av empati.
6
 Han har publicerat en rad 

empiriska arbeten om läshastighet, förkroppsligandet det vill säga embodyment, ordförståelse, 

ögonrörelsernas betydelse och olika former av läsande där han också visat på empiriskt stöd för 

formalister och gått hårt åt poststrukturalisterna.  

… the major claims of poststructuralist theory have not been supported to our knowledge by a single empiri-

cal study.
 7

 

 

Miall lyfter tillika fram betydelsen av framhävande teknik, foregrounding, för att göra en text 

betydelsefull eller minnesvärd. Ett avvikande ord eller en metafor, en assonans eller alliteration, 

stimulerar då den högra hjärnhalvan under tolkningen av texten. Det leder till en fördröjning av 

hjärnans processande av texten som är mätbar i millisekunder. Denna fördröjning som också 

framhållits av Tsur (not 50, sidan 26), anses ha ett litterärt värde och är tillsammans med den 

framhävande tekniken de faktorer som mest påverkar den tid det tar att läsa en text enligt Miall. 

Han har då jämfört med den tid det tar för läsaren att uppfatta en karaktärs känslor och mål eller 

förändringar i respektive karaktärs miljö.
8
 

                                                
4 David S Maill, (2007). On the necessity of empirical studies of literary reading. In Literary reading. New York, 

Peter Lang Publishing, Inc.: 11-12.  
5 David S Miall, (2007). Cognitive Poetics: from Interpreting to Experiencing what is Literary. Paper Anglistentag 

University of Münster, Germany.  
6
 David S Miall, (2008). Feeling from the Perspective of the Empirical Study of Literature.  Journal of Literary  

Theory, 1(2): 377-393.  
7 David S Maill, Don Kuiken, (1998). The form of reading: empirical studies of literariness. Poetics, 25: 327-341. 
8 David S Miall, Don Kuiken, (1994). Foregrounding, defamiliarization, and affect: Response to literary stories. 

Poetics, 22 (5): 389-407. 

http://www.ualberta.ca/~dmiall/
https://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_degruytera10.1515/JLT.2007.023&context=PC&vid=UmUB&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&query=any,contains,Miall%20Feeling&mode=Basic
https://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_sciversesciencedirect_elsevier0304-422X(94)00011-5&context=PC&vid=UmUB&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&query=any,contains,Miall%20reading%20time&mode=Basic
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Miall citerar också Antonio Damasio som hävdar att ett självbiografiskt medvetande alltid 

spelar en roll i närminnet, när episoder eller enheter återkallas från långtidsminnet. Miall hävdar 

att läsning är beroende av både minnet och ett självmedvetande samt brokiga erfarenheter som 

står fram när vi som läsare får förståelse för oss själva eller en karaktär i berättelsen. Förutsätt-

ningen är att texten har luckor som kan fyllas av framkallade minnesfragment.   

Miall betonar att det primära målet för kognitiv litterär analys är att få en förståelse för de 

processer som är verksamma under läsning av litteratur. Sammanfattningsvis säger han om kog-

nitiva metoder att de bör användas för att angripa problemen från flera sidor.
9
 Den traditionella 

forskningen kring litterära teorier och forskningen kring litterär analys bör enligt Miall kombine-

ras med empiriska studier av de kognitiva processer som är inblandade i förståelsen av att läsa 

eller lyssna till en text. Detta försöker jag till viss del göra i denna uppsats.  

 Nordberg (2017) har publicerat en empiriskt upplagd doktorsavhandling som jag översikt-

ligt kommenterat i inledningen.
10

 Den blev som sagt en inspirationskälla och gav möjlighet att 

jämföra kognitiv och traditionell litterär analys då jag i min studie använde samma grundtext 

som Nordberg utnyttjade i sitt arbete. Han betonade i avhandlingen betydelsen av den empiriska 

läsforskningen och använde sig av både intervjuer och frågeformulär. Nordberg har koncentrerat 

sin framställning kring litterär kompetens och attityder hos ungdomar i en digital läsmiljö. Ele-

vernas skrivna uttryck om läsningen måste Nordberg analysera och kategorisera systematiskt till 

tydligt mätbara kategorier enligt nedanstående vilket samtidigt blir hans definition av litterär 

kompetens. Nordberg menar att modellen innebär en balans mellan personlig inlevelse och kri-

tisk distans som utgångspunkt för analysen. Men Nordberg påpekar också att dessa förmågor 

överlapper, interagerar och berikar varandra.  

1. En grundläggande förmåga att förstå fiktionstext, vilket också innebär en förståelse för den fiktionella 

textens egenart. 

2. En förmåga att som läsare känna inlevelse i de fiktiva världarna och förmåga att identifiera sig med tex-

tens karaktärer med utgångspunkt i sin egen person och sina närmaste. 

3. En förmåga att höja blicken och göra reflexioner mot allmänmänskliga situationer och känslolägen samt 

kopplingar till andra fiktionsberättelser utan att kontakten med texten förloras. Det vill säga: att anlägga 

ett metaperspektiv i samband med fiktionsläsning. 

4. En förmåga att utifrån ett metaperspektiv på sin litterära läsning medvetet kunna resonera kring hur 

denna påverkar den egna personen, bland annat i termer av personlig utveckling.10 

 

                                                
9 David S Miall. 2007. Cognitive Poetics: from Interpreting to Experiencing what is Literary. Paper Anglistentag 

University of Münster, Germany. 
10

 Olle Nordberg, 2017. Avkoppling och analys. Empiriska perspektiv på läsattityder och litterär kompetens  

hos svenska 18-åringar. Diss. Uppsala universitet: 117. 

http://www.ualberta.ca/~dmiall/


9 
 

Nordberg kunde med ledning av sin modell för litterär kompetens framställa grafer över gymna-

sisternas svar fördelade på de olika kategorierna. Han kallar i ett annat arbete dessa fyra katego-

rier av litterär kompetens 1) fiktionsläsning i förhållande till andra medier, 2) stress och avkopp-

ling, 3) litterär kompetens och 4) stora läsupplevelser.
11

 Denna sista kategori har jag i resultatde-

len av mitt eget arbete kallat hög litterär kompetens. Dessa kategorier liknar Judith A Langers 

föreställningsvärldar eller faser, men saknar det sista femte steget som Langer har om att gå ut ur 

föreställningsvärlden (se nedan sidan 12). 

Nordbergs resultat pekar på att eleverna medvetet skiljer på läsning av böcker och de digi-

tala formerna av fiktion. I den litterära kompetensen lägger han att uppfatta läsningen som en 

väg till att få idéer och perspektiv genom eftertanke, analys och diskussion, det vill säga att 

hamna i kategori tre eller fyra ovan eller i Langers fas tre, fyra eller fem enligt nedan. 

 

Maria Wennerström Wohrne (2015) har, också i en empirisk studie analyserat attityder till läs-

ning hos 52 gymnasister och 20 litteraturstudenter som befann sig i början av sin utbildning.
12

  

Hon undersöker samspelet mellan tolkning och självreflexion och stöder sig mycket på Örjan 

Torell (2001) och hans begrepp literary transfer- och performanskompetens.
13

  Literary transfer 

innebär att ”läsarens personliga liv och erfarenhetsvärld” har betydelse för tolkningen vilket bru-

kar framhållas av många litteraturvetare. Performanskompetensen är enligt Torsten Pettersson i 

viss mån beroende av literary transfer och innebär att kunna analysera och dessutom formulera 

sig om ett verk.
14

 Wennerström Wohrne ser performanskompetensen som en förutsättning för att 

literary transfer ska fungera fullt ut. Hon sammanfattar i ytterligare ett arbete (2015) att det är 

respondenternas attityd som i huvudsak avgör läsupplevelsen, och alltså har större betydelse än 

deras litterära kompetens.
15

 

Respondenterna i denna Wennerström Wohrnes andra studie har, enligt vad jag förstått, 

fått texten uppläst för sig och hon resonerar sedan om vad deras lyssnande betyder för deras atti-

tyder till läsning. Hur en text som man ska kommentera blir presenterad, via papper eller bara 

                                                
11 Olle Nordberg, (2015). Endast avkoppling från uppkoppling? Svenska tonåringars attityder till fiktionslitteratur.  I 

Pettersson, Torsten Litteraturen på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning I dagens Sverige. Göteborg, Makadam 

förlag: 186. 
12 Maria Wennerström Wohrne, (2015). En ogift mammas självmord i 1920-talets Frankrike. Samspelet mellan 

tolkning och självreflexion. I Torsten Pettersson. Litteraturen på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens 

Sverige. Göteborg, Makadam förlag: 121ff. 
13

 Örjan Torell, (2001). Literary Competence Beyond Conventions. Scandinavian Journal of Educational Research 

45 (4), 369-379.  
14 Torsten Pettersson, (2015). Litteraturen på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige. Göteborg, 

Makadam förlag: 152.  
15 Maria Wennerström Wohrne, (2015). Begär eller uppror? Attityder till läsning inom tre gymnasiegrupper. I Pet-

tersson, Torsten (ed). Litteraturen på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige: 218, 224. 

https://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_tayfranc10.1080/00313830120096770&context=PC&vid=UmUB&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&query=any,contains,Torell%20literary%20transfer&sortby=rank&offset=0
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uppläst, tror jag har betydelse för resultatet, men Wennerström Wohrne har inte diskuterat detta. 

Många uppfattar sig dock vara bättre på att lyssna jämfört med att läsa och omvänt vilket jag 

kommenterar närmare nedan på sidan 21.  

 

Skans Kersti Nilsson (2015) undersöker olika lässtrategier eller läsarter i en studie, som också är 

empiriskt upplagd.
16

 Hon refererar två kognitionspsykologers arbete som utgår från individens 

motiv för läsning, beskrivet genom två motsatspar. Drivkraften kan vara personlig eller operson-

lig men också handla om upplevelse eller instrumentalitet, det vill säga vad läsningen ger upphov 

till. Poängen är att dessa synsätt blir oberoende av fakta, fiktion, medium eller genre. Det person-

liga gentemot det opersonliga kan också uppfattas som en subjekt- objektrelation. Den personliga 

läsningen förutsätter ett inre rum där reflexioner kan påverka självkännedomen. Den opersonliga 

läsningen är kunskapsorienterad och berör inte personligheten i någon högre grad. Här måste det 

ur kognitiv synpunkt troligen handla om att läsaren utnyttjar nätverken i hjärnans processande av 

texten antingen emotionellt eller kognitivt. Denna nätverkens dubbla funktion beskriver jag när-

mare på sidan 27 men var inte känd när ovan nämnda kognitionspsykologer skapade sina mot-

satspar.  

Nilsson använder dikotomierna för att bland annat undersöka vilka läsarter och förhåll-

ningssätt som gynnar personlighetsutveckling och omvärldsorientering. Hon identifierar vid be-

arbetningen av sitt material fem olika lässtrategier som hon kallar reaktioner: de emotionella och 

fysiska, de estetiska, de etiska och psykologiska, de självreflexiva och som femte punkt de krea-

tiva.  En term hon använder är djupläsning, definierad som en kombination av långsamhet och 

reflexion, till skillnad från skumläsning eller skanning av digitala texter.  

Nilsson finner att självreflekterande lässtrategier anknyter fiktionen till självet och person-

liga livserfarenheter. Det självreflexiva initieras genom identifikation med karaktärer, teman, 

miljöer och metaforer. Hon refererar flera kognitiva forskare som jag återkommer till och ligger 

därmed närmre den kognitivt influerade uppfattningen jämfört med professor Louise M Rosen-

blatt, Nordberg och Wennerström Wohrne. Jag tycker dock att hon har vissa likheter med Ro-

senblatts uppdelning i efferent och estetisk läsning och samspelet mellan läsare och text som jag 

redovisar under nästa rubrik. Hon har också tagit intryck av den teoretiska litteraturvetaren 

Langer, som jag presenterar på följande sida, som också betonar motivet och liksom Nilsson 

talar om fem faser i lässtrategierna.  

                                                
16 Skans Kersti Nilsson, (2015). Känslor, provokationer, lässtrategier. En studie av unga vuxnas reaktioner på två 

noveller. I Torsten Pettersson. Litteraturen på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige. Göteborg, 

Stockholm: Makadam förlag: 83ff.  
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Nilsson har dessutom i fokusgrupper studerat synen på fiktionsläsning och konstaterar 

sammanfattningsvis att ”subjektivt och personligt förhållningssätt till fiktionsläsning har en 

större utbredning än den objektiva och opersonliga hos unga vuxna”.
17

 Hennes slutsats är att ett 

subjektivt och personligt förhållningssätt till fiktionsläsning bör uppmuntras i undervisningen. 

 

Teorier om skilda läsarter och litterär kompetens 

 

Literary transfer innebär ett tänkande som liknar professor Lousie M Rosenblatts transaktions-

teori som enkelt uttryckt innebär att ett litterärt verk kommer till i upplevelsen mellan text och 

läsare.
18

 Det finns millioner texter men också lika många sätt att tolka var och en av alla dessa 

texter beroende på läsarens upplevelse. Den i sin tur styrs av läsarens erfarenheter och dessutom 

av i vilken kultur läsaren lever. Läsarens mognad är betydelsefull för hens möjligheter att ta till 

sig eller uppleva det litterära verket i form av olika inre bilder men också förmåga till mentali-

sering som beskrivs närmare på sidan 18. Miall jämför förhållandet mellan en text och dess lä-

sare med ”… Freud to his client”. 

Rosenblatt gör också skillnad på efferent läsning, det vill säga att läsa facklitteratur, och 

den estetiska läsningen av fiktion som fokuserar på läsarens egna erfarenheter och attityder och 

hur dessa eventuellt kan förändras. Dessa begrepp kan kallas läsarter. Jag tänker mig att den 

uppdelningen beror på att de processande nätverken i hjärnan kan vara både emotionella och 

kognitiva det vill säga inriktade på både känsla och kunskap, vilket som sagt förklaras närmare 

på sidan 27. Litteraturvetare med lite annorlunda syn på litteraturläsning eller läsarter är däremot 

de nedan presenterade Langer, Felski, och Lang. 

  

Judith A Langer (2017) definierar litterär förmåga som ”att vi manipulerar det språk och de tan-

kar som vi använder oss av för att skapa mening och förmedla idéer; det innebär också olika sätt 

att tänka, sätt som vi lär oss i livets många olika sammanhang”.
19

 Den litterära förmågan gör det 

möjligt ”att reflektera över och omgestalta sig själv och sin omvärld”. Det handlar alltså om hur 

man läser sina texter. Just reflexionen över självet förutsätter däremot ur kognitiv synpunkt ett 

dubbelt eller parallellt medvetande enligt Landy och Starr, som kommenteras på sidorna 23 och 

25. 

 I det tänkande Langer talar om kan man vara både åskådare och medaktör och kombinera 

vad Rosenblatt kallar efferent och estetisk läsning. Langer ersätter Rosenblatts termer efferent 

                                                
17 Idem: 102. 
18 Louise M Rosenblatt, (1995). Litteraturforskning som utforskning o upptäcktsresa. Lund, Studentlitteratur: 2002.  
19 Judith A Langer, (2017). Litterära föreställningsvärldar. Bokförlaget Daidalos.   
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och estetisk med sitt begrepp läsarter och kallar dem diskursiv eller litterär läsning. Hon menar 

att de är beroende av syftet med läsningen. Langers diskursiva läsart definierar hon som att man 

söker eller vill dela med sig av kunskap.
20

 Den läsarten skulle alltså ungefär motsvara Rosen-

blatts efferenta läsart, och sannolikt innebära att hjärnans exekutiva system väljer att utnyttja 

nätverkens kognitiva kapacitet framför den emotionella, se sidan 28. Langer för dessutom ett 

resonemang om möjlighetshorisonter och referenspunkter när hon talar om byte mellan de två 

läsarterna, men avgränsningarna blir enligt min uppfattning inte helt tydliga.  Otydligheten kan 

förklaras av att Langer också skriver att man samtidigt läser på två nivåer; ”vår tillfälliga förstå-

else och vår känsla för helheten är ständigt föränderliga”.
21

 Langers tänkande kan kanske delvis 

förklaras med att hjärnan enligt kognitiv kunskap arbetar med parallellprocesser, har ett dubbelt 

medvetande, och kan hysa motstridiga uppfattningar, se sidan 24. 

Langer hävdar att hennes synsätt är helt skilt från Rosenblatts estetiska och efferenta läs-

ning. 
22

 Rosenblatt anser att läsaren samtidigt kan befinna sig i båda läsarterna men Langer me-

nar att läsaren bara kan befinna sig i en enda läsart och att den är beroende på aktiviteten eller 

syftet med läsningen.    

 Langer talar också som Nilsson om fem faser i läsningen som dock inte är kronologiskt 

ordnade utan läsaren växlar oupphörligt mellan dem vid läsning och eftertanke. Hon har ju sagt 

enligt ovan att vår tillfälliga förståelse av en text och vår känsla för helheten är ständigt föränder-

liga. Langer kallar dessa faser föreställningsvärldar, och jag uppfattar dem som underavdelningar 

till vad hon kallar litterära läsarter.  

Fas 1: Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld. 

Fas 2: Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld. 

Fas 3: Att stiga ut och ta det man vet under omprövning.  

Fas 4: Att stiga ut ur och objektivisera upplevelsen. 

Fas 5: Att gå ut ur en föreställningsvärld och röra sig vidare.23 

 

I den första fasen samlar vi ihop våra första uppfattningar om texten och i den andra fasen 

fördjupar vi dessa tankar eller erfarenheter med anledning av ny information i texten. Den tredje 

fasen innebär att vi som läsare fått en insikt som bidrar till vår förståelse av texten, hur storyn 

fungerar, och den fjärde att vi relaterar denna insikt till oss själva. Jag uppfattar att fas tre och 

fyra är tillämpliga både vid enskild läsning och vid reflexion men också vid en diskussion om 

                                                
20 Judith A Langer, (2017). Litterära föreställningsvärldar. Bokförlaget Daidalos: 50. 
21 Idem: 52. 
22 Ide: 70. 
23 Idem: 37. 
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innehållet. Det är nog tveksamt, enligt min uppfattning, om den diskursiva läsarten med Langers 

terminologi, alltså att läsa fakta, kan delas upp i ovanstående fem faser. 

Ur ett kognitivt perspektiv skulle fas tre innebära att texten kopplas ihop med bevarade 

minnen som hämtas ur långtidsminnet i form av insikter eller hela episoder. Den fjärde nivån blir 

möjlig genom att hjärnan använder sig av det dubbla medvetandet som också kan vara konflikt-

fyllt och läsaren låter då tankarna röra sig i en föreställningsvärld utanför texten. 

Langer har i den senaste upplagan av boken lagt till den femte fasen, som hon menar före-

kommer mindre ofta än de första fyra. Hon beskriver denna femte fas som att vi lämnar en före-

ställningsvärld och går bortom den och skapar något nytt. Det som skapas utgår då från den tidi-

gare läsupplevelsen och den erfarenhet och kunskap man byggt under läsningen. Här får läsupp-

levelsen en tydlig konsekvens. Det lästa bearbetas och omskapas så att något nytt skapas; en 

dramatisering, en sång, en dikt eller kanske en ny berättelse. 

 

 En teoretiker med en närmast ödmjuk inställning till att värdera litteratur eller vad olika teorier 

kan åstadkomma i form av ökad insikt är professorn i engelska Rita Felski.
24

 Hon ber nästan om 

ursäkt för att introducera sina fyra nya begrepp för att klargöra tänkandet kring varför vi läser 

litteratur och kallar sin presentation en ny fenomenologi. Den första essän handlar om igenkän-

nande, recognition, att till sin förvåning känna igen en del av sig själv i det man läser. Upplevel-

sen kan vara både tillbaka- och framåtblickande. Man letar som läsare efter sådana passager en-

ligt Felski, och får på köpet en viss förändring av sin självuppfattning. Detta Felskis begrepp har 

alltså stora likheter med Langers fas tre och fyra och de kognitiva insikter som jag där refererat. 

Felskis andra begreppet är förtrollning, enchantment. Hon definierar den som ett tillstånd 

av intensivt engagemang, en känsla av att vara så fångad av ett estetiskt objekt att ingenting an-

nat tycks betyda något. Jag ser hennes begrepp förtrollning som ett starkare uttryck för den för-

flyttning in i en annan miljö man upplever som läsare. Felski menar att förtrollningen är ett skäl 

till att vi söker estetiska upplevelser; att bli förflyttade in i en annan medvetenhet. Begreppet har 

stora likheter med den story world absorption scale, som med sina fyra komponenter som kon-

struerats av Kuijpers och medarbetare sex år efter att Felskis bok publicerades, se sidan 18. 

Felskis tredje essä om kunskap, som ett tredje sätt att se på litteratur, finner jag splittrad 

och svårtillgänglig. Den handlar om mimesis och sanningshalten i skildringar av sociala förhål-

landen men också om att kunskapen är oberoende av genre. Ur kognitiv synpunkt syftar hon nog 

på att nätverken utnyttjar den kognitiva vägen i stället för den emotionella. Vad som gör att nät-

                                                
24 Rita Felski, (2008). Uses of literature. Blackwell Publishing.                             
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verken fungerar kognitivt eller emotionellt styrs naturligtvis av texten men sannolikt också av en 

okänd exekutiv funktion, se not 65 sidan 46. 

I den fjärde essän om chock använder Felski den icke medicinska traditionella uppfattning-

en om ordet; en reaktion på vad som är förvånande, smärtsamt eller fyllt av fasa. Hon finner 

chocken mer kopplad till film, tonårstid eller gotiska romaner. Hon citerar Heidegger som sagt 

att vad som definierar en konstnärlig produkt är dess slag mot medvetandet, hur det river sönder 

traditionella uppfattningar.  

Felski kritiserar kritiker för att i sina analyser försöka pressa in tolkningen i en enda form 

eller box. De fyra synsätt hon presenterar är, menar hon, en viss förbättring när det gäller att få 

grepp om de olika axlarna i ett litterärt värde. Hon parafraserar Wittgenstein med frasen att det 

inte finns en enda fiber som löper genom hela väven av en läsares upplevelse. Felski vidgar 

också sitt tänkande kring litteratur till att omfatta i stort sett alla estetiska upplevelser av kultur i 

någon form. Hon kommer här nära det dubbelriktade medvetande som Starr, se nedan sidan 25, 

talar om som en förutsättning för alla upplevelser av kultur. 

 

Anouk Lang skriver om hur texter tas emot eller tolkas och hur hypertexter kanske förändrar 

även läsarten av codex, det vill säga regler och riktlinjer för forskning.
25, 26

 Synsätt från flera 

olika discipliner påverkar hur en text tolkas. Exempelvis kan insikter om konst och psykologi 

eller kognitiva processer i hög grad påverka läsningen av framför allt hypertext. I den första de-

len av sin bok samlar hon essäer som framför allt betonar den sociala miljöns betydelse för hur 

texten uppfattas. I del två ligger fokus på de disparata metoder som är i bruk för att förstå läspro-

cessen när en läsare byter mellan skilda författare på olika länkar.  

Miall skriver i den senare delen av Langs bok att hypertexter reduceras till att bli ett pussel. 

De utmanar inte läsarens känslor och blir därför mer existerande i rummet än i tiden. Miall är 

frågande inför hypertext. Den litterära texten ger läsaren ett utvidgat medvetande om vad som 

händer i berättelsen, medan hypetexten, enligt Miall, framför allt engagerar läsaren i val av län-

kar. 

Kommentar  

 

Enligt min uppfattning talar de ovan refererade litteraturvetarna allihop om läsarter med lite olika 

uttryck eller utgångspunkter. Jag uppfattar inga större skillnader mellan Rosenblatts estetisk och 

efferent läsning eller personlig och opersonlig som Nilsson refererar. Inte heller ser jag större 

                                                
25 En hypertext är en text som på nätet med hjälp av hyperlänkar är förbunden med andra texter. Texten behöver 

därför inte läsas linjärt utan läsaren kan hoppa hit och dit efter intresse. 
26 Anouk Lang, (2012). From codex to hypertext. University of Massachusetts Press. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Text_(spr%C3%A5k)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hyperl%C3%A4nk
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skillnader mellan Rosenblatts transaktionsteori eller Torells literary transfer som spelat roll för 

Maria Wennerström Wohrne. I grund och botten går de tillbaka på samma kognitiva processer 

som jag beskriver på nästa och följande sidor.  

Vad som förvånar mig lite är att några av de ovanstående författare jag refererat inte tagit 

intryck av kognitiv litterär analys. Nilsson är dock mer orienterad mot kognitionsvetenskap när 

hon utgår från motivet för läsandet. Nordberg har bara någon enstaka referens till Miall, som 

visserligen framför allt hävdar empiri och förgrundsteknik, men också i flera arbeten kommente-

rar den kognitiva litterära analysen. Rosenblatt skrev visserligen sin första bok 1990 när kognitiv 

litterär analys låg i sin linda men hon har omarbetat boken i senare upplagor utan att beröra den 

kognitivt inriktade analysen. Langers föreställningsvärldar ligger enligt min mening mycket nära 

mentala bilder eller mental imaging eller med en mer övergripande term mentala sinnesintryck 

som är värda ett eget studium. Hon nämner inte heller tidiga företrädare för kognitiv litterär ana-

lys som Holland och Tsur men hennes inriktning är framför allt pedagogisk.  

Langer har också ett parti där hon talar om de erfarenheter vi använder oss av när vi tolkar 

en text eller med hennes terminologi utforskar möjlighetshorisonter, som borde innebära ett dub-

belt medvetande enligt kognitivt synsätt.
27

 Torells literary transfer och transaktionsteorin är 

andra exempel på hur litteraturvetare talar om läsarens erfarenheter. Det motsvarar i kognitiv 

litterär analys, som däremot inte nämns, helt enkelt ett återkallande från långtidsminnet av in-

tryck som finns lagrade där och passar till tankar om texten eller associationer den gett upphov 

till. Men litteraturvetare som går direkt in i hjärnans labyrinter för att med hjälp av kognitiv ve-

tenskap försöka förklara litteratur är Lisa Zunshine, Anezka Kuzmicova, Gabriella Starr, Laura 

Otis och Joshua Landy, som jag ska presentera i nästa avsnitt 

 

Om kognitionsvetenskap av betydelse för litterär tolkning 

 

Jag vill nu gå igenom olika begrepp i den vetenskapliga litteratur om kognitiv litterär analys som 

har betydelse för min empiriska studie. Begreppet kognitiv är svårdefinierat i litterära samman-

hang, men jag har funnit det användbart i min analys, och presenterar i följande avsnitt förkla-

ringar till hur jag tolkar och använder det. Mycket av facklitteraturen inom det kognitiva fältet är 

på engelska men jag försöker göra användbara översättningar till svenska. Jag tror det är viktigt 

att man inom den litteraturvetenskapliga forskningen kring verk på svenska också kan använda 

en terminologi på vårt eget språk. 

                                                
27 Judith A Langer, (2017). Litterära föreställningsvärldar. Bokförlaget Daidalos: 57. 
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Våra fem sinnen ger oss sinnesintryck som hjärnan bearbetar. När vi lyssnar till eller läser en text 

gör vi oss för vårt inre en föreställning om texten i form av en bild, ett sceneri, en röst, en doft 

eller en smak. Den kognitiva litterära analysen arbetar bland annat med att studera dessa sinnes-

intryck eller intrapsykiska fenomen för att vi bättre ska förstå hur vi tolkar en text, hur vi tilläg-

nar oss den eller blir påverkade av den. I anglo-saxisk litteratur talar man om cognitive poetics, 

vilket jag vill översätta till kognitiv litterär analys. Professorn i engelska Lisa Zunshine (2015) 

påpekar i den stora handbok, som hon har redigerat, att det inte finns någon heltäckande definit-

ion av kognitiv litterär analys. Kognitiv vetenskap är en mycket bred term som är tillämplig på 

en lång rad områden utan tydliga avgränsningar. 

It (cognitive sciences) signifies an interdisciplinary venture…. that is loosely held together by a set 

of common interests, allegiances, and reference points rather than a coherent discipline unified by 

shared paradigms and methodologies. It is fitting then that the definition of cognitive literary stud-

ies should focus not on the boundaries, goals or methods of the field but on its dynamic, relation 

nature.
 
 

So while cognitive literary scholars draw on insights from cognitive science, they approach 

them critically and pragmatically, thinking through them on the terms of their own discipline.
 28

 

 

Om minnet 

 

För att följa de kognitiva resonemangen behöver vi kunskaper om minnet. Människans minne 

kan grovt anses bestå av dels ett långtidsminne med obegränsad kapacitet och ett arbetsminne, 

working memory, med starkt begränsad kapacitet. Arbetsminnet kan hålla högst fem till sju en-

heter aktuella, till exempel siffror, under en tidsrymd på omkring tjugo sekunder. Därefter blek-

nar det minnet. Jag finner det intressant, med tanke på uppsatsens frågeställning, att jag lättare 

minns en sifferserie, till exempel ett OCR-nummer, om jag samtidigt uttalar siffrorna högt när 

jag läser raden. Jag återkommer till det på sidan 25. 

Det man kallar långtidsminnet består av flera delar: det semantiska, det episodiska och färdig-

hetsminnet. Det semantiska minnet utgör den allmänna kunskapen som delas av de flesta männi-

skor: jorden är rund, människan behöver mat och dryck, två gånger två är fyra, läsning kan ge 

kunskaper osv. Det semantiska minnet, som också kallat kunskapsminnet, är inte kopplat till ett 

ursprung eller en källa. Det är till stor del liktydigt med vad som kallas det kulturella minnet, 

alltså de minnen som gör att man känner sig hemma i en viss kultur. 

                                                
28 Lisa Zunshine, (2015). The Oxford handbook of cognitive literary studies. Oxford University Press: 1. 
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Det episodiska minnet är ett minne knutet till en händelse man varit med om, en person man 

träffat eller en plats man besökt eller bara vad man läst i en text. Om det episodiska minnet åter-

kallas många gånger kan det till sist mista sin källa, det vill säga platsen, personen eller boken, 

och bli en del av det semantiska minnet. Minnen från episoder i bandomen är exempel på lång-

tidsminnets stora och varaktiga förmåga. Det spelar roll för hur en text uppfattas när den återkal-

las till arbetsminnet vilket sker när man lyssnar eller läser. Detta betonas också av flera littera-

turvetare som jag refererat ovan. 

Det finns också ett minne som handlar om att veta hur man gör när man går, knyter skorna, 

cyklar, kör bil eller vänder blad i en bok. Det handlar om inlärda automatiska färdigheter eller 

förmågor och utgör den del av långtidsminnet som kallas färdighetsminnet. 

 

Förflyttning, transport, och försjunkenhet, absorption 

 

Lyssnarens eller läsarens känsla av att bli förflyttad till händelseförloppet i en text anses värde-

full för den litterära analysen. Det är vanligt att man till exempel identifierar sig med protagonis-

ten och känner sig som en del av händelseförloppet. Professorn i moderna språk och kulturella 

studier Marisa Bortolussi och professorn i psykologi Peter Dixon (2015) menar att förmågan till 

förflyttning, transport, är en allmänt omfattad hypotes där forskningen saknar evidens. Begrep-

pet förflyttning innehåller enligt dessa författare flera olika komponenter och de citerar psykolo-

gen Melanie C Green ” transportation is defined as an integrative melding of attention, imaging 

and feelings, focused on story events”.
29

 

Bortolussi och Dixon skriver: 

Although it is assumed that “readers of compelling stories may lose track of time, fail to observe 

events going on around them, and feel that they are completely immersed in the world of narra-

tive,” no experiments have been conducted how often this kind of lack of response to environmen-

tal stimuli really occurs.  

…our view is that there is no advantage to conceptualizing the concept as an all-or-nothing state. 

Rather, we argue that it is much more appropriate to consider each of the features that might be at-

tributed to the prototypical transport experience and then consider when and why that features oc-

cur. 

                                                
29 Maria Bortolussi, Peter Dixon, (2015). Transport. Challenges to the metaphor. I Zunshine, Lisa ed. The Oxford 

handbook of cognitive literary studies. Oxford University Press: 527. 
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It may turn out that simply identifying how readers direct their attention during the course of pro-

cessing a text may be sufficient to account for nature of the transport experience.
 30

  

 

Forskaren i empirisk estetik Moniek Kuijpers och medarbetare (2015) har i ett arbete skapat och 

validerat en skala för att bedöma läsares försjunkenhet, absorption, i en berättelses värld eller 

verklighet, story world absorption scale, SWAS.
31

 Författarna anser att fyra mentala komponen-

ter täcker de väsentligaste delarna av en berättelse. Dessa fyra är 1)sinnesintrycken, mental ima-

gery, som oftast består av bilder för det inre ögat, 2)känslan av förflyttning, transportation, 

3)uppmärksamheten, attention, och 4)det känslomässiga engagemanget, emotional engagement. 

Tanken är att ett sådant instrument som SWAS, ska kunna värdera dessa fyra komponenter och 

bli ett hjälpmedel för forskningen. Författarna konstaterade i utvärderingen att skalan är välfun-

gerande och känslig för olika typer av texter för att komma fram till två utvärderingsbara svar: 

njutbarhet, enjoyment, och effekt, impact. Möjligen kan det som Kuijpers och medarbetare kallar 

en effekt, vara liktydigt med Langers femte fas, där läsningen ger upphov till något nyskapat, se 

sidan 12. 

Jag har i min studie för avsikt att försöka bedöma respondenternas sinnesintryck, deras identi-

fiering med personer i berättelsen, deras känslomässiga engagemang och till viss del också njut-

barhet och effekt. Se de specifika frågeställningarna på sidan 34. 

 

Mentalisering  eller Theory of mind  

 

Mentalisering är ett vanligt begrepp i psykologin. Det handlar om att man kan ha en uppfattning 

om att andra människor har tankar, känslor, motiv, attityder, och värderingar precis som vi 

själva, men att dessa skiljer sig från våra egna föreställningar. Theory of mind, ToM, är ett om-

råde som den psykologiska forskningen utvecklade under 1990-talet och kan ses som en tidig 

landvinning inom kognitiv litterär analys. Egenskapen utvecklas hos barn först i fyra till fem års 

ålder. Att sakna eller ha brister i ToM är en del av förklaringen till olika tillstånd inom autistiskt 

spektrum och är ofta förenat med ett specialintresse eller specifika förmågor som till exempel 

origami. 

                                                
30

 Maria Bortolussi, Peter Dixon, (2015). Transport. Challenges to the metaphor. I Zunshine, Lisa ed. The Oxford 

handbook of cognitive literary studies. Oxford university press: 537. 
31 Moniek Kuijpers, Frank Hakemulder, Ed Tan, Miruna Doicaru, (2014). Exploring absorbing reading experiences: 

Developing and validating a self-report scale to measure story world absorption. Scientific Study of Literature 4 (1): 

89-122. 

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=mentalisering
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Lisa Zunshine (2006) skriver övertygande om ToM, som förklaringen till att vi över huvud 

taget läser och uppfattar fiktion.
32

 ToM innebär enligt henne förmågan att förstå att andra perso-

ner tänker och tolkar annorlunda än vad man gör själv och har andra föreställningar än de man 

själv härbärgerar. Med hjälp av ToM föreställer man sig, eller snarare sätter sig in i hur andra 

människor tänker eller känner. På engelska brukar det kallas "holding mind in mind". Zunshine 

uppfattar detta som en stor del av njutningen med att läsa en roman. Förmågan till förflyttning, 

transportation, att uppfatta att man är på platsen där händelserna utspelas i texten, vore inte möj-

lig utan ToM. Läsaren gör sig föreställningar om vilka tankar, föreställningar och attityder som 

finns i huvudet hos personerna i en roman, och om protagonisternas förflutna liksom om vad 

som kanske kommer att hände dem.  

Zunshine (2006) skriver dessutom om metarepresentationen. Andra forskare hävdar att denna 

är synonym med ToM, men Zunshine definierar metarepresentationen som bestående av två de-

lar: först ett ursprung eller en källa och sen själva tanken eller innehållet, som utgör ett exempel 

på ToM, om det återkallade minnet rör en annan persons tankevärld. En person säger något eller 

en text förmedlar ett budskap som finns kvar i minnet; det kallas ett metarepresentat när det åter-

kallas från episodminnet och man minns källan. Detta händelseminne är alltså kopplat till tid och 

rum när det återkallas. Om det finns någon skillnad mellan händelseminne och metarepresentat 

blir dock inte riktigt klart.
33

  

Zunshine (2006) menar att förmågan att hålla reda på vem som sagt något eller tänkt en tanke 

i en roman är nödvändig för läsupplevelsen och alltså ett metarepresentat. Även förmågan att 

som läsare få tankar eller föreställningar som utgår från texten är ett metarepresentat. Den för-

mågan är i sin tur kopplat till en så kallad exekutiv funktion, updating, eller på svenska den åter-

kallande exekutiva funktionen, som ger impulsen till att episoden återkallas, eller att man helt 

enkelt minns.
34

 Metarepresentatet, lyssnarens eller läsarens reflexioner, kan röra läsaren själv 

eller hens personlighet och är särskilt eftersträvansvärt inom litteraturundervisningen. Miall 

(2007) skriver att läsaren simulerar romanpersonernas erfarenheter och tar över deras tankar och 

avsikter. Den processen innebär att läsarens egna känslor och tankar engageras vilket får bety-

delse för henne själv och ger litteraturen ett värde.
35

 Metarepresentationen motsvaras också av 

                                                
32 Lisa Zunshine, (2006). Why we read fiction: Theory of Mind and the Novel. Columbus: Ohio State University 

press. 
33 Idem: 51-52. 
34 Hjärnans exekutiva förmåga, dess dirigenter, handlar om planering och styrning av olika aktiviteter. Förmågan 

finns lokaliserad i den prefrontala hjärnbarken, PFC, belägen i pannloberna och utövar sin verkan genom olika nät-

verk. De bäst studerade exekutiva funktionerna är updating, den återkallande, inhibition, den hämmande och 

shifting, den som byter fokus. Se också not 65, sidan 47. 
35 David S Miall, (2007). Cognitive Poetics: from Interpreting to Experiencing what is Literary. Paper Anglistentag 

University of Münster, Germany. 

http://www.ualberta.ca/~dmiall/
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Langers föreställningsvärld tre och fyra, se sidan 12, samt Nordbergs nivå tre och fyra på sidan 

8. 

Ett metarepresentat kan också, som Zunshine påpekar, upplevas på flera nivåer.
36

 Om A vet 

vad B vet om C utan att B vet vad A vet om B innebär det redan tre nivåer av metarepresentat 

men förutsätter att D vet vad B vet om C och har avslöjat det för A. Vi har då en fyrklöver av 

metarepresentat vilket mycket väl kan förekomma i en romantext. Men fyra nivåer är sannolikt 

det mesta som arbetsminnet med sin begränsade kapacitet samtidigt kan hantera av återkallade 

episoder. 

Jag kommer i mitt empiriska material att fråga efter studenternas användning av mentali-

sering, ToM, och metarepresentat för sin läsupplevelse. Se de specifika frågeställningarna på 

sidan 34 - 35. 

 

Sinnesförnimmelser, mental imaging 

 

Professorn i engelska Laura Otis (2015) har publicerat ett arbete om värdet av kvalitativ forsk-

ning för kognitiva litterära studier.
37

 Hon har intervjuat ett antal konstnärer inom olika fält om 

vilken inre bild de får av ordet bridge. Variationerna är mycket stora och några får ingen bild 

alls. Hon betonar värdet av den personliga tolkningen av textbaserade sinnesförnimmelser som 

komplement till den digitaliserade bildtekniken av intracerebrala processer.  

Historiskt har inre visuella förnimmelser, vad man ser med sitt inre öga, visual mental ima-

gery, väckt intresse sen slutet av 1800-talet. Från mitten av 1960-talet finns psykologisk forsk-

ning som bland annat framkastade att människan upplever händelser, erfarenheter eller texter via 

två parallella vägar, både verbalt och rent bildmässigt. På 1980-talet kunde man visa på en övre 

väg i hjärnan som bedömde avstånd, storlek, riktning och hastighet samt en oberoende lägre be-

lägen väg som undersökte färger, former, mönster och material på ett övergripande sätt. Olika 

individers bruk av dessa vägar varierar med personlighet. Många uppfattar sig som antingen ver-

bala, alltså har lättare att uttrycka sig i ord eller tänka i fraser och meningar, eller som visuella, 

det vill säga är mer inriktade på bilder.
38

 

Otis menar att man kan tänka sig ett system med tre axlar som ligger bakom förmågan att för 

sitt inre se föremål som man läser om: den spatiala, den piktorala eller objektaxeln och den ver-

                                                
36 Lisa Zunshine, (2006). Why we read fiction: Theory of Mind and the Novel. Columbus: Ohio State University 

press: 32. 
37

 Laura Otis, (2015). The value of qualitative research for cognitive literary studies. I Zunshine, Lisa ed. The Ox-

ford handbook of cognitive literary studies. Oxford University Press: 504 ff. 
38 Laura Otis, (2015). The value of qualitative research for cognitive literary studies. I Zunshine, Lisa ed. The Oxford 

handbook of cognitive literary studies. Oxford University Press: 508 ff. 
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bala axeln. Läsarens eller lyssnarens kognitiva förmåga kan ses som en mobil punkt i detta tre-

dimensionella rum. De som ser sig som visuella förefaller mer orienterade mot den spatiala axeln 

och de objekt som beskrivs i en text, medan de som ser sig som verbala är svagare på dessa om-

råden och mer orienterade mot den verbala axeln.  

Att ta hänsyn till de mentala sinnesförnimmelserna är väsentligt för den litterära analysen.  

Men både Otis och Gabrielle Starr (2015), som också är professor i engelska skriver att den kog-

nitiva förmågan att skapa inre sinnesförnimmelser varierar starkt från individ till individ.
39

 Det är 

inte alla läsare av fiktion som medvetet formar den inre representationen. Det absolut vanligaste 

är visuella förnimmelser, alltså att synsinnet är engagerat och utgör vårt inre öga. Otis skriver att 

psykologisk forskning inte kunnat identifiera någon skillnad i hjärnans förmåga att skapa men-

tala bilder som är initierade av syn, hörsel eller annat sinne. Den mentala bilden är alltså obero-

ende av modalitet.
40

 Att skilja på visuellt eller verbalt initierade mentala representationer är såle-

des enligt Otis inte meningsfullt.  

Forskningen som Otis refererar pekar på att de människor som ser sig som verbala har me-

delmåttig förmåga beträffande spatial och piktoral upplevelse. De som ser sig som mer visuella 

har bättre förmåga på dessa två områden. Variationerna är däremot mycket stora. 

Visual/verbal and image/word fail as clear cut dichotomies, since both visual imagery and verbal language 

can assume and share so many different forms. 

There is no reason to believe, therefore, that people´s visual responses to single spoken words will indi-

cate the visual mental imagery they´ll form when reading written texts.41  

 

De senaste årens forskning har dessutom visa att enstaka individer helt kan sakna förmågan att 

skapa inre bilder, aphantasia.
42

 

 

 Ur neurofysiologisk synpunkt är de inre mentala förnimmelserna delvis gemensamma till sitt 

ursprung. Från den primära ankomsten till hörsel- eller synbark i hjärnan går signalerna till 

prefrontala cortex, ofta benämnt PFC, se figur 1, varifrån de processas på likvärdigt sätt obero-

ende av modalitet. Det kan vara en förklaring till att modaliteten enligt Otis inte spelar någon 

avgörande roll. 

                                                
39

 Gabrielle Starr, (2015). Theorizing imagery, aesthetics, and doubly directed states. I Zunshine Lisa ed. The Ox-

ford handbook of cognitive literary studies. Oxford University Press: 246 ff. 
40 Laura Otis, (2015). The value of qualitative research for cognitive literary studies. I Zunshine, Lisa ed. The Oxford 

handbook of cognitive literary studies: 508, 509. 
41 Idem: 509.  
42 Miriam Frankel, (2018). Bilder utan fäste. Axess magasin 5:12f.      
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Fig 1. Schematisk bild av prefrontala cortex, PFC, som är den främre delen av hjärnan belägen bakom pannbenet.  

 

Anezka Kuzmicova (2014) är postdocforskare vid Institutionen för kultur och estetik vid Stock-

holms universitet. Hon skriver i en artikel i Style, i motsats till Otis, att en läsare alltid skapar 

dessa inre representationer eller sinnesintryck i någon form och att de kan uppkomma baserade 

på både syn, hörsel, lukt, smak och känsel.
43

 Kuzmicova beskriver i artikeln fyra typer av sinnes-

intryck på basen av modern kognitionsvetenskap. De två huvudtyperna eller dimensionerna är 

dels den referentiella, där det man har läst om eller det man har upplevt skapar sinnesbaserade 

inre upplevelser, och dels den verbala eller rent språkliga som en egen dimension. Det är oklart 

om hon också menar att den senare kan uppkomma när man lyssnar till en text.  Sinnesintrycken 

inom de bägge dimensionerna är dessutom beroende på från vilken position läsaren eller lyssna-

ren upplever dem. Det kan röra sig om en inre eller yttre position, det vill säga om läsaren för-

nimmer dem som kommande inifrån sig själv eller bara registrerar dem som en yttre företeelse.
44

 

Kuzmicovas fyra typer av inre mentala bilder, sinnesintryck, scenerier eller upplevelser kan 

närmare beskrivas som följer. 

1. Sinnesintryck med delaktighet, enactment imagery, hör till den referentiella dimensionen och 

upplevs inifrån av läsaren som känner sig förflyttad till intrigen. Upplevelsen är kopplad till en 

person som utför någonting i en berättelse eller en händelse i storyn. Sinnesintrycket är grundat 

i sensoriska och motoriska processer där motsvarande områden i hjärnan aktiveras, och kan 

leda till kroppslig aktivitet, så kallad enactment. Läsaren kan utföra åtminstone delar av rörelser 

som beskrivs i texten, genom att hens motoriska bark aktiveras. Hen kan också få kroppsliga 

reaktioner som svettning, hjärtklappning, erektion eller andningspåverkan därför att det auto-

                                                
43 Anezka Kuzmicova, (2014). Literary Narrative and Mental Imagery: A View from Embodied Cognition. Style 48 

(3): 223. 
44 Anezka Kuzmicova, (2013). Mental imagery in the experience of literary narrative. Views from embodied cogni-

tion. Diss. Stockholm University, Dpt of Literature and History of Ideas. 
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noma nervsystemet engageras och texten förkroppsligas, embodiment. Även enactment är na-

turligtvis en del av förkroppsligandet. 

2. Beskrivande sinnesintryck, bilder eller inre scenerier, descriptive imagery, räknas också till 

den referentiella dimensionen. Det är oftast en bild läsaren ser framför sig med sitt inre öga där 

hen bara är iakttagare och inte på något sätt medagerande. Intrycket upplevs alltså utifrån men 

kräver lite mer uppmärksamhet från medvetandet; en registrering eller reflexion över sinnesin-

trycket.  

3. Förnimmelse av en röst eller tal, speech imagery, hör till den verbala dimensionen och upp-

levs utifrån som att läsaren tycker sig höra att någon annan talar. Denna förnimmelse kräver 

också en ökad medvetenhet av läsaren och uppkommer lättast när texten innehåller ett anfö-

rande eller beskriver vad som sägs. Läsaren är dock endast en lyssnare till rösten. Det blir 

oklart om Kuzmicova menar att upplevelsen kan vara av samma slag när man lyssnar till en 

text. 

4. Upplevelse av en inre talande roll, rehersal imagery, hör också till den verbala dimensionen 

där läsaren upplever sig själv tala som en ställförerträdare för någon i berättelsen. Det är en inre 

upplevelse som kräver en hög grad av medvetenhet. Upplevelsen kan vara förkroppsligad, 

embodied, genom muskulära rörelser i läppar, tunga och strupe. Även här är det oklart om upp-

levelsen är av samma natur när man lyssnar till en text. 

 

Kuzmicova har ur kognitiv synpunkt försökt länka beskrivningar av rörelser och de sinnesin-

tryck läsaren får i en roman till läsarens egen erfarenhet och anser att sinnesintrycken blir för-

kroppsligade eller embodied. Jag uppfattar att förkroppsligandet är en förutsättning för att läsaren 

eller lyssnaren ska uppleva sinnesintryck med delaktighet, enactment imagery, det vill säga utföra 

något som texten handlar om, till exempel nicka, sucka mm. Langers termer åskådare och medak-

tör, se sidan 12, ligger nära Kuzmicovas sinnesförnimmelser beskrivna som upplevda utifrån eller 

inifrån.  

Min uppfattning blir med lite andra ord att sinnesintrycken har primärt en motsvarighet i re-

spektive barkområde i läsarens eller lyssnarens hjärna. Lyssnaren eller läsaren hör något sägas, 

läser en text eller känner en beröring, lukt eller smak. Intrycket tas då emot i hjärnans centrum för 

motoriska, sensitiva, doft- eller rent av smakupplevelser. Från respektive sinnescentrum sker 

kopplingar till prefrontala cortex, som gör att läsaren kan få kunskap om ett sinnesintryck. Dessa 

blir sedan medvetandegjorda genom att processas vidare i olika nätverk enligt nedan. Kuzmicovas 

fyra typer av sinnesförnimmelser återkommer i frågeställningarna på sidan 34.  
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Plasticitet, simultankapacitet och dubbelt medvetande 

 

Hjärnans förmåga till plasticitet (omformbarhet) gör att den anpassar sig till de krav som ställs på 

den. Störst är den plastiska förmågan hos ett litet barn och den avtar med åldern. Professorn i 

franska och jämförande litteratur Joshua Landy (2015) har i en artikel kallat hjärnan för en mag-

nifik parallellprocessor och menar att plasticiteten är en del av den förmågan.
45

 Den hanterar 

samtidigt många olika intryck eller processer och kan lagra dem. Hjärnan har alltså en väl ut-

vecklad simultankapacitet.  

Flera samtidiga intryck kan vara i konflikt med varandra eller direkt motsägelsefulla vilket 

inte är ett hinder. Ett exempel är det optiska fenomen som uppstår när ljusbrytningen gör att en 

blomstjälk ser ut att böjas vid ytan när den står i ett glas vatten. Hjärnan kan alltså samtidigt inse 

att båda synsätten är helt korrekta. Förmågan utvecklas tidigt. En treåring kan leka tebjudning, 

servera i kopparna och veta vilka hon fyllt på trots att alla är tomma. Barn med låtsasvänner vet 

också om att dessa inte finns på riktigt. Det är alltså klarlagt att hjärnan samtidigt kan hålla minst 

två funktioner aktuella. 

All skönlitteratur, teater, konst och musik förutsätter ett dubbelt medvetande, fortsätter Landy 

och ger drastiska exempel. Vi vet ständigt att det vi läser eller ser på film eller teater inte är verk-

ligt. Vi blir påverkade med hjärtklappning, kanske svettning och rysningar av en skräcknovell 

och reagerar med kroppen. En skräckfilm kan få oss att kroppsligen påverkas som vid högsta 

fara men inte att lämna biofåtöljen.   

Landys uppfattning om att estetiska upplevelser kräver en dubbel medvetandet får stöd av 

Starr.
46

 Starr refererar pågående försök med mentala sinnesintryck och hävdar hypotesen att en 

estetisk upplevelse måste omfatta korta dubbelriktade tillstånd, något som blandar och växlar 

mellan en intern och en extern varseblivning eller vad hon kallar ett dubbelt kunskapsläge. Hon 

betonar också liksom Otis den stora skillnaden mellan olika människor i förmågan att uppleva 

sinnesförnimmelser. Starr menar att synförnimmelser, visual images, är vanligast och lättast ut-

lösta vid läsning. Hörselförnimmelser, audio images, är mer sällsynta och än mer sinnesförnim-

melser av smak, lukt eller känsel enligt Starr. Hon framhåller också att många läsare även vid 

tyst läsning, föreställer sig att de uttalar orden. Därmed engagerar dessa läsare både hjärnans 

                                                
45 Josua Landy, (2015). Mental calisthenics and self-reflexive fiction. In Zunshine, Lisa ed. The Oxford handbook of 

cognitive literary studies. Oxford University Press: 559. 
46 Gabrielle Starr, (2015). Theorizing imagery, aesthetics, and doubly directed states. I Zunshine, Lisa ed. The Ox-

ford handbook of cognitive literary studies. Oxford University Press: 246f. 
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hörselbark och tungans motoriska bark det vill säga det förkroppsligande som är en förutsättning 

för medagerandet, enactment.
47

  

Starr är också tydlig med att hörselintryck ger upphov till synförnimmelser. Starr menar att 

sinnesförnimmelserna förstås bättre som engagerande hela sinnesapparaten, helt enkelt som mul-

timodala eller oberoende av vilket sinne som gett upphov till dem. Mot den bakgrunden bör det 

alltså inte utgöra någon större skillnad beträffande sinnesintryck att få en berättelse uppläst för 

sig eller att själv läsa den. Min egen reflexion är däremot att minneskapaciteten påverkas av 

dubbla sinnesintryck. Inledningsvis har jag påpekat att jag lättare minns en sifferserie om jag 

samtidigt läser den högt jämfört med att bara läsa den. Att lära sig läsa, där minnet spelar stor 

roll, sker också av tradition genom att utnyttja dubbla sinnesintryck, det vill säga att man läser 

högt. Läsinlärningen innebär en utveckling eller omstrukturering av bland annat synbarken och 

nya banor bildas.
48

 Detta kan vara ett tidigt exempel i utvecklingen på både plasticiteten och att 

hörselintryck ger upphov till inre bilder enligt Starr. 

Starr antar att de neurala processerna bakom en estetisk upplevelse, på vilket sätt de upp-

kommer, har betydelse för den estetiska upplevelsen. Vid experiment med fMRI (functional 

magnetic resonance imaging) har hon och medarbetare funnit att en stark reaktion på visuellt 

upplevd konst engagerade ett speciellt nätverk, default mode network, DMN.
49

 Detta nätverk 

sysslar helt ostrukturerat med dagdrömmeri, tankar på framtiden, den egna självbilden, tankar på 

andras tankar, det vill säga mentalisering eller ToM. Denna funktion har kallats hjärnans vilo- 

eller autoläge och är ständigt aktiv när ingen särskild uppgift ska bearbetas. En svensk term för 

DMN är standardlägesnätverk men jag vill kalla det fritidsnätverk. Hjärnan är alltså hela tiden 

aktiv med detta nätverk, när den inte har en särskild uppgift, det vill säga på fritiden, och kan 

syssla med i stort sett vad som helst. Hjärnan slår sen på hela sin kapacitet så fort den ställs inför 

ett problem, och då stängs det vilonätverket av i och med att andra nätverk tar över. Detta feno-

men har naturligtvis en roll när det gäller uppmärksamhet eller fokus när man läser en roman. 

Om man brister i koncentration och förfaller till dagdrömmeri aktiveras vilonätverket och tar 

över hjärnans aktivitet. Fritidsnätverket förbrukar mer energi i hjärnan än vad det till exempel 

                                                
47 Gabrielle Starr, (2015). Theorizing imagery, aesthetics, and doubly directed states. I Zunshine, Lisa ed. The Ox-

ford handbook of cognitive literary studies:249. 
48 Maryanne Wolf, (2012). Proust och bläckfisken. Bokförlaget Daidalos AB: 163. 
49

 MRI är en bildteknik där hjärnan utsätts för ett starkt magnetfält som riktar in de magnetiska vätejonerna i nerv-

vävnaden i magnetfältets riktning. Genom att manipulera magnetfältet och bestråla med icke joniserande radiovågor 

kan man erhålla tydliga bilder av de skikt av hjärnans inre strukturer man själv väljer. Försökspersonen är fullt med-

veten och känner inte någonting. Blodflödet ökar till de nervceller som aktiveras om man ber försökspersonen utföra 

en uppgift, till exempel att lyfta på benet eller läsa sifferrader. Man kan avläsa ökningen i blodflöde med fMRI och 

därigenom lokalisera centrum för benets rörelse eller matematik. Metoden har till skillnad från röntgen inga kropps-

liga biverkningar. 
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kostar hjärnan att lösa matematiska problem. Flera forskare tror att vårt medvetande är lokali-

serat i fritidsnätverket, som i så fall är svaret på Nalle Puhs fråga vad hjärnan sysslar med när 

man inte tänker på något särskilt. 

Starr skriver också om estetiken som förnimmelsen av det sköna; en upplevelse som berör 

bland annat emotioner, belöningssystem i hjärnan, semantisk kunskap och visuella upplevelser. 

Dessa utgör alla del av det aktiva fritidsnätverket vid en stark upplevelse av skönhet. Starr kallar 

upplevelsen ”a harmony between the external world and one´s internal representation of the 

self”. Hon menar att våra inre sinnesförnimmelser av bilder omfattar en simultan dubbelriktad 

uppmärksamhet på dessa inre fenomen parallellt med den yttre orsaken till dem. Denna kan utgö-

ras av en målning eller en text som ger upphov till vad hon kallar det dubbelriktade kunskapslä-

get. Vi behåller ständigt ett dubbelt medvetande och agerar utifrån det. Detta dubbla medvetande 

är också en förutsättning för självreflexion eller metarepresentat. Man håller alltså tanken på vad 

man läst aktuell samtidigt som man funderar över sitt eget beteende vilket ger litteraturen dess 

värde. 

Även Zunshine berör översiktligt estetiken, dock från ett annat håll, och refererar Reuven 

Tsur. Han anser att den estetiska upplevelsen av en text triggas av en fördröjning på några tiotal 

millisekunder i hjärnans uppfattning av ett komplicerat ord, en oklarhet eller en metafor.
50

 För-

dröjningen beror på att den högra hemisfären engageras när tolkningen inte på vanligt sätt löper 

helt automatiskt i vänster hjärnhalva. Den estetiska upplevelsen skulle därmed vara beroende av 

både dubbelriktad simultan uppmärksamhet och tidsaspekter. Även Wolf betonar att hjärnan kan 

behöva längre tid på sig, räknat i millisekunder, vid känslomässiga upplevelser.
51

   

 

Nätverkens betydelse 

 

I stort sett allt som processas i hjärnan sker i nätverk. Nätverken definieras som cerebrala region-

er vilka ska samverka vid en viss typ av uppgifter, vara förbundna med varandra även i vila, och 

ha en starkare sammanhållning jämfört med andra regioner i hjärnan. Nätverken är alltså funkt-

ionellt samordnade system som ständigt påverkar en människas beteende och upplevelser, till 

exempel vid läsning av litteratur. Man har tidigare trott att nätverken till sin natur är antingen 

kognitiva eller emotionella. Luiz Pessoa har i en stor artikel, som fått omfattande framför allt 

positiv kritik, hävdat att de cerebrala nätverken inte skiljer på känsla och vetande, emotion och 

                                                
50 Reuven Tsur, Aspects of cognitive poetics. In Elena Semino, Jonathan Culpeper, ed (2002). Cognitive Stylistics - 

Language and Cognition in Text Analysis, Amsterdam: Benjamins, Series: Linguistic Approaches to Literature 1: 

292. 
51 Maryanne Wolf, (2012). Proust och bläckfisken. Bokförlaget Daidalos AB: 156.  
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cognition.
52

 Pessoa ger i sin översiktsartikel ett övertygande stöd för de cerebrala nätverkens 

betydelse vid i stort sett alla sammanhang med mänsklig aktivitet, och att nätverken är som sagt, 

till sin karaktär eller funktion samtidigt både emotionellt och kognitivt inriktade.  

Amygdalakärnan med sitt känsloregister har enligt Pessoa nära kontakt med prefrontala cortex 

och därigenom med alla nätverk inom den prefrontala regionen där en avlyssnad eller läst text 

bearbetas och blir medveten. Pessoa hävdar också att det finns en omfattande kommunikation 

mellan amygdala, pulvinarkärnan och synbarken.
53

  

Pulvinar har betydelse både för ögonrörelser och för uppmärksamhet, det vill säga egenskaper 

dominerande vid läsning enligt Arend.
54

 Den kärnan är därmed central för samordning av visu-

ella intryck och åtföljande motorisk aktivitet till exempel att vända blad när man läser en bok. En 

läsares inre seende som utlöser medrörelser till texten, enactment, får också sin neurologiska 

förklaring via pulvinarkärnan. Läser man att en person skakar på huvudet eller sparkar kan man 

själv göra en liknande rörelse, eller man aktiverar åtminstone via pulvinarkärnan den motoriska 

bark som är ansvarig för dessa rörelser. 

 

 

 

Figur 2. Amygdala eller mandelkärnan är djupt belägen i hjärnan och finns på både höger och vänster sida. Den 

ligger under och bakom prefrontala cortex. Den har en viktig funktion i hjärnans emotionella nätverk och spelar stor 

roll vid uppkomsten av såväl negativa som positiva känslor; till exempel för upplevelsen av både rädsla och till-

fredsställelse. 

 

Upplevelserna av inre synintryck är alltså först betingade av processer i prefrontala cortex och 

därefter av signaler i amygdala, pulvinar och synsystemet. Pessoa menar att synintrycken aldrig 

är ”rena” utan alltid färgade av affekt. Han säger dessutom att detta gäller även för andra sinnes-
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 Pulvinarkärnan, svensk beteckning saknas, är bilateral, djupt belägen och utgör en del av thalamus. Funktionen är 

endast delvis känd. Den är central för synen och har bland annat till uppgift att samordna synfunktion, uppmärksam-

het och ögonrörelser samt andra motoriska funktioner relaterade till synintrycket. Bra bilder saknas. 
54

 Machado Arend,  McGrath Ward,  Rafal Ro, (2008). The role of the human pulvinar in visual attention and ac-

tion: evidence from temporal-order judgment, saccade decision, and antisaccade tasks. Prog Brain Res.171: 475-

483. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18718343


28 
 

intryck som alla har en koppling till prefrontala cortex som i sin tur utgör en central för abstrakta 

processer.  

Kopplingen mellan den syn- eller hörselbark som tar emot en text och prefrontala cortex är 

otvetydig. Det gäller också den fortsatta kopplingen både till amygdala med sina extensiva kon-

takter till känslorna och till pulvinarkärnan, som har förbindelser till synsystemet, arbetsminnet 

och långtidsminnet. Den inre upplevelsen av en skönlitterär text är huvudsakligen emotionell 

men kan också ha kognitiva inslag som vid läsning av faktamässiga texter. Upplevelsen av en 

skönlitterär text bedömer jag som kognitivt orienterad vid de beskrivningar där lyssnaren eller 

läsaren upplever sig ta del i ett händelseförlopp och inte bara betraktar föremål i enlighet med 

Kuzmicova. Att uppleva sig kunna hantera föremål, alltså utföra en handling, förutsätter en viss 

kunskap och borde därför kallas kognitiv. Enligt Pessoa sker ju processerna i samma nätverk 

eftersom de är både emotionellt och kognitivt orienterade. 

 

Men vad kan vara förklaringen bakom det Coleridge kallade poetic faith, att totalt försjunka i 

och gripas av en text samtidigt som man är medveten om att den bara är påhittad? Hjärnans si-

multankapacitet som parallellprocessor enligt Landy är en förklaring liksom det av Starr påvi-

sade dubbelriktade medvetandet som kommenterats ovan. Dessa komplicerade samverkande 

system kan styras av två cerebrala nätverk, bägge inriktade på uppmärksamhet, men åt olika håll 

enligt Justin Vincent och medarbetare.
55

 Det första nätverket är inriktat på yttre exekutiva funkt-

ioner som rumsuppfattning och samordning av ögon- och handrörelser, där jag uppfattar att 

bläddra i och läsa en bok är ett bra exempel. Det andra nätverket har sin uppmärksamhet fokuse-

rad på interna processer, meditation, inre tankar och föreställningar och är kopplat till långtids-

minnet och de processer som gör att läsaren uppfattar och reagerar på en text. Vi skulle alltså ha 

två system inställda på uppmärksamhet men riktade åt motsatta håll, utåt och inåt. Låt mig kalla 

dem utåt- och inåtnätverken. Dessa två moduleras av ett tredje tämligen nyupptäck så kallat 

fronto-parietalt kontrollsystem. Det är lokaliserat i hjärnvävnaden mellan utåt- och inåtnätver-

ken, och växlar mellan dem så att antingen det ena eller andra är aktivt. Låt mig kalla det växel-

nätverket. En mer ingående analys har jag presenterat i en examensuppsats.
56

   

I den ovan refererade artikeln av Vincent och medarbetare refereras en tidigare publicerad 

omfattande kognitivt inriktad litteratur. Den beskriver att det måste finns exekutiva kontrollsy-

stem som styr beslutsfattande och samordnar information från den yttre miljön med interna re-
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presentationer av sinnesförnimmelser. Det växelnätverk som Vincent och medarbetare beskriver 

kan utgöra just styrningen av detta skifte mellan yttre och inre uppmärksamhet, mellan att nyttja 

utåt- eller inåt-nätverket. Hela detta system har förutom kopplingen till prefrontala barken också 

förbindelser med långtidsminnet. Växelnätverket lyckas alltså på något sätt, som verkar närmast 

magiskt, samordna de yttre upplevelserna med de inre, utan att det upplevs som en konflikt för 

lyssnaren eller läsaren. Men det hela kanske inte är så mystiskt. Både de inre och de yttre upple-

velserna använder för sin varseblivning identiskt samma områden i hjärnbarken som de regioner 

människan utnyttjar för sin syn.   

En läsare är samtidigt närvarande i rummet där hen sitter och i miljön där romanen utspelar 

sig. Sannolikt kan inåt-nätverket dominera så att läsaren är helt försjunken och inte reagerar på 

sin omgivning. Alternativt är omgivningen i läsrummet stökig och aktiverar framför allt utåt-

nätverket vilket stör koncentrationsförmågan. Skiftet mellan dessa yttre och inre system skulle 

också kunna styras av den exekutiva funktionen som byter fokus eventuellt samordnat med väx-

elnätverket. Denna exekutiva funktion kallas i den psykologiska vetenskapliga litteraturen för 

shifting, se not nummer 65 sidan 46.   

Om lyssnande  

Det finns utsagor om ljudböckers natur och vad lyssnandet innebär men i stort sett saknas forsk-

ning om att lyssna till en text. Jerry Määttä skriver i Ord och Bild att ljudboken skiljer sig från 

talboken som produceras för synskadade.
57

 Määttä minns vissa scener bättre när han lyssnat än 

när han läst, och tror att hörselintrycken fastnat i en annan del av minnet jämfört med vad som 

sker vid läsning. Jag har samma erfarenhet som Määttä men har inte funnit neurofysiologiska 

belägg för annat än att allt lyssnande till text, musik eller andra ljudintryck lagras i långtidsmin-

net på samma sätt som de intryck man får när man läser. Määttä tycker att vissa intryck blir kla-

rare när han lyssnar och tror det kan ha att göra med långsamheten i lyssnandet jämfört läsning-

en. Han upplever också, när han lyssnar till en ljudbok, ett motstånd mot att stoppa uppspelning-

en och ge utrymme för egna funderingar över den text han lyssnar till, ”egna associationer får ett 

strypt spelrum”. Delar av ljudboken går inte heller att ta till sig översiktligt, som man kan göra 

med en text. Andra mer självklara karakteristika för ljudboken som Määttä påpekar är att lästak-

ten är fast och inte kan påverkas, att man inte kan bläddra fram och tillbaka men däremot göra 

annat samtidigt som man lyssnar till en text.  

På något sätt kan synintryck enligt Määttä kopplas ihop med vissa bitar av den text man lyss-

nar till i en ljudbok. Intryck, till exempel från en promenad, kopplas ihop med den text man lyss-
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nar till i en ljudbok så att man minns texten när man gör samma promenad utan ljudbok. Det är 

som om en stark audiellt förmedlad påverkan öppnar långtidsminnet för alla andra samtidiga 

eller parallella sinnesintryck och ger även dem lagringsutrymme på samma plats utan att man är 

medveten om det. Sannolikt är det den del av långtidsminnet som kallas episodminnet som enga-

geras och lagrar hela händelseförlopp; både text och aktuella synintryck från miljön och knyter 

ihop dem.  

 En följd av detta resonemang stämmer med vad Määttä också säger att intrycket blir starkare 

om man blundar när man lyssnar. Slutna ögonlock hindrar naturligtvis störande synintryck men 

fokuseringen kan öka när färre nätverk engageras. Andra störande moment som att inte vara i 

form, stressig miljö, eller ännu fler sinnesintryck som doften av en viss kaka, eller en cigarett 

antar jag är ungefär desamma för både läsning och lyssnande. 

 Ljudboken kan vara svår att följa vid långa replikskiften, stort persongalleri, förmedling av 

mycket fakta eller komplicerade metaforer, långa meningar med många bisatser och när citat 

påbörjas och avslutas, allt enligt Määttä i Ord och Bild. Dessa faktorer beror däremot till stor del 

på uppläsningens kvalitet.  

 

Kuzmicova hävdar tre likheter mellan ljudbok och skriven text. Dels det inre intryck som motta-

garen upplever, dels den bristande uppmärksamheten på vad man hör eller läser och för det 

tredje den rikedom av olika intryck som båda medierna kan ge upphov till.
58

 Hennes slutsats är 

däremot att dessa två medier inte är jämförbara storheter därför att de har så olika användnings-

områden. Hon anser däremot att de borde ha samma värde i den litterära debatten.  

 

Walter Ong säger om övergången till skriftspråk att det i hög grad påverkade människans tän-

kande. ”…skriftsystem gynnar den vänstra hjärnhalvans aktivitet, och sålunda på neurofysiolo-

giska grunder befordrar ett abstrakt, analytiskt tänkande.”
59

 Han påpekar det i och för sig själv-

klara jämfört med en muntlig tradition, att analys av en berättelse blev på ett helt annat sätt möj-

lig att genomföra när texten skrevs ner. Ong kommenterar också bristen på studier om lyssnan-

det.  

Despite its importance, systematic investigation about component skills of listening comprehension has not 

received much attention until recently. Emerging evidence indicates that listening comprehension is a com-

plex skill, requiring more than an understanding about meanings of individual vocabulary and various com-

binations of words. 
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 Jag har inte hittat några studier i kognitiv litteratur om lyssnandet förutom Kuzmicovas teorier 

om speech respektive rehersal imagery enligt ovan. Däremot finns det lite att hämta i nyare psy-

kologisk litteratur. Professor Kim Young-Suk Grace beklagar sig också över bristen på forskning 

inom området men har i en studie på 201 koreanska barn i ”first grade” undersökt deras hörför-

ståelse, listening comprehension.
60

 Författarna betonar bland annat att processen är komplex och 

engagerar arbetsminnet. Vid en analys av olika komponenter som ingår i hörförståelsen är ord-

förråd och grammatisk kunskap naturligtvis värdefulla enligt dessa författare men också högre 

kognitiva förmågor som att dra slutsatser och att använda sig av mentalisering som ToM. 

I äldre psykologisk litteratur finns en beskrivning av professorn i psykologi Alan David Bad-

deley av en så kallad fonetisk slinga, phonological loop, i arbetsminnet.
61

 Den kan under högst 

tjugo sekunder behålla ett fonem (bokstavsljud) i minnet för att bygga upp förståelsen av ett ord 

eller ett fonetiskt sammanhang. Slingan utgör ett så kallat slavsystem under en central och sty-

rande automatisk exekutiv funktion, inhibition eller undertryckandet, som kontrollerar arbets-

minnet. Denna centrala funktion planerar och styr aktiviteten och reglerar vår uppmärksamhet 

genom att rikta den åt ett visst håll och utesluta överflödiga intryck. Se not 65 sidan 46. För att 

kunna använda sig av minnesstrategier måste man ha en välfungerande sådan central exekutiv 

funktion. Jag uppfattar att den exekutiva funktionen är samordnad med den ovan beskrivna och 

år 2008 av Vincent upptäckta kontrollfunktionen som jag har kallat växelnätverk eller i alla fall 

en del av denna. 

Den fonetiska slingan motsvaras av ett så kallat visuo-spatialt skissblock som ger visuella in-

tryck i tre dimensioner. Denna visuella funktion är också underställd den centrala styrfunktionen. 

Det tycks alltså enligt ett tidigt arbete av Baddeley finnas två parallella system för syn och hörsel 

i arbetsminnet samt en styrande exekutiv funktion. Den fjärde komponenten kallar Baddeley 

den episodiska bufferten, som integrerar information från de två ovan nämnda undersystemen 

och från långtidsminnet. Den episodiska bufferten kan alltså koppla ihop informationen i sling-

orna till en ny helhet med sådant vi tidigare hört eller sett och bevarat i långtidsminnet.   

Jag har däremot inte hittat referenser till Baddeley i senare kognitiv litteratur. Men jag tycker 

mig se att hans tidiga tankar från 1974 om integration av parallella system går igen i senare tids 

forskning kring de olika nätverken och deras kontrollfunktioner. Det gäller också de tre dimens-
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ioner Baddeley spekulerar kring när det gäller visuella funktioner och som tas upp av Otley en-

ligt ovan. Däremot tycks forskarna numera helt ha övergivit Baddleys tes att det finns två paral-

lella system för syn och hörsel i arbetsminnet.  

 

Om rösten 

 

Vad hörseln beträffar verkar det från ovanstående genomgång, med undantag av Baddeleys ti-

diga arbete, rimligt att ljudintrycken processas helt likvärdigt med synintrycken. Både syn- och 

hörselbark är som sagt förbundna med prefrontala cortex med sina kopplingar till olika nätverk 

där de fortsatta förloppen av informationen äger rum. Min egen kliniska erfarenhet från barn med 

funktionsnedsättning visar däremot på stora skillnader mellan auditiv respektive visuell förmåga. 

Hos dessa barn kan en skada eller brist i nervsystemet förklara olikheterna. Men många männi-

skor upplever själva en skillnad i sin förmåga att ta till sig en text genom att läsa respektive 

lyssna. De som uppfattar sig som verbala, har lätt för texter, har ändå en genomsnittlig förmåga 

beträffande det spatiala eller pictorala, alltså att vara bildmässigt inriktade. Icke verbala personer 

kan uppfatta att de framför allt tänker mer i bilder, enligt Otis system med tre axlar för det spati-

ala, pictorala och verbala.
62

 Vid ett enkelt experiment jag genomfört med litteraturstuderande 

studenter som skulle kommentera en kort dikt, fick jag ett svar i form av en teckning. 

Det är emellertid tydligt att rösten i sig, dess kvalitet, spelar stor roll. Filmvetaren Jan Holm-

berg påpekar i en essä att hörseln sen årtusenden har varit det primära för att ta till sig en berät-

telse och att läsa den tyst är en jämförelsevis sen förmåga.
63

 Aristoteles har enligt Holmberg sagt 

att bakom rösten finns alltid en själ. Holmberg kallar författaruppläsningar en förbindelse mellan 

författare och lyssnare av mer personlig karaktär. Han skriver också att rösten ger ”närvarokon-

troll” och citerar Strindberg som i essän Ensam skriver om ”det talade ordets kraft och värde”. 

Jag har lyssnat till Erland Josefssons kongeniala uppläsning av denna berättelse och kunde inte 

riktigt frigöra mig från upplevelsen av att jag lyssnade till Strindberg själv. Rösten skapar lugn 

enligt några studenter i min studie, som framgår av resultatet nedan, och ger en personlig kontakt 

enligt min egen erfarenhet. 

Vi vet att människan lätt kan skilja på olika personers röster. Från bland annat rättsvetenskap-

lig forskning vet vi att rösten under mycket lång tid kan bevaras i minnet. Vi kan använda en 

människas röst för att känna igen henne även efter åratal. Mina funderingar över röstens bety-
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delse leder till att vi alla i långtidsminnet bevarat mycket tidiga röstintryck från föräldrar eller 

kamrater. Dessa röstminnen är kopplade till lust, lek och trygghet i tidiga barnaår eller kanske till 

skrämmande upplevelser. Ljudkombinationer som vi hör i rösten hos en uppläsare kan kanske 

framkalla dessa avlägsna minnen och väcka känslor av behag, trygghet eller lugn. Det blir en 

uppläsare som vi tycker om. Motsatsen är naturligtvis också möjlig, det vill säga att uppläsarens 

röst väcker obehag på grund av det röstminne vi har lagrat. Hen blir då en uppläsare vi inte gil-

lar. Upplevelsen av de känslor, som rösten ger upphov till när man lyssnar till en uppläsning, 

skulle kunna vara mycket tidigt förankrad i lyssnarens hjärna. Vid avlyssning av en text kommer 

rösten att tillföra verket ytterligare en kvalitet som en läsare går helt miste om. Människan är 

dessutom fortfarande till största delen oralt orienterad, hon är helt enkelt van vid att lyssna, även 

om skrivna meddelanden och bilder tar allt större utrymme av mellanmänsklig kommunikation. 

 

Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis uppfattas en text, som man lyssnar till eller läser, av hjärnans hörsel- eller 

synbark som i sin tur är förbunden med prefrontala cortex. PFC är beläget i pannloben (se figur 1 

sidan 22) med talrika kopplingar till andra nätverk och kärnor som amygdala med sitt känslore-

gister och pulvinar med sina täta förbindelser med det visuella och motoriska systemet. Hjärnans 

processande av texten, oberoende av om den är avlyssnad eller läst, sker i nätverk som till sin 

natur är både emotionella och kognitiva. Växelnätverket, beskrivet av Vincent och medarbetare, 

samordnar och kontrollerar yttre funktioner som till exempel läsning eller lyssnande med de inre 

företrädesvis visuella sinnesintrycken i en dubbelriktad parallellprocess. Skiftet mellan yttre och 

inre fokus styrs sannolikt av en av hjärnans automatiska så kallade exekutiva funktioner, shifting, 

som ständigt kan skifta fokus. 

Denna dubbelexponering som vårt sinne utför är svår att föreställa sig men liknar en form av 

schizofren upplevelse. Mina associationer går till att man i drömmen kan uppleva en stark verk-

lighet, men samtidigt veta att man bara drömmer, det vill säga vara medveten om ett dubbelt 

kunskapsläge. Yttre och inre verklighet går egentligen inte ihop, men i drömmen finner man det 

helt naturligt. Det liknar att man vid läsning kan delta i ett händelseförlopp i en annan del av 

världen samtidigt som man är medveten om hur en kopp te smakar i läsfåtöljen.  

 

Jag har inte funnit att hjärnan processar avlyssnad text på annat sätt än den lästa texten sedan 

signalerna väl nått fram till prefrontala cortex. Identiska nätverk engageras för både avlyssnad 
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och läst text. Däremot finns stora individuella variationer i hur en avlyssnad eller läst text upp-

fattas, som sannolikt är beroende av både erfarenhetsmässiga och genetiska faktorer.   

I den presenterade litteraturen hittar jag däremot flera, framför allt under senare år publicerade 

arbeten, som identifierar kognitiva processer av betydelse för att ta till sig en text. Den kognitiva 

vetenskapen ger ingångar till en förståelse av vad som sker vid läsning eller lyssnande med hjälp 

av forskare som Psoa och Vincent som har ett renodlat kognitivt perspektiv. Jag delar också Mi-

alls uppfattning att dessa intracerebrala processer bör kunna studeras empiriskt och kombineras 

med tidigare forskning kring litteraturvetenskapliga analyser och teorier. Det bör ge en ökad för-

ståelse av vad som sker när vi läser en text. Miall menar att den kognitiva processen i sig är in-

tressant endast i vad mån den kan kasta ljus över hur läsningen av litteratur egentligen går till. 

Jag anser att Zunshine, Landy, Otis och Starr, som jag refererat ovan, har en liknande uppfatt-

ning även om den inte är lika tydligt formulerad som av Miall. 

De kännetecken jag funnit särskilt användbara för en kognitiv analys av en text har jag samlat 

nedan under rubriken kriterier för kognitiv analys. För tydlighetens skull har jag där också info-

gat vilken författare jag stöder mig på.  

 

Kriterier för kognitiv analys 

 

Jag vill efter ovanstående litteraturgenomgång göra en kognitiv analys av de svar jag fått av stu-

denterna i min studie sedan de lyssnat till eller läst den novell som också användes av Nordberg i 

hans avhandling. Den övergripande frågeställningen om en möjlig skillnad mellan att lyssna eller 

läsa en text har jag med kognitiva glasögon brutit ned till följande frågeställningar.  

1. Har studenten använt sig av någon av de fyra former av sinnesförnimmelser som definie-

rats av Kuzmicova? 

2. Har studenten upplevt förflyttning, transport? 

3. Har studenten använt sig av begreppet mentalisering, ToM, för identifikation med perso-

ner i berättelsen så som det beskrivits av Zunshine? 

4. Har studenten använt sig av metarepresentat som innebär ett dubbelt medvetande som en-

ligt Landy är en förutsättning för självreflexion och kan innebära konfliktfyllda budskap?  

5. Finns i några av svaren tecken på två utvärderingsbara variabler som njutbarhet, enjoy-

ment, och effekt, impact, enligt Kuijpers? 

6. Är kognitiv analys användbar för att bedöma litterär kompetens enligt Nordberg  

Dessa kriterier är inte helt fristående från varandra. Flera av dem kan därför passa in på 

samma citat eller utsaga av studenterna. Mentaliseringen och metarepresentatet kan till exempel 
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uppfattas som ett dubbelt medvetande enligt Landy. Dessa två exempel är inte heller klart av-

gränsade från sinnesförnimmelserna som de beskrivs av Kuzmicova. Sammantaget bör kriterier-

na dock kunna fungera som ett kognitivt bedömningsinstrument. 

 

Förfarande och gruppstorlekar 

 

Materialet bestod av två grupper med universitetsstuderande studenter. Den ena gruppen, som 

jag kallar lyssnarna, fick lyssna till en uppläsning av Werner Aspenströms novell När trädet svä-

var är du ensam, som tog knappt sju minuter (se bilaga 1).
64

 Den andra gruppen, kallad läsarna, 

fick läsa samma text, som är på drygt 800 ord, och därefter lämna den ifrån sig. Alla deltagare 

besvarade sedan samma frågeformulär direkt efter att de lyssnat eller läst.  

Lyssnarna bestod av 25 studenter. Det var dels 11 stycken från en kurs i litteraturvetenskap, 

och dels 14 stycken från en kurs i psykologi. Hela lyssnargruppen hade en genomsnittlig ålder på 

24,4 år och sex stycken var män. Psykologistudenterna i denna grupp använde i genomsnitt 20,5 

minuter för att besvara formuläret, och litteraturstudenterna 26,1 minuter. Av samtliga lyssnare 

utgjorde litteraturstudenterna 44%. 

Läsarna bestod av 19 studenter varav 8 kom från litteraturvetenskapliga studier och 11 läste 

psykologi. Genomsnittlig ålder var 22,3 år och fem var män. Psykologistuderande i denna grupp 

använde i genomsnitt 20,7 minuter för att besvara formuläret, och litteraturstudenterna 30,7 mi-

nuter. Andelen litteraturstuderande var 42%.  

Jag betraktar grupperna som helt likvärdiga beträffande ålder, könsfördelning, och andel litte-

raturstuderande. Litteraturstudenter i båda grupperna använde mer tid för att besvara frågeformu-

läret jämfört med de psykologstuderande i respektive grupp. I lyssnargruppen använde litteratur-

studenterna cirka 25% mer tid och i läsargruppen använde de knappt 50% mer tid. 

  

Resultat 

Frågeformuläret 

Formulärets frågor framgår av redovisningen nedan. Frågorna numreras nedan med A) för lyss-

narna och B) för läsargruppen, som inte ska förväxlas med gemenerna a, b, c…. för de olika 

svarsalternativen inom respektive grupp.  
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 Werner Aspenström, (2018). När trädet svävar är du ensam. I  Elam, Ingrid., Virdborg, Jerker. Svenska noveller : 

från Almqvist till Stoor. Albert Bonniers förlag. (original 1976). 

  

https://www.bonniersbokklubb.se/sok/?q=Ingrid+Elam
https://www.bonniersbokklubb.se/sok/?q=Jerker+Virdborg
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1A. Fria intryck i lyssnargruppen 

Svarsformuläret inleddes med frågor om olika typer av sinnesintryck som novellen gett upphov 

till. Studenten fick först formulera sitt intryck helt fritt. En student i vardera gruppen avstod från 

att svara på den första frågan.          

Några studenter bland lyssnarna redovisade bland de fritt formulerade intrycken en personlig 

påverkan som innebar förflyttning, transport, till berättelsens miljö och att de registrerade vad 

som hände men utan att vara direkt delaktiga i skeendet. Det motsvarar Kuzcimovas teori om 

beskrivande sinnesintryck, descriptive imagery.  

a) jag tog passiv del – jag observerade 

b) det kändes som att jag observerade det som hände 

 

Det förekom också många yttre beskrivande allmänna känslor som lugn, kärlek, stillhet och sorg 

som framför allt var kopplade till texten.  Ibland fördjupades dessa och hade samband med en 

personligt upplevd känsla. Svaret innebar då ett sinnesintryck med delaktighet, enactment ima-

gery. 

a) mysig, djup och lugn berättelse. Väcker känslan av ung och svår kärlek. 

b) kändes lugnt, stilla, fridfullt och sorgset 

c) känns fint mjukt och känsligt, liksom en naken berättelse. Jag blir lugn av att lyssna på den. 

 

Två studenter beskrev ett djupare engagemang som innebar förflyttning, men dessutom att en av 

dem i exempel a) delade känslor med protagonisten. Svaret innebar, liksom för de ovan citerade, 

ett sinnesintryck med delaktighet, men betydde dessutom att som vid mentalisering, ToM, före-

ställa sig pojkens känslor. Det andra exemplet nedan visar dessutom på ett dubbelt medvetande 

om motstridiga tankar där studenten reagerade på att hen fann det naturligt att trädet svävade 

samtidigt som hen inser orimligheten i detta påstående. Denna scen eller episod kan också enligt 

Zunshines teori kallas ett metarepresentat som återkallats från episodminnet. Enligt samma teori 

ska metarepresentatet ha en källa som i detta fall är novellen.  

a) kände mig nära protagonisten och kände känslorna väldigt starkt och kände igen mig i dem. Kände att jag 

observerade mer än att jag var aktiv i händelserna. 

b) Känsla av att vara där och gå bredvid. Kände en slags gråaktig stämning. Tystnad och tomhet. Scenen där 

trädet svävade som om det var helt naturligt. 

 

Några studenter gav exempel på hur tydligt de såg bilder eller vissa scener framför sig för sitt 

inre öga och gjorde dessutom kopplingar till det inre skeendet som i exempel a) nedan. Även i 

dessa svar är det huvudsakligen fråga om beskrivande sinnesintryck, som alla kan kallas metare-

presentat enligt Zunshine men också beskrivande sinnesintryck enligt Kuzcimova. 
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a) olycklig kärlek, träd som metafor för ensamheten. Väldigt tydliga bilder, både yttre och inre landskap 

som gestaltas. 

b) Flickans inrullade hår, vattnet vid kajen, pojkens famntag, trädet innan och under uppryckandet, skaffe-

riet, köksbordet och mamman. 

c) Lugn novell. Jag såg en klar kväll framför mig, det var tyst förutom fåglarna i bakgrunden. Jag såg 

också kvinnan och hennes hår i knut, men fick ingen bild av mannen. Stämningen vemodig och jag 

kände mannens besvikelse. 

 

 Enstaka lyssnare berördes framför allt av rösten. Jag räknar inte detta som exempel på Kuzci-

movas förnimmelse av röst, speech imagery, eftersom studenten hade lyssnat till novellen. 

a) det kändes som att det gick att höra 19-åringens känslostorm i och med uppläsarens betoningar 

b) Rösten har fångat min uppmärksamhet. Berättade sakta för att lättare kunna förstå. 

 

1 B. Fria intryck i läsargruppen 

Det fanns också bland läsarna kommentarer till texten med ett yttre beskrivande av känslor som 

lugn, kärlek, stillhet och sorg i första exemplet nedan. Det är oklart om studenten själv upplevde 

känslorna som ett sinnesintryck med delaktighet, eller bara refererar texten som ett beskrivande 

sinnesintryck. Några bland läsarna redovisade i b) och c) nedan en personlig påverkan, delaktig-

het, som innebar förflyttning till berättelsens miljö och en registrering av vad som hände även 

om de inte var direkt delaktiga i skeendet. Det motsvarar Kuzcimovas teori om delaktigt sinnes-

intryck, enactive imagery.  

a) Rofylldhet, glädje, kärlek, oro, sorg, hopp. 

b) Bilden av trädet känns tydligt. A(spenström) framhäver miljöerna så att de blir synliga med hjälp av 

känslorna. 

c) texten var väldigt målande och jag kunde ganska lätt leva mig in i deras värld. 

 

Det första exemplet a) nedan börjar som en ren kommentar till texten men fortsätter med att sätta 

sig in i pojkens namngivna känslor. I exempel b) reagerar studenten med ett tydligt känslouttryck 

på berättelsen och flickans värderingar. I det följande citatet c) kopplas sinnesintryck i form av 

bild eller miljöbeskrivningar till egna kroppsliga reaktioner utan att dessa benämns. Det sista 

exemplet innehåller dock känslobeskrivningar som lugn och mjukhet. Svaren innehåller alltså 

både rent beskrivande sinnesintryck och sådana med delaktighet i form av olika upplevda käns-

lor. Det förutsätter både ett medengagemang och att använda sig av mentalisering, ToM. Det 

tredje citatet c) visar på ett dubbelt medvetande som egentligen måste finnas vid all mentali-

sering enligt Landy.  

a) Nostalgiskt, poetiskt språk. Sätter mig fort in i pojkens känslor av kärlek, ilska, ensamhet. 
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b) Fick ont i magen åt pojken och flickan. Prioriteringarna hos henne helt off. 

c) Jag ser det alltid som en film där jag ser det utifrån huvudpersonens ögon. Ändå är vi skilda åt. Hans käns-

lor är inte mina. 

d) Olycklig kärlek, förtvivlan, sorg, hjälplöshet, frustration, fantastiska beskrivningar om omgivningen och 

ger en varm känsla i kroppen. 

e) känns fint mjukt och känsligt, liksom en naken berättelse. Jag blir lugn av att lyssna på den.  

 

Citatet nedan visar hur orden kan processas i hjärnans olika nätverk så att både lukt- och balans-

sinnet aktiveras och leder till den nedan beskrivna upplevelsen. 

a) Doft av kvällsluft, hav och gräs. Känslan av att balansera, tonen vemodig, själva motivet känns avlägset 

som ett minne man blickat tillbaka på så många ggr att det blivit en serie bilder. 

 

I flera svar betonade studenterna hur tydligt de uppfattade de olika miljöerna som också motsva-

rar det tredje alternativet i tabell 1 nedan. Detta är en komponent i begreppet förflyttning, trans-

portation, enligt definitionen på sidan 17, men säger egentligen inget om känslan av att mentalt 

befinna sig på en annan plats. Citaten nedan är endast beskrivningar av vad hen ser för sitt inre 

öga och alltså ett enbart beskrivande sinnesintryck. Bägge två gör dock en koppling till tidigare 

erfarenheter som får kallas en dubbel medvetenhet och som enligt Langers tredje föreställnings-

värld omfattar ”att stiga ut och ta det man vet under omprövning”. Enligt Nordbergs tredje kate-

gori innebär citaten i korthet ” att anlägga ett metaperspektiv i samband med fiktionsläsning”, se 

sidan 8. Därmed är citaten exempel på både ett dubbelt medvetande och ett metarepresentat.  

a) Såg kajen, gatorna och köket. Kopplade till platser jag själv sett och såg dem tydligt. 

b) Såg tågspåret och balansgången väldigt tydligt. Sen vy över Gamla stan som inte passade ihop med vad jag 

läste. Mitt gamla stan mer modernt. Trädet som svävade såg jag väldigt tydligt.  

 

Ett svar skiljer sig från övriga genom en kall och dyster ton. Bilderna och känslointrycken är 

starka och kopplar till barndomen med ett dubbelt medvetande och ett metarepresentat. Kontras-

ten är stor till flera andra svar som handlar om sommarkänslor och värme. Handlingen i den sista 

meningen är svårtolkad men känslan är ensamhet. 

a) Kändes noppigt och kallt. Träden var kala och vattnet mörkt och kallt. Börjar med en bild av två förälskade 

som balanserar på tågrälsen. Tänkte på min uppväxt, balans på trottoarkanten, och försöka vara i nuet. 

Känns som ensam handling, upplevde inte inledningen som något glatt. 

Sammanfattning av fria intryck av novellen 

Det är inte möjligt att spåra någon skillnad mellan grupperna förutom givetvis att rösten gör in-

tryck på några av lyssnarna. De olika kognitiva processer som kommer till användning flyter 

också delvis samman. Inget renodlat kognitivt tänkesätt förekommer som kan kopplas till anting-
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en lyssnande eller läsande och ingen nämnvärd skillnad finns mellan psykolog- eller litteratur-

studerande i någon av grupperna. 

 

2 A och B. Fasta alternativa sinnesintryck 

Fråga 2 omfattade fyra fasta exempel på sinnesintryck enligt Kuzmicova där studenterna kunde 

markera för flera alternativ. Alla studenter utom en valde minst ett alternativ, de flesta markerade 

för två och några enstaka studenter i vardera gruppen valde fler än två alternativ. 

De sinnesintryck som fanns formulerade framgår av tabell 1. Det fanns ingen skillnad mellan 

grupperna beträffande antalet valda alternativ per student (1,64/1,63). Det första alternativet: att 

vara närvarande i händelseförloppet och registrera vad som hände, tillsammans med det tredje: 

att få en tydlig bild för sitt inre seende av konkreta föremål det berättades om, var de två sinnes-

intryck som dominerade i båda grupperna. De två första alternativen förutsätter en känsla av för-

flyttning, transport, och upplevdes av 13 studenter i läsargruppen och 18 bland lyssnarna. Närva-

ron i det första alternativet markerades något mer frekvent av lyssnarna vilket kanske kan bero 

på rösten som anses ge en känsla av just ”närvarokontroll”, (sidan 32). 

 

Tabell 1. Antal lyssnare och läsare fördelade på fyra alternativa sinnesintryck 

 

                

                 Sinnesintryck 

Lyssnare N=25 

N            % 

Läsare N=19 

   N            % 

Närvarande i händelseförloppet och registrerade vad 

som hände 

  18 72 11 58 

Tog aktiv del i händelserna utan att bara observera     2 8 3 15 

Fick tydlig bild av konkreta föremål det berättades om   17 68 15 79 

Upplevde att jag kunde använda, bruka föremål det 

berättades om 

    4 16 2 11 

 

 

3. Fri formulering av reflexion om dig själv 

Den tredje frågan gällde om novellen fått studenten att ”göra någon reflexion om sig själv” och 

att i så fall beskriva den. Frågan besvarades av 12 i lyssnargruppen (48%) och 14 (74%) i läsar-

gruppen. Det var alltså en stor andel framför allt bland lyssnarna som inte besvarade frågan som 

jag kommenterar längre fram i texten på sidan 42. 
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3 A. I lyssnargruppen förelåg en skillnad i svarsfrekvens mellan lyssnarna som läste litteratur-

vetenskap, tre svar av elva (27%), och de som läste psykologi, nio svar av fjorton (64%). De tre 

svaren från litteraturstudenterna i gruppen, citerade nedan, handlade om att minnas, att inte 

kunna hantera den första kärleken samt ett moraliskt betonat svar, där det förblir oklart om det 

handlade om den svarande själv. Om den sista meningen i tredje citatet nedan handlar om den 

svarande själv har novellen gett upphov till en stark vidräkning med den egna personligheten. 

Det skulle innebära en objektifiering, att betrakta sig själv utifrån, enligt Nordbergs och Langers 

fjärde stadium, och innebär i så fall ett dubbelt medvetande och hög litterär kompetens (sidan 8-9 

och 12).  

a) påminner mig om min första kärlek och dessa okontrollerbara känslor som övertar en. 

b) Den första kärleken och hjärtesorgen. Att inte kunna hantera den. 

c) Avundsjukan och hämnden att inte agera när den man håller kär är i knipa. Att avstå från att hjälpa då det 

kommer vara någon annans skyldighet vid bryggan och kajen. En tydlig gestaltning av missunnsamhet och 

längtan. Trädet som bryter sig loss och svävar fritt. Något som fattas i en och inte kommer tillbaka. 

 

Två svar från de psykologstuderande i lyssnargruppen handlar om stimulering till att skriva själv. 

Svaret kan ses som i alla fall en önskan om det sista steget i Langers och Nordbergs litterära 

kompetens. Svarandens tankar har lämnat novellen och rör sig i en framtid även om ingenting 

kan ha producerats. Svaren kan ur kognitiv synpunkt ses som ett dubbelt medvetande om sig 

själv i nuet och i ett framtidsperspektiv. 

a) Jag tyckte om beskrivningen av 19-åringen som en enda inälva och fick lust att skriva något själv. 

b) Blev inspirerad till att skriva själv. 

 

Några av lyssnarna som svarade gjorde paralleller till sina egna tidigare eller aktuella upplevelser 

som enligt Landy alltid förutsätter ett dubbelt medvetande (sidan 24). Detta innebär också med 

andra ord att hjärnan kan rymma två samtidiga men skilda föreställningar, men kan också kallas 

ett metarepresentat. 

a) Jag reflekterte över mina egne kjensler. 

b) Reflektion om hur det känns att va så ung & kär, vilket passar in på mig nu & hur det kan ta stor del av ens 

uppmärksamhet. 

c) Berättelsen fick en att fundera över liknande kensmässiga situationer och om en skulle ha reagerat likadant 

som mannen i berättelsen cirkulerar kring.  

 

En student återkom i citat a) nedan till sin tidigare reflexion över att rösten kunde ge hen ett så-

dant lugn. Det dubbla medvetandet är då aktuellt men kanske också det känslomässiga enga-

gemanget som en del av försjunkenheten i berättelsen, men studenten pekar särskilt ut rösten. 
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Enligt Kuijpers kan försjunkenheten ge upphov till både njutning eller glädje, enjoyment, och 

därmed ha en viss effekt (sidan 18). Det andra exemplet b) är också tecken på ett dubbelt med-

vetande men samtidigt en reflexion över ett konfliktfyllt förhållande. Man kan också se den re-

flexionen som ett metarepresentat på tre nivåer enligt Zunshine (sidan 20), dels berättelsen, dels 

den egna reaktionen och dels varför hen gör sådana reflexioner.  

a) Mest att jag blev lugn och att det var rösten som gjorde det. 

b) Jag funderade på när jag själv hamnar i en situation och vill be om ”hjälp” av något övernaturligt. Jag 

funderar på varför jag vill be om hjälp av något som inte fungerar. 

 

3 B. I läsargruppen fanns inte den skillnad mellan psykolog- eller litteraturstuderande som fö-

rekom bland lyssnarna beträffande svarsfrekvens. Flera kommenterade hur poetiska bilder för-

stärkte känslan där också magiska inslag bidrog eller en svårtolkad passus i texten som den om 

gråsparven och trollsländan. Det första citatet a) förutsätter ett dubbelt medvetande men visar 

också på ett steg till med en allmän reflexion om hur man i allmänhet kan tänka. Den studenten 

har stigit ur berättelsen och objektifierar enligt Nordberg och Langer. Det tredje exemplet c) talar 

för att studenten ofta återkallar minnen och har en teknik för att bearbeta dem. Citationstecknen 

kan tyda på medvetenhet om konfliktfyllda tankar som kan vara en del av det dubbla medvetan-

det enligt Landy. Möjligen kan det sista yttrandet också handla om en försjunkenhet i minnen 

enligt Kuijpers som mynnar ut i njutning eller glädje, enjoyment. 

a) Jag kände igen mig i känslan att mirakel kan vara tecken. Texten fångade den känslan och fick mig att inse 

att jag inte är ensam om att tänka så. 

b) Återkopplar till egen erfarenhet och bildspråket, som trollsländan och gråsparven, förhöjde igenkänningen 

och satte ord på känslan. 

c) ja, den får mig att tänka på hur jag själv ser på minnen, hur jag återbesöker dem och ”litterifierar” dem. 

Trädet som svävar får mig att minnas liknande ”omöjligheter” i mitt förflutna, som jag likväl varit med om. 

 

Vanligast förekommande var en enkel relation till egna erfarenheter och i vad mån de stämde in 

som i citat a), b) och c) nedan. Det dubbla medvetandet är en förutsättning. De två sista exemp-

len d) och e) går lite djupare och relaterar till speciella situationer i förfluten tid. De förefaller 

kopplade till återkallande av speciella episoder och utgör därmed en form av metarepresentat 

parallellt med en engagerande känsla. 

a) Den relaterar till ung hjärtesorg. Man känner på egna erfarenheter. 

b) Lite om känslor. Hur jag själv upplever svartsjuka och smärta, och hur det dels stämmer och dels inte. 

c) Det påminde mig om en relation jag hade med en tjej där hon och jag hade olika uppfattningar om vårt för-

hållande. 
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d) Pojken som är 19 år kändes yngre än vad jag kände mig som 19 just i hans förmåga att uttrycka och hantera 

sina känslor. 

e) Situationen liknade en jag varit med om och därför satte jag karaktärerna i de miljöer min liknande historia 

utspelade sig i även om dessa inte var Skåne och Stockholm. 

 

3 A och B. Sammanfattning av reflexioner om dig själv 

Bland lyssnarna svarade 12 av 25 (48%) och bland läsarna svarade 13 av 19 (68%) med fritt 

formulerade svar. Inom lyssnargruppen förelåg dessutom en skillnad mellan lyssnarna som läste 

litteraturvetenskap, tre svar av elva (27%), och de som läste psykologi, nio svar av fjorton (64%). 

Förklaring till den låga svarsprocenten, framför allt bland lyssnarna, är oklar, men finns till 

största delen bland dem som var litteraturstuderande.  

Den starka reaktionen med en möjlig vidräkning med sitt eget jag, ”Något som fattas i en och inte 

kommer tillbaka”, var ett erkännande som måste ha kostat på om det syftar på den egna personen. 

Om liknande associationer dök upp för flera lyssnare kan det kanske vara en förklaring till bort-

fallet på frågan. Det blev för ansträngande att formulera sig och man lämnade frågan öppen. 

Kravet på att svaret skulle kopplas till den egna personen med ordet ”själv” kan ha varit häm-

mande. Samma fråga i den tidigare refererade pilotstudien hade också ett betydande bortfall. Den 

fjärde frågan nedan saknade detta krav och besvarades av samtliga. Bland de svar som förelåg 

fanns för övrigt ingen egentlig skillnad mellan lyssnare och läsare. 

4 A och B. Litterär kompetens 

Efter tredje frågan följde en rad frågor om texten som visade på en god förståelse av novellen för 

båda grupperna och som inte presenteras nedan. Den sista frågan var densamma som Nordberg 

ställt i sin undersökning och löd: ”skriv ner de viktigaste känslor, tankar och associationer som 

novellen väcker hos dig”. Han använde svaren för att bedöma litterär kompetens. Frågan är lite 

mer specifik än de frågor som jag behandlat ovan och saknar det introspektiva ”självet” i tredje 

frågan, men rör ändå vid studentens känslor. Min avsikt med att ställa samma fråga var som 

sagts en jämförelse mellan olika bedömningssätt. Samtliga studenter besvarade denna fråga lik-

som i Nordbergs undersökning. 

 

Nordberg delar i sin studie in svaren på denna fråga i tre perspektiv: objektiva, subjektiva och 

tolkningsinriktade. Han går därmed ifrån sina grundläggande fyra kategorier som han redovisade 

ovan (sidan 8-9). Det subjektiva perspektivet skulle motsvara den högsta litterära kompetensen 

där ett metaperspektiv leder till reflexioner om personlig utveckling eller mänskliga samman-

hang enligt Nordbergs fjärde grundläggande kategori. Men också ett metaperspektiv med en ob-

jektiv reflexion svarar enligt Nordberg mot god litterär kompetens i likhet med hans tredje kate-
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gori. Jag ville se om studenternas svar i min aktuella studie, men analyserat med kognitiv metod, 

gav liknande resultat beträffande litterär kompetens.  

4 A. Lyssnargruppens associationer 

I lyssnargruppen anlade några studenter ett metaperspektiv på texten i novellen och gjorde re-

flexioner utifrån det egna jaget, citat a) till f). De har stigit ur berättelsen och reflekterar i ett 

dubbelt medvetande över sig själva med hjälp av minnen eller framtida föreställningar i ett me-

taperspektiv. Dessa motsvarar det subjektiva perspektivet enligt Nordberg. Dit räknar jag också 

en student som fastnade för den moraliska aspekten g) och den som ser det allmänmänskliga 

behovet att prata om sina känslor h). Dessa associationer i citat g) och h) förutsätter också ett 

dubbelt medvetande och motsvarar också från ett metaperspektiv en reflexion om andra männi-

skors förhållanden och Nordbergs subjektiva perspektiv eller hög litterär kompetens. 

a) Jag känner att jag gillar litteratur och borde ta del av den mer, och tänkte även ganska mycket på mitt eget 

 förgånga kärleksliv. 

b) Sorg, vanmakt och en önskan om att omvärlden på något vis ska kunna hjälpa mig när jag själv inte räcker till.  

c) Glädje, svek, smärta, livslust. Berättelsen får mig att tänka på hur jag själv skulle bete mig i en liknande si-

tuation. 

d) det blev vissa associationer till hur en själv varit i liknande situationer, Så en viss sorg, uppgivenhet. 

e) sorgsen, att få sitt hjärta krossat 

f) tänker på mig själv som 19 år, hur svårt det var att acceptera att ens partner var ett subjekt. 

g) om det är OK att vara med en annan person när man är upptagen, vart gränsen går   

h) olycklig kärlek, att vara uppfylld av kärlek, att inte kunna prata med någon om känslan   

 

Flera studenter svarar med en enda känsla som jag tolkat som deras egen med anledning av frå-

gans formulering att det handlar om vad som väcks hos dig själv. Därefter följer ibland ett upp-

radande av känslor som i citat a). De kanske inte alla delats av studenten och kan framför allt 

vara en beskrivning av innehållet i novellen. Den egna känslan förutsätter däremot en närvaro i 

berättelsen, en förflyttning, medan uppradningen ses från yttre förhållanden.  Jag har bedömt att 

alla dessa tretton citat motsvarar Nordbergs objektiva perspektiv dit han också fört liknande svar 

i sin studie; alltså svar som handlar om ensamhet som exempel h) och i) och kärlek som i citat j), 

k), l) och m). 

a) Inspirerad, lugn, behag, intresse, sorg, förvirring. 

b) Melankoli, känsla av att ha förlorat något. 

c) En dyster kjaensl om å nå noe uoppnåelig.  

d) Empati med den avvisade, obehagskänslor inför hans stora vrede.  

e) Melankoli, vemod, att släppa taget om något man tagit för givet.  
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f) Rofylld, sorgsen, fint språk, trädet var en spenande symbol. 

g) Förståelse, frustration, smått överraskad. 

h) Ensamhet, att bli bortvald, hämnd och avstånd. En förväntan att hon är skyldig honom en kyss i tågspårsle-

ken. 

i) Ensamhet, acceptans, dimma av någon anledning, tystnad. 

j) Kärlek, förvirrad, arg, besvikelse.    

k) Kärlek, misslyckanden, brustna ideal, genus.   

l) När vi är unga och kära är kroppen ett enda organ. Tänkvärt   

m) Sjalus, skuffelse, ubalans, frustrasjon, tankekaos, lycklighet/kärlek, allmene opplevelser. 

 

Två exempel visar uppradande av känslor sedda endast från ett yttre förhållanden men pekar på 

förmågan att återkalla ur minnet vad man lyssnat till, läst eller upplevt. I dessa exempel har asso-

ciationerna gått till sommarkvällar. Det förutsätter ett metarepresentat återkallat ur minnet och 

motsvarar därmed Nordbergs objektiva perspektiv men den personliga reflexionen gör att de 

också kan räknas tillhöra Nordbergs subjektiva perspektiv. Reflexionen talar i vilket fall som 

helst för en god litterär kompetens. Två exempel: 

a) Sommarkvällar, kärlek, hopp, besvikelse, mycket översvallande känslor, vilsenhet. 

b) Den drömska känslan lever kvar och ett vemod. Får mig att tänka på ljumma sommarkvällar.   

 

Fyra studenter svarade med enkla kommentarer kring texten eller beskrivningar av den och jag 

placerar dem i Nordbergs tolkningsperspektiv. 

a) Irritation, uttråkning. 

b) Många klassiska ämnen som gör den ointressant. 

 

I lyssnargruppen har alltså enligt ett kognitivt synsätt åtta studenter visat hög eller mycket god 

litterär kompetens (32%) och femton stycken god litterär kompetens (60%) medan två studenter 

använt tolkningsperspektiv (8%).   

4 B. Läsargruppens associationer 

I läsargruppen har två studenter gjort reflexioner som sträcker sig utöver texten. Enlig Zunshines 

teori är dessa reflexioner metarepresentat med novellen som källa eftersom de är återkallade från 

minnet. De är samtidigt exempel på det dubbla medvetandet enligt Landy. Studenten a) kopplar 

en tänkbar förklaring till det vemod hen avläser hos flickan. Citat b) speglar i ett annat metare-

presentat en reflexion över utvecklingen i landet. Detta motsvarar Nordbergs kategori fyra ”… 

att utifrån ett metaperspektiv på sin litterära läsning medvetet kunna resonera kring hur denna 

påverkar den egna personen…”, se sidan 8. Till dessa två exempel på metarepresentat och dub-
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belt medvetande kan också räknas citat c), med den reflexion som den studenten har om ondsinta 

önskningar. Det är också möjligt att de onda önskningarna bottnar i studenten själv och därmed 

kan räknas till Nordbergs kategori fyra. Jag räknar också citat d) till denna grupp med metarepre-

sentat. Studenten gör där reflexioner utöver texten både beträffande när historien utspelade sig 

och vid vilken årstid. Citatet skulle också kunna ses som en ren textbeskrivning, men jag tror på 

en stark inlevelse bakom de få orden. 

a) Det finns ett starkt vemod, uppenbart hos berättarjaget, men också hos flickan? Vill hon gifta sig?   

b) Sorg. Ett dåtidens Sverige. Landsbygden. Är vi alla ensamma? 

c) Funderingar över kärlek och svartsjuka, igenkännande av den typen av snabbt förbiglidande ondsinta önsk- 

             ning som kan få ”honom” att tänka att om ”hon” faller tänker han inte rädda henne.  

d) Sommar, lantlig miljö, unga personer, tidigt 1900-tal. 

 
 

Tio studenter har gjort reflexioner som handlar om en egen känsla, ofta följd av flera känslor 

som också kan vara en beskrivning av texten. Den egna känslan pekar på en närvaro som mots-

varar Nordbergs objektiva perspektiv. Citat a), b) och c) innebär att studenterna med mentali-

sering delat de känslor de föreställt sig hos både pojken och flickan. Exempel c) innehåller också 

sorg som likaså finns beskriven i åtta citat från c) till j). De handlar alla om ett känslomässigt 

engagemang. Exemplet m) skulle också kunna räknas till det personliga perspektivet om barn-

domen varit lite mer utvecklad så att den framstod tillsammans med ensamheten som något all-

mänmänskligt. Ensamhet och kärlek som i citat j) till m), räknas dock av Nordberg till det objek-

tiva perspektivet i hans studie. 

a) Igenkänning, blir lessen för hans skull men även för hennes. 

b) Jag känner verkligen förtvivlan hos båda karaktärerna, miljöbeskrivningen däremot väcker varma känslor.    

c) Hela känslokedjan hos pojken, kärlek till vrede och sorg, och önskan om att bevisa sitt värde resonerade starkt hos 

mig. 

d) En sorgsen historia om obesvarad kärlek och svartsjuka. Jag känner sympati för pojken. 

e) Jag fylldes i början av glädje, en sorts barnslig orolös glädje när författaren beskrev järnvägen och hur de går på  

var sin sida. Mot slutet kändes den hoppfull trots det sorgliga mittpartiet.   

f) Melankoliska känslor, sorg, misslyckande, djupa önskningar som smärtar. 

g) Sorgsenhet, nostalgi (positiv). 

h) Medlidande, frustration, sorg, nyfikenhet.  

i) Värme, sorg, nostalgi.   

j) Novellen är sorglig men fin. Hopplöshet. Genomsyras av djup kärlek. .   

k) Besvikelse, falska drömmar, olycklig kärlek, skönhet, åtrå, hat.    

l) Kärlek, sol, sommar, svartsjuka, ilska, hopp, hjälplöshet.   

m) Barndom, ensamhet, stormiga tankar, kallt och blåsigt.   
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n) Vemod, men också en hemlig inre övertygelse av att duga – men inte så att andra kan se det 

 

En student, citat a) nedan, skiljer sig från övriga och ska kanske ses som ett skämt. Jag har dock räknat 

det som ett tolkningsperspektiv.   

a) Att inte sörja om någon hittar någon annan. Var glad för den & fortsett se magin i omvärlden. Fortsätt sjunga 

 högt för dig själv, glädjas själv. 

 

Därigenom skulle läsargruppen enligt ett kognitivt synsätt ha visat hög litterär kompetens hos 4 

studenter av 19 (21%) och god litterär kompetens hos 14 studenter (74%), och en student (5%) 

endast tolkningsperspektivet.  

 

Skillnaden gentemot lyssnargruppen blir liten. Lyssnargruppen har visserligen större andel med 

hög litterär kompetens (32%) men lägre andel med god litterär kompetens (60%). Osäkerheten i 

bedömningarna är dock stor och materialet litet. Ser man till hela mitt material visade 12 studen-

ter (27%) hög litterär kompetens, 29 studenter (66%) god litterär kompetens och 3 (7%) mindre 

god litterär kompetens.  Motsvarande siffror hos Nordberg var 10%, 86% och 4%. En kognitiv 

analys ger alltså ett likartat resultat som den traditionella litterära analysen, men större andel hög 

litterär kompetens. Det förklaras i denna studie av äldre studenter jämfört Nordbergs gymnasiee-

lever och en hög andel litteraturstuderande. 

 

Avslutande kommentarer 

 

Skillnaden mellan att lyssna och att läsa 

 

Min studie och översikt av litteraturen handlar framför allt om skönlitteratur. Processerna i hjär-

nan, som gör att vi kan ta till oss en text sker i nätverk är gemensamma för både skön- och fack-

litteratur. Det beror på att nätverken kan vara både emotionellt och kognitivt inriktade. Vad som 

gör att nätverken fungerar på det ena eller andra sättet är okänt men styrs naturligtvis av textens 

natur. Sannolikt är våra exekutiva funktioner inblandade
65

, de som står bakom i stort alla val i 

mänskligt liv utan att vi är medvetna om hur det går till. I fortsättningen resonerar jag dock en-

bart om skönlitteratur.  

                                                
65 De mest studerade exekutiva funktionerna är inhibition, hämning eller undertryckande, updating, den uppdateran-

de funktionen som återkallar information från långtidsminnet och shifting, förmågan att växla fokus. Dessa funkt-

ioner kan agera både enskilt och gemensamt, de är beroende av genetiken, är utvecklingsneurologiskt stabila och 

relaterade till en rad sociala funktioner; i stort sett varje tanke eller handling. 
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Lyssnandet till skönlitteratur har vuxit snabbt de senaste tio åren; så starkt ett en del förlag nu är 

enbart inriktade på att ge ut ljudböcker. En orsak kan vara att det är enkelt att sätta på sig lurar 

och bära med sig utrustningen och naturligtvis den goda tekniska ljudkvalitén. Lyssnaren kan 

också göra annat som att städa, diska, köra bil eller promenera samtidigt som hon följer med i 

texten och får en känsla av effektivitet. Sitter hon på bussen eller tunnelbanan stänger hon samti-

digt ute många störande ljud med sina öronproppar. Skulle hon välja att läsa i stället för att 

lyssna krävs lugn, ostördhet och koncentration som tar tid från annat hon kanske behöver göra 

och kan vara svårt att skapa i en offentlig miljö.  

Kuzmicova har påpekat likheterna mellan att lyssna och att läsa och hon hävdar tre likheter 

mellan ljudbok och skriven text, (se sidan 30): dels den inre mentala bilden som mottagaren upp-

lever, dels den bristande uppmärksamheten på vad man hör eller läser, och för det tredje den ri-

kedom av olika intryck som båda medierna kan ge upphov till. Hennes slutsats är däremot att 

dessa två medier inte är jämförbara storheter därför att de har så olika användningsområden. Hon 

anser däremot att de borde ha samma värde i den litterära debatten. Mitt syfte att försöka förstå 

skillnader mellan att lyssna till eller läsa ett och samma verk kan alltså enligt Kuzmicova inte 

grundas på en sådan jämförelse. Man får i stället inrikta sig på studier av själva lyssnandet och 

röstens betydelse enligt nedan. Jag tror däremot att man kan få en ökad förståelse för hur hjärnan 

arbetar med litteratur om man studerar hur en person som är född blind eller döv uppfattar en 

text. Även en som är född blind levandegör inre upplevelser av beröring och hörselintryck men 

har sämre förmåga till multimodala sinnesintryck.
66

 

Kuzmicova har också delat in de mentala upplevelserna i två dimensioner, den referentiella 

och den verbala. I den senare kan läsaren förnimma en inre röst som hon lyssnar till eller att hon 

själv är den som talar. Hon nämner ingenting om att samma fenomen kan uppstå vid lyssnande. 

Det är i alla fall sannolikt att också avlyssnad skönlitterär text kan skapa hörselförnimmelser, 

eftersom hjärnans processande av intryck och skapandet av de inre bilderna sker på samma sätt 

för både hörsel- och synintryck. Även en som är född blind levandegör möjligen inre bilder och 

den som fötts döv kan med sitt inre öga se röster.
67

 

 

Määttä tycker sig uppfatta en avlyssnad text som klarare jämfört med att läsa den (se sidan 29). 

Han spekulerar också över att det beror på differenser i långtidsminnet som jag däremot inte kan 

                                                
66

 Eardley, A. F., & Pring, L. (2014). Sensory Imagery in Individuals Who Are Blind and Sighted: Examining Uni-

modal and Multimodal Forms. Journal Of Visual Impairment & Blindness, 108(4): 323-334 
67 Oliver Sacks, (1990). Seeing voices. Harper Perennial: 6-7. 
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finna belägg för i den kognitivt orienterade litteraturen. Han noterar också att avlyssnad text kan 

kopplas till miljön, det vill säga att man minns var man befann sig när man lyssnade till ett visst 

avsnitt. Detta förhållande kan däremot få sin neurologiska förklaring med synförnimmelser, till 

exempel under en promenad, kopplade till hörselintrycket och lagrade på samma plats i lång-

tidsminnet som den avlyssnade texten. Läsning däremot sker oftast på samma ställe även om 

man sitter på buss eller tåg. Blicken är låst i texten och andra samtidiga synintryck är knappast 

möjliga. Däremot borde andra synkrona sinnesintryck som doften av en cigarett eller av mandel 

kunna kopplas till vissa textavsnitt liksom till gamla minnen. Slutligen skriver Määttä också att 

han upplever en avlyssnad text starkare när han blundar. Det stämmer naturligtvis med att han då 

avskärmar störande synintryck. 

  

De inre mentala bilder vi skapar under lyssnande eller läsande skiljer sig inte åt beträffande sin 

natur. Det innebär att både hörsel- och synintryck ger upphov till synförnimmelser för lyssnarens 

inre öga och att mentala inre bilder är helt dominerande bland sinnesintrycken. Det är alltså 

framför allt synsinnet som är engagerat. Enligt Kuzmicova kan man som sagts ovan höra en röst 

för sitt inre öra eller till och med uppleva att man själv är den som talar. Man kan också uppleva 

smak eller dofter för sitt inre men det är sällsynt förekommande. Människans förmåga att skapa 

eller uppleva dessa inre bilder varierar starkt mellan olika individer enligt Otis (se sidan 21) och 

kan till och med saknas, aphantasia, vilket den nyare forskningen börjat intressera sig för.
68

 

 

Flera forskare som Tsur och Miall hävdar tidsaspektens betydelse för att uppfatta skönheten i en 

text. Vid oklarheter i texten som ovanliga metaforer eller ord krävs en medverkan av höger 

hjärnhalva för att läsaren ska uppfatta innehållet. Det rör sig om några tusendels sekunder men 

man anser att denna fördröjning ligger bakom skönhetsupplevelsen. Min fundering blir vad som 

händer när man lyssnar till en uppläsning. Om rösten inte ger möjlighet till denna korta fördröj-

ning kanske kvalitén på den lästa texten går förlorad.  

Miall hävdar också förgrundsteknik, foregrounding, till exempel metaforer, alliterationer, as-

sonanser och rytm som betydelsefulla för att uppleva skönheten i en text. Även dessa kräver 

några extra millisekunders eftertanke vilket sker naturligt för läsaren. Lyssnaren kan däremot 

inte påverka hastigheten i det upplästa och är beroende av att uppläsaren ger tillräckligt utrymme 

även om det handlar om tusendelar av sekunder. Det är kanske denna subtila förmåga till att 

pausa som goda skådespelare eller uppläsare utvecklat till fulländning. 

                                                
68 Miriam Frankel, (2018). Bilder utan fäste. Axess magasin 5: 12f.   
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Tidsaspekten, eller i själva verket höger hjärnhalvas medverkan i processen, har berörts också 

av Starr. Hon refererar pågående försök med mentala sinnesintryck och hävdar hypotesen att en 

estetisk upplevelse måste omfatta ytterst korta dubbelriktade tillstånd (sidan 26). Det kräver en 

ständig växling mellan en intern och en extern varseblivning som hon kallar ett dubbelt kun-

skapsläge och detta måste naturligtvis få ta sin tid även om det är fråga om millisekunder. Starr 

exemplifierar med upplevelsen av konst, alltså visuella intryck, men även läsning är primärt ett 

visuellt intryck. Lyssnandet ger liksom läsningen upphov till inre bilder, och uppfattningen av 

skönhet i en avlyssnad text kräver sannolikt också ett dubbelt kunskapsläge.   

 

Vad som framför allt skiljer läsning och lyssnande är rösten och därmed medverkan av en annan 

person när man lyssnar till ett verk. Ett synsätt på denna medverkan kan vara att man får verket 

tolkat för sig. Uppläsarens framställningskonst kan vara avgörande som jag gett exempel på. 

Men bara en mänsklig röst i sig kan också ha betydelse oberoende av retoriska kvaliteter. Upplä-

saren i min studie var inte professionell, han är lärare och präst, men van att tala inför folk. Flera 

studenter skrev att den rösten gav dem ett lugn. Vi är vana ända sedan vår tillvaro som ett foster, 

redan från 20:e veckan, att lyssna till röster, musik och buller. Hjärnan går igenom sin språngar-

tade utveckling påverkad av ljud under flera månader innan det första synintrycket tränger in. 

Rösten är också basen för läsinlärningen och man läser högt när man lär sig läsa för att få stöd av 

hörseln. Detsamma gällde munkar och andra lärda när texter tryckta på pergament började spri-

das på 1400-talet. Man läste högt även i sin ensamhet. Rösten som varit den enda förmedlaren av 

berättelser fick konkurrens av skriften.  

Jag har ovan också spekulerat i att rösten är betydelsefull för att den väcker förborgade röst-

minnen. 

 

Betydelsen av kognitiv litterär analys  

 

Det begrepp jag använt, kognitiv litterär analys, är inte en enhetlig teori utan snarare ett interdi-

ciplinärt tillvägagångssätt. Det finns helt enkelt ingen helgjuten kognitiv teori att grunda sig på, 

endast kognitiv forskning från en rad olika områden. Litteraturforskaren använder sig helt enkelt 

av vissa kognitiva landvinningar. En ledande forskare inom fältet som Zunshine har följaktligen 

kallat den antologi hon redigerat för Cognitive literary studies. 

 

Vilka kognitiva landvinningar har jag då funnit av betydelse i min genomgång av litteraturen och 

vilka har varit användbara i min studie? Att läsaren identifierar sig med protagonisten, och upp-
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lever förflyttning till berättelsens miljö, transportation, har studerats av litteraturvetare i årtion-

den. Därtill kommer upplevelsen av kroppslig påverkan av framför allt känslomässig natur som 

svettningar, gråt, skratt, hjärtklappning, erektion mm, så kallad embodiment. Dessutom före-

kommer rena medrörelser som att nicka eller göra något med armarna eller kroppen, enactment. 

Dessa fenomen måste ha varit kända i årtusenden det vill säga redan under den muntliga eran. 

Den neurologiska bakgrunden till dessa förhållanden har emellertid i stort sett varit okänd fram 

till senare årtiondens psykologiska och kognitiva forskning. Coleridges gamla gåta om hur läsa-

ren kan känna sig förflyttad när han sitter kvar i läsfåtöljen och samtidigt befinna sig på två stäl-

len får sin förklaring genom förståelse för hur hjärnans olika nätverk samverkar.  

Intresse för de inre bilder som läsaren skapar väcktes först för drygt hundra år sen i slutet på 

1800-talet. Den första roman som ägnades människans inre var Pamela år 1740.
69

 Sen dröjde det 

över hundra år innan man började reflektera över vad som händer i läsarens hjärna. Vad jag i 

dagens kognitiva litterära studier, och i viss mån psykologiska och neurofysiologiska arbeten, 

funnit av betydelse för att bättre förstå vad som händer i hjärnan under den litterära processen är 

följande: 

1. Inre mentala bilder, mental imaging, skapas nästan alltid i läsarens hjärna. De är till största 

delen en visuell representation för läsarens inre öga och oberoende av om texten blivit läst 

eller avlyssnad. 

2. Mentalisering, ToM eller holding mind in mind är den neurologiska och psykologiska pro-

cess som gör att läsaren identifierar sig med olika karaktärer. Det är förutsättningen för en 

nöjsam upplevelse av litteraturen; att man lever sig in i en annan människas liv, planerar och 

upplever miljön tillsammans med henne. 

3. Förflyttning, transportation, upplever läsaren genom hjärnans förmåga till ett dubbelt med-

vetande som dessutom kan vara konfliktfyllt. Den ligger nära upplevelsen av skönhet, se 

punkt fem, och kräver en ständig växling mellan en intern och en extern varseblivning, som 

har en neurofysiologisk förklaring genom olika nätverks samverkan. 

4. Metarepresentatet, innebär ett återkallande från långtidsminnet av episoder eller andra erfa-

renheter. Det medför alltid ett dubbelt medvetande och gör det möjligt för läsaren att göra 

reflexioner över texten och sig själv som kan bidra till läsarens utveckling och ge litteraturen 

ett värde. 

                                                
69 Bernt Olsson, Ingemar Algulin, (2015). Litteraturens historia i världen. Lund. Studentlitteratur: 266. 
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5. Upplevelsen av skönhet eller estetiskt värde är kopplat till tidsfördröjningar och engage-

mang av höger hjärnhalva. Upplevelsen kräver en ständig växling mellan en intern och en 

extern varseblivning som kan kallas ett dubbelt kunskapsläge. 

 

Professorn i engelsk litteratur Shang Biwu skriver att kognitivt orienterade litteraturvetare som 

Kuzmicova med sina metoder arbetat med att fylla en lucka i nuvarande tolkningar av berättelser 

som Madame Bovary.
70

 Han menar att Kuzmicova från kognitivt perspektiv har försökt länka 

beskrivningar av rörelser och de sinnesintryck läsaren får i romanen till läsarens egen erfarenhet 

och betonar att sinnesintrycken blir förkroppsligade, embodied. Det är ett exempel på hur för-

härskande litterära tolkningar kan kompletteras med hjälp av vissa kognitiva insikter.  

 

Min egen studie visar att studenterna i allmänhet har lätt för att formulera sig kring sina mentala 

representationer som sedan kan tolkas med olika former av kognitiva insikter enligt punktlistan 

ovan. Om det tillför något av högre värde jämfört ett mer traditionellt tillvägagångssätt är tvek-

samt. Det kognitiva synsättet är däremot lämpat för att förstå olika reaktioner vid mötet med en 

text. Nordberg använder i sin sedvanliga analys metarepresentatet som ett kriterium på litterär 

kompetens. Den kognitiva bedömningen av den fråga i mitt material, som var densamma som i   

Nordbergs arbete, ger större andel hög litterär kompetens jämfört med Nordbergs värdering men 

det var att vänta. Studenterna i min studie var både flera år äldre än gymnasisterna i Nordbergs 

studie och några i min undersökning hade dessutom studerat litteratur.  

Värdet av kognitiv litterär analys på nuvarande stadium ligger snarast i den forskning som nya 

insikter kan ge upphov till. Miall betonar att det primära målet för kognitiv litterär analys är att 

få en förståelse för de processer som är verksamma under läsning av litteratur. Han betonar sär-

skilt betydelsen av empirisk forskning som han anser lämpar sig väl för vissa kognitiva upplevel-

ser som till exempel känslan. Det är möjligt att stora studier inriktade på enstaka kognitiva före-

teelser kan öka förståelsen av hur vi tar till oss, och påverkas av läsning eller lyssnande.  

Insikter, som tidsfördröjningens betydelse för den estetiska upplevelsen, kan också vara vär-

defulla för uppläsare av den snabbt växande utgivningen av ljudböcker. Författare uppmanas 

numera skriva direkt för ljudboken men det råder osäkerhet om vad detta skrivsätt egentligen 

innebär. Framtida kognitiv forskning kan möjligen skingra en del av den rådvillheten. 
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Sammanfattningsvis är det i min studie av hur en text uppfattas som avlyssnad eller läst endast 

röstens påverkan som innebär någon väsentlig skillnad. Snarare står det klart att olika former av 

sinnesintryck som syn, hörsel, smak och lukt processas på ett likartat sätt i hjärnan och nästan 

undantagslöst ger upphov till bilder som man ser för sitt inre öga. Det är oberoende av om man 

lyssnat eller läst.  Betydelsen av rösten är stor i den framväxande floden av ljudböcker. Uppläs-

ningens kvalitet borde därför bli föremål för mer forskning som kan engagera kognitiva veten-

skaper inom ett brett fält av neurologi, psykologi, sociologi, fonetik och litteratur.   
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När trädet svävar är du ensam 

Av Werner Aspenström 

 

De brukade gå och balansera på järnvägsrälsen. Han var nitton, hon två år äldre. 

Som barn hade de gått balansgång på räls, var och en på sitt håll. Det är omöjligt för barn att 

låta bli. Barn är man länge. Sammanbitet, med armarna utsträckta startar man, snart börjar någon 

fnissa, det är oundvikligt. Andra stämmer in, det dröjer inte länge förrän någons fot hamnar vid 

sidan om. 

Löper spåret längs en kaj , nära vatten, lockar det dubbelt. 

Hon hade långt mörkt hår som skulle ha flutit ut över skuldrorna, om det inte varit inrullat 

vid halsen, det gungade när hon gick. Flickan med pagehåret var hans första kärlek, han inte 

hennes. Han ville inte tro och inte tänka på att något skulle ändras. 

När de vinglade till och föll av rälsen skulle de kyssas, det hörde till, det hade redan utbildat 

sig ritualer. Den kvällen fick han inte. Hon böjde sig undan, såg allvarligt på honom och berät-

tade att hon till hösten skulle gifta sig med en bondpojke söderifrån. 

Hur länge hade hon vetat det? Varför berättade hon det först nu? Och varför gick hon med 

honom sent en försommarkväll längs en kaj, om hon tillhörde en annan? 

Ja, varför har trollsländan fyra vingar och gråsparven bara två? 

Det är inte sant, tänkte han, hon vill retas och skrämmas. Men när han för andra gången ville 

omfamna henne värjde hon sig med handflatorna och sköt honom ifrån sig. Det kändes som om 

den där pojken söderifrån hjälpte till, den där hemmansägargunstlingen, han som skulle ärva 

oräkneliga kor och svin och hästar och säkert även ankor och gäss. 

De klev upp på rälsen igen och fortsatte att balansera, på det viset slapp de att se varandra i 

ögonen, slapp de gå bredvid varandra och bara tiga. 

Nitton år och kär för första gången har man inget hjärta. Man är inte uppdelad på det viset i 

olika inre organ, som sköter sitt och inte blandar sig i andras. Man har en enda inälva, som svart-

sjukan gormar och river i. Gärna för honom får hon som svikit vingla till och snubbla över kaj-

kanten, han tänker inte röra ett finger. En vrede väller upp och en sorg på samma gång, det är 

inte henne han hatar utan synen av henne tillsammans med den andre. Fästmannen från det feta 

landet Skåne får ta häst i stallet eller en oxe i lagårn eller en gris i stian och komma galopperande 

och rädda henne om hon skulle ramla i, det blir hans sak.  

De lämnar kajen och fortsätter genom gränderna i Gamla stan. På ett litet trekantigt torg står 

två kastanjer, den ena något äldre än den andra, liksom hon är något äldre än han. Fastän halv-

mörkt sitter det ännu en trast och sjunger på en skorsten. De stannar och lyssnar. Det de skulle 

reda ut och prata ut om ligger för nära och är för smärtsamt, därför säger de inget. 

Då griper honom en galen tanke. Om ett av träden på hans befallning, genom hettan i hans 

önskan, rycktes upp och svävade fritt i luften, då skulle hon kanske inse att han var lika mycket 

värd som den andre, trots att han inte hade någon gård att ärva? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Hon skulle ångra sig och allt bli som förr? Tyst ber han en makt om hjälp, ovisst om den bör 
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kallas Gud eller Ödet, tyst bönfaller han Undantaget Från Regeln att det skall rycka upp trädet 

och låta det sväva fritt inför den älskades ögon. 

Det händer inte. Ett ögonblick tycker han att kastanjen skälver till, att rötterna börjar vrida 

och vända på sig i jorden under gatstenarna. Den står på hans sida, inbillar han sig, den försöker 

så gott den kan. Men någon kämpar emot, håller fast och tynger ner. Han stegrar sin önskan, 

glödgar sin bön. Dess häftigare kämpar den andre emot. Rivalen är starkare, det blir han som 

segrar, bjässen söderifrån. 

Trasten tystnar. Han följer henne till porten, hon som har mörkt långt, mörkt, i nacken inrul-

lat hår. 

På återvägen stannar han på nytt vid trädet. Då, när allt är för sent och inget annat vittne 

finns till hands än det minst trovärdiga, då skruvar trädet sig loss och simmar i sommarnatts-

dunklet en lång stund omkring i jämnhöjd med korset på Tyska kyrkan. Därefter sjunker det 

mjukt tillbaka och återtar sin plats i gropen. Han trampar till och städar upp efter sig, innan han 

går. 

Hela natten driver han planlöst omkring i staden. Först vid femtiden återvänder han hem. 

För att inte väcka föräldrarna tar han av sig skorna i trappan. Han känner sig fruktansvärt hung-

rig, inte bara efter mat. Han skulle kunna äta upp allt som finns i skafferiet utan att bli mätt. När 

han står vid gasspisen och kokar kaffe åt sig börjar munnen sjunga och skråla alla möjliga melo-

dier utan att han kan hindra den. Modern vaknar förstås, tassar ut i köket och undrar hur det är 

fatt, vad som har hänt. Det kan han inte säga. 

När trädet svävar är du ensam. 

 

 

 

 


