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Abstract 
 

An empirical pilot study is carried through with a group of 13 literary students to track differ-

ences of the students  ́perception between reading and listening to an identical text. Cognitive 

poetics was used for the analysis with focus on imaging. No differences could be observed most 

likely depending on the small group, the short text or the design of the alternatives in the ques-

tionnaire. However, the questions were well founded in the current theories although this is 

sparse concerning audio books. The technical arrangement and the comments by participants 

clarify that similar studies could be carried out without difficulties and the students  ́evaluations 

could be a combination of personal reflection and fixed alternatives. 

The literary survey is short of empirical studies of literary reading. They are according to Miall 

expected to take the primary place in defining literary studies and help to clarify the aims of cur-

rent scholarship. Cognitive poetics have reached a breakthrough concerning empirical data 

thanks to recent technical advancements within neurosciences. Audio books are said to deserve 

the same credit as traditional books although they have a different aim and should be valued for 

what they do: facilitate the recipient´s wellbeing. Research on audio books has just started and 

cognitive poetics seems to be a suitable tool. 
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Inledning  
 

Med mitt sjuåriga barnbarn Amanda i knät högläste jag Astrid Lindgrens berättelse Mio min Mio. 

Amanda har en måttlig dyslexi men ett gott ordförråd. När vi kom till att Mios fader konungen 

skakade på huvudet gjorde hon detsamma. När Mio i berättelsen fattade Miramis tyglar och höll 

in honom höll Amanda, som tagit ridlektioner, upp händerna framför sig, tryckte tummen mot 

pek- och långfinger och drog händerna mot sig. När hon hörde att Mios kompis Jum-Jum plock-

ade upp smulorna efter brödet som mättar hunger, plockade Amanda osynliga smulor från sin 

klänning och stoppade dem i munnen. 

 

Amandas rörelser är exempel på ett beteende man måste ha iakttagit sedan urminnes tid hos dem 

som lyssnat till olika berättelser eller läst dem. Vi kan engagera oss så starkt i ett händelseförlopp 

att det framkallar både tårar och högsta spänning trots att vi samtidigt vet att allt bara är påhittat. 

Vi förflyttar oss vid läsning eller lyssnande från vår egen verklighet och blir i sinnet medage-

rande i händelseförloppet och känner empati för huvudpersonen eller andra karaktärer. Vad som 

händer när en påhittad berättelse blir till verklighet och tillfälligt tar över och till och med styr 

läsarens känslor är en av litteraturens största gåtor. Redan Coleridge kallade det på 1700-talet för 

”poetic faith”. Den kognitiva vetenskapens landvinningar, tillämpad på litteraturen, gör att vi nu 

börjar få förståelse för vad som händer i hela kroppen och särskilt i hjärnan när vi lyssnar till 

eller läser en berättelse. 

 

I min C-uppsats försökte jag med hjälp av kognitiv litteraturteori utreda den skillnad jag själv 

upplevt mellan att läsa en text och sedan lyssna till en uppläsning av densamma, vilket gjorde ett 

betydligt större intryck på mig.1 Jag fann att det var rösten vid uppläsningen som hade störst in-

flytande. Det väckte funderingar om att ljudintrycken kanske har betydelse redan från spädbarns-

åldern, lagras i långtidsminnet och sen har relevans för behaget i att lyssna till en röst som läser 

just för dig. Jag blev lockad av att förstå lite mer av lyssnandets betydelse i litteraturen och vil-

ken roll som olika funktioner i hjärnan spelade för att bevara och återkalla minnen av alla typer 

av sinnesintryck. Min egen bakgrund som barnneurolog med en hel del kunskaper om neurofysi-

ologiska förhållanden skulle komma väl till pass.  

 

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

lyssnande. Umeå universitet, C-uppsats. 
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Ljudbokens stora popularitet på senare år talar möjligen för att vi efter ett sekel eller två är på 

väg tillbaka till en ny muntlighet för litteraturen. Lyssnandet till berättelser har dominerat i årtu-

senden men minskade kraftigt i och med att konsten att läsa och skriva så småningom blev allt-

mer spridd. Konsten att trycka böcker kom på senare delen av 1400-talet och fram till 16- 1700-

talet eller ännu senare läste läsaren vanligtvis halvhögt för sig själv. Det förefaller som om man 

behövde örats hjälp för att rätt tolka betydelsen av de tecken man såg på boksidan. Att läsa tyst 

uppfattades av Augustinus på 300-talet i hans Bekännelser som chockerande och kanske som 

orsak att spara rösten men blev så småningom helt dominerande.2 Om detta framsteg berodde på 

hjärnans plasticitet, dess förmåga att utveckla och strukturera om sina banor, och sen tolka teck-

nen på en boksida utan stöd av hörseln lär vi aldrig få reda på. Det finns dock belägg i de senaste 

årtiondenas kognitionsforskning för att hjärnan verkligen strukturerar om sitt bansystem när man 

lär sig läsa och skriva efter att till en början haft hörseln som hjälp. Walter Ong skriver om språ-

kets muntlighet och citerar Ferdinand de Saussure som för över hundra år sedan tänkte sig skriv-

konsten som ett komplement till talet och ”inte som en förvandlare av det verbala uttrycket”.3  

 

Att läsa högt har dock aldrig blivit övergivet. Högläsning är fortfarande vanligt förekommande i 

många hem med godnattsagorna, och dessutom i skolorna, kyrkorna, i radio och television. Tele-

fonen var förr ett bra exempel på muntlighetens betydelse för kommunikation över avstånd men 

håller nu på att övergå till ett medium för skrift och bilder. Högläsning är helt grundläggande för 

barn som ska lära sig läsa eftersom dagens läsinlärning är ljudbaserad; en teknik som användes 

redan av sumererna.4 Hjärnans förmåga att lagra intryck kanske kan vara beroende på modalitet, 

det vill säga vilket av våra fem sinnen som är huvudsaklig mottagare av informationen. Det är en 

klinisk sanning att barns förmåga till inlärning beror på om de läser, lyssnar eller till och med 

utför något praktiskt vid inlärningen. Gäller det också för litteraturen? Att vissa minns bättre vad 

de läst, andra vad de lyssnat till, och kanske bäst medan de diskat eller promenerat. 

Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att försöka förstå om det finns en skillnad i intryck hos mottagaren 

mellan att läsa en text eller att lyssna till den. Undersökningen har genomförts som en pilotstudie 

med litteraturstudenter som försökspersoner. Jag har använt mig av kognitiv litteraturteori för att 

bedöma deltagarnas reaktioner på ett och samma korta textavsnitt som läst eller avlyssnat.  

                                                   
2 A Steiner (2012). Litteraturen i mediesamhället. Studentlitteratur, Lund. 164. 
3 Walter J.Ong (1990). Muntlig och skriftlig kultur. Teknologiseringen av ordet. Bokförlaget Anthropos AB, 

Gråbo. 17. 
4 Maryanne Wolf (2012). Proust och bläckfisken. Berättelsen o vetenskapen om den läsande hjärnan . Bokförla-

get  Daidalos, Göteborg. 156. 51. 
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Frågeställningar 
 

1. Skiljer sig lyssnarens reaktioner på en text från läsarens reaktioner på samma text? 

2. Påverkar den känslomässiga reaktionen inför en text lyssnarens eller läsarens uppmärk-

samhet och förståelse?  

3. Kan även korta textavsnitt ge upphov till reflexioner om lyssnaren eller läsaren själv? 

4. Spelar lyssnarens eller läsarens ålder och kön någon roll i hur texten uppfattas? 

Terminologi 

Kognitiv litteraturteori  

Kognitiv poetik eller ”cognitive poetics” är ett i engelskspråkig litteratur etablerat begrepp inom 

litteraturvetenskapen. Kognitiv kommer av latinets ”cognitio” som betyder ungefär undersöka 

med ytterligare kvaliteter av ordet som insikt och kännedom eller kunskap. I modernt språkbruk 

betyder kognitiv vetenskap att man studerar människans tänkande, alltså hur kunskap eller andra 

förnimmelser förvärvas och bearbetas i hjärnan. Poetik är ursprungligen Aristoteles lära om 

skaldekonsten eller diktkonstens teori, men har i dagens språk fått skiftande betydelser. Man 

talar om en författares poetik, det vill säga hans eller hennes sätt att skriva och uttrycka sig. Men 

poetik betyder också litteraturteori i allmänhet även om ordet ibland syftar specifikt på lyriken, 

och ibland handlar om hela litteraturens funktion, syfte och värde.5 

 

Kognitiv poetik är ett erkänt begrepp också i den danska litteraturforskningen, och betyder alltså 

att med kognitiv vetenskap som hjälpmedel studera litteratur.6 Biwu Shang skriver “I would like 

to endorse the term "cognitive literary science" developed by Michael Burke and Emily T. 

Troscianko, who argue that ´if we want to found a cognitive-scientific discipline (which is what 

the ambition to yield insights into cognition necessarily entails), we must not shy away from the 

word 'science'".7
 

 

På svenska föredrar jag kognitiv litteraturteori. Kognitiv poetik blir ett något oklart begrepp med 

tanke på att poetik har många olika betydelser. Kognitiv litteraturvetenskap känns än så länge för 

pretentiöst i avsaknad av övergripande allmänt erkända teorier. Det finns många teorier som är i 

bruk under litteraturvetenskapens paraply som formalism, strukturalism, nykritik, feministisk 

teori med flera utan att ha upphöjts till egna vetenskaper. Kognitiv litteraturteori passar väl in 

under paraplyet på samma nivå som de övriga men med mellannamnet ”litteratur”. Det kortare 

                                                   
5 Paul Tenngart (2010). Litteraturteori. Gleerups Utbildning AB, Malmö. 175-83. 
6 Line Brandt, Frank Kjörup (2009). Kognitiv poetik. Aarhus universitetsförlag. Aarhus. 
7 Biwu Shang (2014). “Cognitive literary science: developments and perspectives.” Style 48,3. 411.  

http://go.galegroup.com.proxy.ub.umu.se/ps/aboutJournal.do?contentModuleId=LitRC&resultClickType=AboutThisPublication&actionString=DO_DISPLAY_ABOUT_PAGE&searchType=&docId=GALE%7C2342&userGroupName=umea&inPS=true&rcDocId=GALE%7CA403448111&prodId=LitRC&pubDate=120140922
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begreppet kognitiv teori är ju tillämpligt på alla de vetenskaper som sysslar med kognitiva meto-

der som till exempel semantik, lingvistik, logopedi, artificiell intelligens, psykologi och neurofy-

siologi. Jag anser därför att det är mest lämpligt att inom litteraturvetenskapen tala om kognitiv 

litteraturteori. Cullers definition på teorier inom litteraturvetenskap är enkel: ”Det är en  samling 

tankar och skrifter vars gränser är ytterst svåra att slå fast”, och några rader längre ner talar han 

om ”verk som kan ifrågasätta och ge ny inriktning åt tänkandet på andra områden än de som de 

skenbart tillhör”, vilket passar mycket bra för att med kognitiva teorier se på litteraturen.8  

Översättning till svenska 

Den engelskspråkiga terminologin är helt dominerande inom kognitiv litteraturteori. Jag ser det 

som viktigt att vi har en terminologi på svenska för en mer klargörande och precis diskussion 

inom denna teori. Jag har sammanfattat de översättningar jag använder mig av i Tabell 1, med 

några tillägg som rör förslag på andra vanliga anglosachsiska uttryck.  

Tabell 1. Förslag på engelska termer inom kognitiv litteraturteori översatta till svenska 

 

Dehabituation Vanebrytande 

 

Description imagery  Beskrivande sinnesintryck, (alla fem sinnena möjliga) 
 

Embodied,  

Grounded condition 

  

Förkroppsligad: motsvaras neurofysiologiskt av aktiverade neuron 

och nätverk i hjärnan som styr olika kroppsliga reaktioner 

 
Enactment   Enaktiva sinnesintryck: det vill säga sinnesintryck som leder till 

någon form av kroppslig aktivitet eller upplevelse. Exempel: läser 

att någon nickade och nickar själv eller upplever sig nicka, eller 

läser om doften från köket och drar in luft i näsan. 
 

Foregrounding Förgrundsteknik, till exempel metaforer, alliterationer, assonanser 

och rytm 

 
Maps, mapping, neural pat-

terns, mental images,  men-

tal imagery   

Sinnesintryck eller sinnesföreställningar 

 

   
Referentiell  Lästa beskrivningar av föremål, personer eller händelser 

 

Rehersal imagery  Förnimmelse av inre (eget) tal, eller inre upplevelse av ett eget 

yttrande 
 

Speech imagery 

 

______________________
  

Förnimmelse av en yttre/hörd röst, (röstföreställning), intryck av 

en röst 

______________________________________________________ 
 

 

                                                   
8 Jonathan Culler (2011). Litteraturteori. En mycket kort introduktion. Studentlitteratur AB, Lund. 13. 
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Litteraturöversikt 

Om empiriska studier 

David Miall inleder sin bok Literary reading med att betona hur nödvändigt det är med empir-

iska studier i litteraturvetenskapen.9 ”I will suggest that empirical studies have the capacity to 

take the primary place in defining literary studies, and that this is an approach that would help to 

clarify the aims and unify the divided nature of current scholarship.” Han beskriver fyra hu-

vudtyper av studier.10   

1. Manipulation av texter innebär att en del ord byts ut för att studera en viss effekt jämfört med 

originaltexten, till exempel ”they camped around the room” byts mot ”they sat around the 

room”. Läsarna får värdera förändringar i den litterära kvaliteten. 

2. Jämförande av texter utan manipulation där hypotesen är att textens stil påverkar läsaren. Till 

exempel kan en högre grad av förgrundsteknik innebära förlängd lästid, när även höger hjärn-

halva måste engageras för förståelsen (se nedan under rubriken Om att lära sig läsa).   

3. Jämförande av flera olika texter till exempel en novell med en faktatext. Tekniken innebär att 

läsaren rapporterar om sina egna intryck, så kallad ”self-probed retrospection” och saknar ob-

jektiva mått som till exempel lästid. 

4. ”Think aloud” innebär att läsaren reagerar direkt verbalt eller med markeringar kring det hen 

läser och sen verbalt förklarar sina intryck. Texten kan delas upp i korta avsnitt eller till och 

med i enskilda meningar för analys. Jag uppfattar tekniken som en variant av ”self-probed in-

trospection” 

I den här aktuella pilotstudien använder jag en och samma text och försöker jämföra effekten av 

att manipulera medium och låter läsarna göra en självprövande introspektion. 

 

Ett stort material bildar naturligtvis underlag för säkrare slutsatser, men jag har noterat att littera-

turvetare ofta tvingas nöja sig med mycket små grupper för sina undersökningar. Miall ser 30 

deltagare som ett tillfredsställande antal då vissa statistiska metoder också kan bli användbara. 

Den aktuella studien hade alltså behövt omkring 60 deltagare, eftersom gruppen delades på två, 

för att nå ett så högt mål. Miall refererar dock studier på så få som 8 deltagare när dessa skulle 

rapportera sina läsupplevelser med metoden ”think a-loud”.11 Extremen beträffande deltagare är 

introspektionen där en författare granskar sina egna reaktioner som Kuzmicova i sin teori-

bildande avhandling. 12  I min C-uppsats försökte jag bedöma mina egna reaktioner på läsning 

                                                   
 9 David Miall (2006). Literary reading,empirical and theoretical studies. New York Peter Lang. 11ff. 
 10 Ibid. 26ff. 
11 Ibid. 99. 
12 Anezka Kuzmičová (2013). Mental Imagery in the Experience of Literary Narrative: Views from Embodied 
Cognition (diss.). Stockholm: Stockholm University.  
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och lyssnande, vilket lätt blir alltför särpräglat.13 Betydelsen av antalet deltagare hänger samman 

med den metod forskaren använder. Miall har använt sig av litteraturstudenter i många studier, 

och även små grupper, även om han strävat efter att få åtminstone 30 deltagare. Han anser däre-

mot att det är empiriska studier av allmänhetens läsande som vore de mest värdefulla.14 

Om känslan    

Den moderna neurologin och den mer känslobaserade psykiatrin, som snart skildes åt, skapades 

kring Charcot och Freud på La Salpêtrière i slutet på 1800-talet. 15 Bara 100 år senare, har forsk-

ningen hunnit så långt att man kan man tala om den första generationen av kognitiv vetenskap som 

beskriver hjärnans aktiviteter som oberoende av kroppen i övrigt. Litteraturvetaren Reuven Tsur, 

var den som skapade begreppet kognitiv poetik på 1970-talet. Känslan fick biologiska förklaringar 

och förenades med neurologin igen i neuropsykiatri. Men uppfattningen att kroppen inte hade nå-

gon roll vid sidan av hjärnan har forskarna fått revidera på 2000-talet i den andra generationen av 

kognitiv vetenskap. Biwu Shang skriver i den tidigare refererade artikeln i Style, att litteraturveta-

ren och kritikern Norman Holland, med sin psykoanalytiska bakgrund, var först med att 1988 

börja använda kognitiva vetenskaper för att bedöma litteratur. Han skriver i senare arbeten att den 

positiva känslan vid läsning går tillbaka till den ansvarslösa tiden i vår tidigaste barndom när vi 

matades utan att behöva göra någonting.16 Han citerar Freud: “art and literature are like a child´s 

play, a glorified daydream, a mild narcotic, or an illusion offering an escape from reality into fan-

tasy”. Holland har också pekat på den roll som den högra hemisfären spelar i den känslomässiga 

bearbetningen av en text.17 Forskarna tror att den vänstra hemisfären processar orden snabbt den 

ventrala vägen (se nedan under att lära sig läsa), medan synonymer eller alternativ till det proces-

sade ordet bevaras i höger hemisfär. Om det uppstår en oklarhet i betydelsen av en mening eller 

metafor så träder den högra in med sina alternativa förslag till det ord som orsakar tveksamheter. 

Detta innebär en tidsfördröjning på omkring 100 millisekunder i läsprocessen (se nedan). 

 

Den högra hemisfären anses också ha betydelse för prosodin, det vill säga vår förmåga att variera 

talet med hjälp av rytm, styrka, melodi eller tonhöjd. Den högra hjärnhalvan bör därmed spela stor 

roll vid muntlig kommunikation. Holland betonar också den medvetna känslan, lokaliserad i pann-

loberna, som grundas i vad neuropsykologer och Damasio kallar kroppsligt utlösta emotioner.18 

Damasio skiljer på emotioner och känslor. De förra är medfödda, till exempel sorg, avsky, vrede 

                                                   
13 Bengt Lagerkvist (2017). Kognitionsteoretiskt perspektiv på Sara Lidmans Lifsens rot– en studie i läsning och 

lyssnande. Umeå universitet C-uppsats. 
14 David Miall (2006). Literary reading, empirical and theoretical studies. New York Peter Lang. 202. 
15 Bengt Lagerkvist (2006). La Salpetriêre - den moderna neurologins vagga. Läkartidningen 103, 863-866. 
16 Norman Holland (2009). Literature and the brain, Gainsville: PsyArt Foundation. 80ff, 345, 61. 
17 Ibid. 202ff. 
18 Antonio Damasio (2012). Self comes to mind. Vintage books London.108ff. 
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och glädje, och har sina automatiska program bestående av kroppsliga reaktioner, som skratt, gråt 

eller ansiktsuttryck. Känslorna baseras på våra medvetna upplevelser av dessa kroppsliga reakt-

ioner som skratt, gråt, hjärtklappning, rodnad, svettning, empati med flera. Holland skriver att den 

känsla, den empati, vi som läsare utvecklar för en karaktär, är litteraturvetenskapens kanske största 

gåta, därför att vi under läsningen hela tiden vet, att personen bara är påhittad. Redan Coleridge 

kallade som sagt detta fenomen för ”poetic faith”.  

 

David Miall delar in den känsla vi upplever i litteraturen i fyra typer: 1) den utvärderande känsla 

som handlar om nöjet, frustrationen eller tillfredsställelsen med att läsa en text, 2) den berättande 

känslan som är spänning, nyfikenhet och empati med någon av karaktärerna, 3) den estetiska käns-

lan som handlar om stilen, till exempel graden av förgrundsteknik samt till sist 4)  den personliga 

känslan då metaforer uppstår genom kombinationer av berättande och stil som påverkar läsarens 

självförståelse.19 Känslan gör det möjligt för oss att vid läsningen korsa gränser, besöka olika om-

råden både fysiskt och mentalt samt ifrågasätta oss själva enligt Miall. Jag håller med om den sen-

aste meningen men har lite svårt att se skiljelinjerna mellan de fyra kategorier som Miall ställer 

upp. Han refererar dessutom en studie med ”think-aloud”-teknik och ytterligare egna studier, som 

visade att känslan föregår de argument en läsare sedan använder för att tolka en berättelse. Ut-

vecklingspsykologen Maryanne Wolf skriver om känslan att det syns tydligt i avbildningar av 

hjärnan med fMRI (se nedan) att det limbiska systemet aktiveras. Detta är centrum för vårt känslo-

liv och beläget på insidan av de bägge hemisfärerna.  ”…det limbiska systemet hjälper oss att pri-

oritera och ge värde åt det som vi läser. Utifrån denna känslomässiga reaktion antingen stimuleras 

eller dämpas vår uppmärksamhet och våra läsförståelseprocesser.”20 Jag noterar också beträffande 

känslans betydelse att Kuzmicova i sin modell, se nedan, knappast berör känslan över huvud taget. 

Om estetisk effekt 

Reuven Tsur har studerat ljudets och betoningarnas betydelse vid uppläsning av poesi, särskilt i 

samband med radövergångar, och rim och rytmik. Han har liksom Holland betonat den fördröj-

ning på några hundra millisekunder som sker när hjärnan i höger hjärnhalva processar metaforer, 

oklarheter eller överraskande text enligt ovan. Miall kallar detta för "foregrounding" eller för-

grundsteknik när läsningen får den effekten att höger hemisfär engageras. Mialls exempel på hur 

förgrundsteknik förekommer i olika texter är genom metaforer, alliterationer, assonanser och 

rytm.21 Miall anser att fördröjningen genom engagemang av höger hemisfär har litterärt värde 

                                                   
19 David Miall (2006). Literary reading, empirical and theoretical studies.  New York: Lang 2006.44f. 
20 Maryanne Wolf (2012). Proust och bläckfisken. Berättelsen o vetenskapen om den läsande hjärnan . Bokförlaget  

Daidalos, Göteborg. 156. 
21 David Miall (2006). Literary reading, empirical and theoretical studies.  New York: Lang 2006.192f 
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och Tsur kallar den estetisk effekt.  Min fundering blir vad en uppläsares tempo betyder för att 

sådana subtila fördröjningar ska kunna hinna uppfattas av en lyssnare som inte kan titta tillbaka i 

texten.  

 

Tsur refererar också i ett arbete erfarenhet av ett litet antal litteraturstudenters uppfattning om 

endast två versrader: ”A white moon is hanging on nothingness/Like a white breast shedding its 

milk”.22 Den dubbla metaforen är motsägelsefull och hänsyftar på både död och liv (hängning 

och amning). Studenterna tolkade den mycket olika och Tsur menar att förklaringen ligger i att 

en metafor kan uppfattas framför allt funktionellt för det den gör något (utgjuter mjök) eller mer 

känslomässigt för hur den ser ut (en vit måne hänger). Oklarheten beträffande tolkningen enga-

gerar höger hemisfär, har som sagt estetisk effekt och är karakteristisk för god lyrik enligt Tsur. 

Vid min egen test med samma rader på några litteraturstudenter svarade en av dem med en teck-

ning, och en annan med referens till Lorca. 

Om blendningsteorin 

Professorn i kognitiv vetenskap Mark Turner är framför allt känd för sin blendningsteori eller så 

kallad ”conceptual blending”.23 Teorin innebär i stort sett att allt dagligt tänkande förutsätter 

medvetna mentala platser, sinnesintryck eller bilder (se nedan under förkroppsligande) som kan 

existera samtidigt i vår hjärna. Dessa intryck är i sin tur resultatet av en omedveten process, me-

nar Turner, där ett stort antal tidigare sinnesintryck blandas för att ingå i den slutliga medvetna 

föreställningen. Detta stämmer till exempel med Kuzmicovas tankar i sin modell om det auditiva 

intrycket som jag refererar nedan under särskild rubrik. Jag är dock av neurofysiologiska skäl lite 

tveksam till Turners tankegång eftersom jag tror att arbetsminnet måste vara medagerande i den 

så kallade ”blendningen” när intryck återkallas från långtidsminnet och bygger upp en ny meta-

for. Arbets- eller näminnets kapacitet är nämligen starkt begränsad till att kunna hantera bara 6-7 

enheter, medan förmågan att omedelbart bedöma ett antal av någonting med närminnets hjälp är 

begränsad till högst 4 objekt.24 Ska den mänskliga hjärnan försöka att samtidigt uppfatta fler än 4 

objekt uppstår förlängningar på omkring 250 millisekunder, vilket är lång tid i ett läs- eller tan-

keflöde.  

 

                                                   
22 Reuven Tsur, “Aspects of cognitive poetics”, I Semino, Elena & Culpeper, Jonathan (ed. 2002). Cognitive Stylis-

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

1. 292. 
23 Fauconnier, Gilles, et Turner, Mark (2002). The Way We Think. Conceptual Blending and the Mind's Hidden 

Complexities. New York: Basic Books. 37. 
24 Torkel Klingberg. (2011). Den lärande hjärnan. Om barnets minne och utveckling. Natur och Kultur. 79. 
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Om minnet 

Arbetsminnet, också kallat närminnet, står i skarp kontrast till långtidsminnet som har en obe-

gränsad kapacitet för både antal objekt och den tid en enhet kan lagras. Forskarna är likt profes-

sorn i kognitiv neurovetenskap Torkel Klingberg och barnpsykologen Susan Hart överens om att 

långtidsminnet har en episodisk del för personlig information och händelser vi varit med om. 

Långtidsminnet har dessutom en semantisk del för ordens eller tecknens betydelse som arkiverar 

ord och fakta och andra generella kunskaper som inte kopplas till tid och plats.25 Norman Hol-

land har en något mer detaljerad tabell över minnets betydelse i litteraturen som även omfattar 

omedvetna processer i långtidsminnet med känslomässiga inslag.26 Wolf har i stort sett samma 

indelning av minnet men kompletterar med procedurminnet (”hur-kunskap”) som handlar om att 

cykla, köra bil eller slå i en spik. Hon skriver: ”Arbetsminnet är avgörande för avancerad läsning 

och ser till att vi kan hålla fast vid den initiala visuella identifikationen av ett ord så länge att vi 

hinner komplettera den med ytterligare information om ordet (som betydelse och grammatisk 

funktion)”.27 Inkodning av data till långtidsminnet och att senare att återkalla dem i medvetandet 

är däremot skilda processer som bland annat påverkas av i vilken situation människan just då 

befinner sig. Förmågan till uppmärksamhet och eventuell stress spelar stor roll.   

Om att lära sig läsa 

De ytterst korta tidsintervall som den moderna kognitionsforskningen rör sig med kan mätas med 

magnetencefalografi, MEG. Det kräver en komplicerad apparat som av ekonomiska skäl ännu 

inte är i bruk i Sverige. Processen liknar den vid fMRI (functional magnetic resonanc imaging, se 

nedan) då en magnetsignal skickas genom hjärnan på en fullt medveten försöksperson. Man kan 

då avläsa i vilken tidsföljd olika områden aktiveras när en person läser en text. Wolf har i en bild 

sammanfattat att under de första cirka 100 millisekunderna efter att ordet dykt upp orienterar sig 

lässystemet och känner igen bokstäver.28 Vid 200 millisekunder har kopplingen skett till ljud och 

stavning alltså till en första förståelse som skiftar något för olika språk. För regelbundna språk 

som svenska och italienska går processen något snabbare än för franska, engelska, kinesiska och 

japanska där ljudbilden som motsvarar tecknen kan variera betydligt mer. Vid omkring 300 mil-

lisekunder sker sackaden, den snabba minimala ögonrörelsen, till nästa ord. Om ordet däremot är 

ovanligt, innehåller oklarheter eller är sammansatt av oförenliga delar, till exempel ”sjöjungfru”, 

fördröjs tidsförloppet med cirka 200 millisekunder. Wolf skriver: ”En halv sekund är allt som 

den avancerade läsaren behöver för att läsa nästan vilket ord som helst.”  

                                                   
25 Idem 53ff. och Susan Hart (2008). Neuroaffekltiv utvecklingspsykologi. Gleerups. 252. 
26 Holland, Norman (2009). Literature and the brain, Gainsville: PsyArt Foundation. 137. 
27 Maryanne Wolf (2012). Proust och bläckfisken. Berättelsen o vetenskapen om den läsande hjärnan. Bokförlaget  

Daidalos, Göteborg. 162. 
28 Maryanne Wolf (2012). Proust och bläckfisken. Berättelsen o vetenskapen om den läsande hjärnan . Bokförlaget  

Daidalos, Göteborg. 159. 
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Wolf skriver också att när barn lär sig läsa behöver de avkoda texten med hjälp av bägge hjärn-

halvorna, vilket kallas den dorsala eller bilaterala vägen och tar längre tid. En allmän erfarenhet 

är att barnet då behöver hjälp av hörseln vid sin läsinlärning. ”Den flytande läsarens hjärna be-

höver däremot inte anstränga sig lika mycket, eftersom dess specialiserade områden har lärt sig 

att representera den visuella, fonologiska och semantiska informationen och hämtar fram denna 

information med blixtens hastighet.” Wolf kallar detta den ventrala vägen när informationen går 

betydligt snabbare genom endast vänster hjärnhalva direkt från synområdet i nackloberna till 

pannloberna och blir medvetet.29 Hur läsinlärningen går till stärker intrycket att den högra hjärn-

halvan, ansvarig för prosodin, är väsentlig för att avlyssna en text. Marianne Wolf är noga med 

att framhålla att den bästa basen för att lära sig läsa är att sitta i en älskad närståendes knä och 

lyssna till sagor. ”Kopplingen mellan att höra skrivet språk och att känna sig älskad ger den bästa 

tänkbara grunden…för en framväxande litteralitet”. Min reflektion blir att många som tycker om 

att lyssna till ljudböcker har nog upplevt att lyssna till sagor i en älskad närståendes knä. 

Om förkroppsligande, embodied 

På 2000-talet har den kognitiva forskningen tagit ett språng framåt tack vare nya tekniker och 

upptäckter som MEG, fMRI och fyndet av spegelneuronen, se nedan. Forskningen om percept-

ion, uppmärksamhet och språk är inriktad på att dessa fenomen är väl förankrade i kroppen som 

bevarade sinnesintryck.30 Man kan på svenska förslagsvis säga förkroppsligade när läsning eller 

lyssnande ger upphov till kroppsliga medvetna eller omedvetna reaktioner.31 Termerna på eng-

elska är ”embodied” eller ”grounded cognition”. Ett tydligt exempel på medveten kroppslig på-

verkan av ljud är att viss musik ger upphov till rysningar, eller lust att med kroppen markera tak-

ten eller att dansa. Ett annat är anekdoten om högläsning från uppsatsens inledning. Amanda 

utförde de rörelser som beskrevs utan att tänka på dem. Grunden till dem är att den motoriska 

barken i hennes hjärna aktiverades via hörselsinnet när hon hörde min röst beskriva de olika rö-

relserna. Det är också möjligt att hon såg delar av händelserna framför sig som interna bilder. 

Läsning som lockar till skratt eller gråt är andra exempel. 

 

Kärnan i kognitiv litteraturteori är att hjärnan i samarbete med kroppen i övrigt och den omgi-

vande skapar och bevarar dessa sinnesintryck som sedan kan studeras. Min erfarenhet i inledning-

ens anekdot måste ju ha gjorts otaliga gånger genom århundraden utan att få en neurofysiologisk 

förklaring. Marie-Laurie Ryan har i en artikel i Style hävdat att hon sen många år tillbaka insett att 

                                                   
29 Idem. 157. 
30 Anezka Kuzmicova (2013). “Literary narrative and mental imagery: a view from embodied cogni-
tion”, Style vol.48 no. 3, 2014, p 275-293. 
31 Antonio Damasio (2012). Self comes to mind. Vintage books London.89ff. 
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hjärnan skapar dessa platser, rum, bilder eller sinnesintryck men välkomnar att det nu finns evi-

dens för dessa skapelser genom funktionella experiment med magnetresonans (fMRI).32  

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

nervvävnaden 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. Försöksper-

sonen är fullt medveten 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 ökning-

en i blodflöde med fMRI och centrum för benets rörelse eller matematik lokaliseras. Metoden har till skillnad 

från röntgen inga kroppsliga biverkningar. 

 

Läser man alltså ”sparka” aktiveras den del av hjärnan som behövs för att utföra en spark även om 

läsaren inte rör på benet. Själva rörelsen hämmas hos den som läser eller lyssnar, sannolikt genom 

frontallobernas inverkan, men det sker inte alltid hos ett barn. Läser man dessutom att någon gick 

från ett rum till ett annat aktiveras de delar av temporalloben som man vet är betydelsefulla för att 

avläsa spatiala förhållanden. Fotbollsintresserade som ser på teve har säkert många gånger känt att 

det rycker i högerbenet när ett viktigt inlägg ska komma från högerkanten. Min egen reflexion rör 

det starka intresse som finns för att titta på sport. Tittaren bör kunna få sitt nervsystem så engage-

rat att hen kan uppleva sig som medagerande i en elegant utförd prestation, vilket naturligtvis är 

tillfredsställande. Känslan kan sannolikt förklaras av spegelneuronen. 

Spegelneuronen upptäcktes av en slump hos apor av neuroforskaren Ramachandran som insåg att apans nerv-

system aktiverades när han själv åt en banan. Sedan ett tiotal år vet man att spegelneuronen finns och spelar 

stor roll också hos människan. Ser man något utföras av en annan person aktiveras motsvarande neuron i den 

egna hjärnan. Den smittsamma gäspningen är ett exempel. Spegelneuronen speglar också känslor och kan ligga 

bakom förmågan till empati. De kopplar ihop handlingar, känslor och sinnesintryck i hjärnan. Forskarna har 

spekulerat i att spegelneuronen kan ligga bakom förmågan att lära sig tala, men fältet är nytt och ofullständigt 

utforskat. Troligen har spegelneuronen också betydelse för förmågan att leva sig in i litteratur, för empati och 

att känna sig förflyttad, ”poetic faith”.  

 

Litteraturvetaren Anezka Kuzmicova skriver om sinnesintryck som ”embodied” eller förkroppsli-

gade i hjärnbarken eller till och med i muskulaturen.33 Processen innebär att intryck från omgiv-

ningen förmedlade av något av våra fem sinnen finns representerade i hjärnans neuron och bevaras 

i långtidsminnet med dess obegränsade kapacitet. Miall använder begreppen ”images” och ”ima-

gery” för dessa sinnesintryck.34 Wolf skriver med översättarens term att hjärnan skapar ”mentala 

representationer eller kvarstående sinnesintryck av visuella och auditiva observationer för ett 

framtida bruk vilka är avgörande för hela vårt intellektuella liv”.35 Litteraturvetaren Paul Tenngart 

menar att kognitionsvetenskapen använder spatiala metaforer för att beskriva tänkandet.36 Omed-

vetna begreppsdomäner i långtidsminnet bildar tillsammans med medvetna inre bilder så kallade 

                                                   
32 Marie-Laure Ryan (2010). “Narratology and cognitive science: a problematic relation.”  Style Winter: Literature 

Resource Center.      
33 Anezka Kuzmikova  (2014). “Literary Narrative and Mental Imagery: A View from Embodied Cognition.” Style 

48, 3. 282. 
34 David Miall (2007). Literary reading. Empirical and theoretical studies. Peter Lang publishing. New York. 111. 
35 Maryanne Wolf (2012). Proust och bläckfisken. Berättelsen o vetenskapen om den läsande hjärnan. Bokförlaget  

Daidalos, Göteborg. 43. 
36 Paul Tenngart (2010). Litteraturteori. Gleerups Utbildning AB. 175. 
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mentala platser, som skapas oupphörligt i korttidsminnet medan vi talar och tänker. Ulf Pettersson 

skriver i sin litteraturvetenskapliga avhandling Textmedierade virtuella världar: ”Mentala platser 

(eller rum) projiceras i våra hjärnor under läsakten. Mentala platser är avgränsade spatiotemporala 

enheter som uppträder i språk och tanke och som kan kopplas till varandra på en mängd olika 

sätt”.37 Men Pettersson kallar också de neurologiska representationerna på annat ställe i texten 

bara för bilder vilket begränsar intrycket till den visuella sfären, medan sinnesintrycken kan upp-

komma via alla våra fem sinnen enligt nedan. 

 

Det råder numera i flera vetenskaper utöver den litteraturvetenskapliga en uppfattning om att 

människans tänkande försiggår i inre bevarade sinnesintryck. När det gäller det visuella intrycket 

handlar det alltså om bilder. Centralt i kognitiv litteraturteori är som sagt att man som läsare eller 

lyssnare skapar dessa inre sinnesintryck av det man lyssnar till eller läser om och bevarar dem i 

sitt långtidsminne. Olika områden av hjärnan är med andra ord i högsta grad engagerade beroende 

på vad man läser. Jag tar för givet att min erfarenhet från anekdoten i inledningen medför att 

samma förkroppsligande som läsning kan innebära gäller också för lyssnande. Om jag i fortsätt-

ningen för enkelhets skull skriver enbart läsare eller läsande ska det också kunna uppfattas som att 

det gäller lyssnare eller lyssnande. 

Om Kuzmicovas modell 

Litteraturvetaren Anezka Kuzmicova skriver i en artikel i Style att en läsare alltid skapar mentala 

sinnesintryck i större eller mindre grad och att dessa kan uppkomma baserade på både syn, hörsel, 

lukt, smak och känsel.38 Hon beskriver fyra typer av mentala sinnesintryck på basen av modern 

kognitionsvetenskap. De två huvudtyperna eller dimensionerna är dels den referentiella grundad 

på sinnesbaserade inre upplevelser man läst om, och dels den verbala eller rent språkliga som en 

egen dimension. Sinnesintrycken inom de bägge dimensionerna är dessutom beroende på från vil-

ken position läsaren eller lyssnaren upplever dem. Det kan röra sig om en inre eller yttre position, 

det vill säga om läsaren förnimmer dem som kommande inifrån sig själv eller bara registrerar dem 

som en yttre företeelse. Kuzmicovas fyra typer av inre mentala bilder, sinnesintryck, scenerier 

eller upplevelser kan närmare beskrivas som följer. 

 

1. Inre mentala sinnesintryck med delaktighet (enactment imagery) hör till den referentiella di-

mensionen och upplevs inifrån av läsaren och är kopplade till en person som utför någonting i 

                                                   
37 Ulf Pettersson  (2013). Textmedierade virtuella världar. Narration, kognition och perception. Doktorsavhandling. 

Linneus University Press, Växjö. 169, 171. 
38

Anezka Kuzmikova  (2014). “Literary Narrative and Mental Imagery: A View from Embodied Cognition.” Style 

48, 3. 275. 
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berättelsen eller en händelse i storyn. Sinnesintrycket är grundat i sensoriska och motoriska pro-

cesser där motsvarande områden i hjärnan aktiveras och kan leda till kroppslig aktivitet som i upp-

satsens inledande anekdot.39 

 

2. Inre mentala beskrivande bilder eller inre scenerier (descriptive imagery) räknas också till den 

referentiella dimensionen och är en bild läsaren ser framför sig 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 sinnesintrycket.  

 

3. Förnimmelse av en röst eller tal (speech imagery) hör till den verbala dimensionen och upplevs 

utifrån som att någon annan talar. Denna förnimmelse kräver en ökad medvetenhet och uppkom-

mer lättast när texten innehåller ett anförande eller beskriver vad som sägs. Läsaren är dock endast 

en lyssnare till rösten. 

 

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

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

upplevelse som kräver en hög grad av medvetenhet. Upplevelsen kan vara förkroppsligad (embo-

died) genom muskulära rörelser i läppar, tunga och strupe. Biwu skriver att Kuzmicova med sina 

metoder arbetat med att fylla en lucka i nuvarande tolkningar av berättelser som Madame Bo-

vary.40  Kuzmicova har ur kognitiv synpunkt försökt länka beskrivningar av rörelser och de sin-

nesintryck läsaren får i romanen till läsarens egen erfarenhet och anser att sinnesintrycken blir 

förkroppsligade eller ”embodied”.  

 

Min fundering blir med lite andra ord att sinnesintrycken har primärt en motsvarighet i den visu-

ella eller auditiva barken i läsarens eller lyssnarens hjärna. De kan sen kopplas till centrum i hjär-

nan för motoriska, sensitiva, olfaktoriska (doft) eller rent av gustatoriska (smak) upplevelser. 

Dessa senare förbindelser behöver inte vara medvetna, men från respektive centrum sker kopp-

lingar till frontalloben för att läsaren ska kunna erfara ett sinnesintryck; de blir medvetandegjorda. 

Om lyssnande 

Förhållandevis litet har skrivits om ljudboken eller att lyssna till en litterär text med tanke på hur 

utbrett bruket är. Litteraturvetaren Jerry Määttä vid Uppsala universitet har i Ord och Bild re-

dogjort för sina personliga erfarenheter i en reflekterande artikel, men empiriska undersökningar 

                                                   
39 Anezka Kuzmikova  (2014). “Literary Narrative and Mental Imagery: A View from Embodied Cognition.” Style 

48, 3. 223. 
40 Biwu Shang (2014). “Cognitive literary science: developments and perspectives.” Style 48,3. 412.  

http://go.galegroup.com.proxy.ub.umu.se/ps/aboutJournal.do?contentModuleId=LitRC&resultClickType=AboutThisPublication&actionString=DO_DISPLAY_ABOUT_PAGE&searchType=&docId=GALE%7C2342&userGroupName=umea&inPS=true&rcDocId=GALE%7CA403448111&prodId=LitRC&pubDate=120140922
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av litterärt lyssnande har jag inte funnit. Määttä upplever ett motstånd mot att stanna bandet och 

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

spelrum”.41 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 lästakten är 

fast och inte kan påverkas, att man inte kan bläddra fram och tillbaka som i en bok men att man 

kan göra annat som att promenera eller köra bil samtidigt som man lyssnar. Määttä tycker att 

vissa bilder blir klarare när han lyssnar till ljudboken och tror det kan ha att göra med långsam-

heten i lyssnandet jämfört läsningen. Määttä minns vissa scener bättre när han lyssnat än när han 

läst, och spekulerar i att de audiella intrycken fastnat i en annan del av minnet jämfört med vad 

som sker vid läsning. Jag har inte funnit neurofysiologiska belägg för detta, utan uppfattar att 

läsning liksom lyssnande till text eller musik lagras i det perceptuella långtidsminnet. 

 

Määttä gör också kopplingar mellan episoder han minns från sitt lyssnande och de platser där 

han just då befann sig. Den erfarenheten har jag själv noterat vid många tillfällen. Min hypotes är 

att lyssnaren samtidigt med avlyssningen får ett visuellt intryck som lagras i långtidsminnet pa-

rallellt med och kopplat till det auditiva sinnesintrycket. När lyssnaren återkallar eller minns epi-

soden han avlyssnat står dessutom, den just vid det tillfället synliga omgivningen, fram för ho-

nom. Möjligen kan man se detta som ett exempel på ”blendningen” av intryck som  lanserats av 

Turner enligt ovan. Vid läsning däremot befinner man sig ofta i samma miljö hela tiden med 

blicken låst på texten. Motsvarigheten till återkallade synintryck kopplat till avlyssnande textav-

snitt skulle då vara att oväntade ljud eller dofter, kanske musik, kopplas till det ljust lästa. Av-

snittet färgas av dessa övriga kompletterande intryck när det lästa återkallas i minnet. Dessa ob-

servationer hänger till viss del samman med Antonio Damasios uppfattning om lokalisationen i 

hjärnan. Han anser att sinnesintrycken bildas i närheten av de områden som tar emot de inkom-

mande signalerna, det vill säga i synbark, hörselbark, den sensoriska arean samt centra för lukt 

och smak, och att de lagrade intrycken lokaliseras på samma plats när de återkallas från lång-

tidsminnet.42   

 

Miall skriver inte mycket i Literary reading om lyssnande men hänvisar till enstaka äldre arbeten 

som tar upp ljudets betydelse för det litterära budskapet.43 I ett avsnitt om fonetisk symbolism 

refererar han studier som avfärdar att ljud har en mening. Men jag menar att alla människor kan 

uttrycka känslor med rösten som till exempel ilska och glädje vilket otvivelaktigt har en mening, 

                                                   
41 Jerry Määttä (2009). ”Med boken i örat.” Ord och Bild, (1-2). 6-23. 
42 Antonio Damasio (2012). Self comes to mind. Vintage books London. 151. 
43 David Miall (2006). Literary reading, empirical and theoretical studies. New York Peter Lang. 174. 
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och många musikinstrument liksom sångrösten väcker känslor som i sig också har en mening. 

Miall refererar också till Tsur som hävdat att olika vokaler och konsonanter kan uppfattas som 

ljusa eller mörka beroende på var i munnen de uttalas (främre eller bakre). Kommunikation med 

spädbarn har studerats där modern ofta spontant väljer ett främre ljud, till exempel i-ljudet, som 

barnet svarar bättre på än bakre mörka vokaler.44 Man säger ju spontant hellre piip än baah till ett 

spädbarn.  

Om rösten 

Filmvetaren Jan Holmberg vid Ingmar Bergman stiftelse har i en essä framhållit att hörseln sen 

urminnes tid varit förmedlaren framför andra vid avnjutandet av en berättelse och att läsandet 

och att läsa tyst är en sentida innovation.45 Holmberg refererar Aristoteles som säger att bakom 

rösten finns alltid en själ. Holmberg kallar författaruppläsningar en förbindelse mellan lyssnare 

och upphovsperson; ett förhållande som inte kan bli lika personligt som när man läser en text. 

Den är ju övergiven av författaren. Ong menar att den tryckta texten ger en känsla av slutenhet: 

”… det man finner i en text har avslutats och nått sin fullbordan”.46 Holmberg skriver på sidan 

96 i samma arbete om ”rösten som närvarokontroll” och kommenterar också Krister Henrikssons 

kongeniala uppläsning av Swanns värld där man nästan kan höra vad som är kommatecken, se-

mikolon eller punkt, så viktiga i Prousts text. Horace Engdahl skriver i en essä att boken har en 

röst man bör försöka finna vid sin läsning.47 Jag tycker Helena Brodins uppläsning av Alice 

Munros noveller För mycket lycka är ett bra exempel på detta, liksom Holmbergs tips på Erland 

Josefsson som uppläsare av Strindbergs Ensam. Holmberg citerar också Strindberg om ”det ta-

lade ordets kraft och värde” ur samma verk.48 Kanske upplevelsen av rösten stämmer med att 

Mikhael Gronas betonar att människan fortfarande är framför allt oral. ”People have always 

talked and listened much more than they have read and written, and with the advent of me-

dia….the proportion of people´s time and cognitive resources spent on writing and reading has w  

shrunk even more.” 49 

 

Tanken om den mänskliga röstens betydelse för upplevelsen ledde mig i min C-uppsats till en 

spekulation om att hörseln är primär i utvecklingen av människans sinnen och har en starkare 

                                                   
44 Idem. 179f. 
45 Jan Holmberg. “Med slutna ögon. Anteckningar om ljudboken.” I Forslid T, Ohlsson A, ed. (2009).  Litteraturens 

offentligheter. Studentlitteratur. Lund. 89.  
46 Waklter J.Ong (1990). Muntlig och skriftlig kultur. Teknologiseringen av ordet. Bokförlaget Anthropos AB, 

Gråbo. 169. 
47 Horace Engdahl (1994). Beröringens ABC. En essä om rösten i litteraturen. Bonniers, Stockholm. 210. 
48 Jan Holmberg. “Med slutna ögon. Anteckningar om ljudboken.” I Forslid T, Ohlsson A, ed. (2009).  Litteraturens 

offentligheter. Studentlitteratur. Lund. 94. 
49 Mikhael Gronas (2011). Cognitive poetics and cultural memory. Routledge New York.3. 
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potens än synen.50 Vi vet att foster påverkas av musik redan från tjugonde veckan i livmodern 

och hela talutvecklingen grundas på hörseln. Förmågan att läsa kommer många år efter talet och 

avkodningen av orden till det semantiska minnet pågår upp i tonåren och därefter. Kanske kan 

man tro att vissa ljudkombinationer finns lagrade i minnet och kopplade till mycket angenäma 

händelser som amning, lek eller annan närhet. När man lyssnar kan åtminstone delar av dessa 

känslor framkallas igen av vissa ljud, eller helt enkelt av en lugn röst riktad till en själv, som 

förklaring till behaget i att ta till sig en ljudbok. Skillnaden i upplevelse av att läsa eller lyssna till 

ett verk skulle i så fall vara mycket tidigt förankrad i lyssnarens hjärna vilket stämmer med Hol-

lands citat från Freud som jag använde i avsnittet om känslan. 

 

Kuzmicova har i ett arbete identifierat tre likheter mellan ljudboken och skrivna berättelser.51 

Dels de inre sinnesintryck som mottagaren 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.  Hennes slutsats är däremot att dessa två medier inte är jämförbara storheter där-

för att de har så olika användningsområden, men hon anser däremot att de borde ha samma värde 

i den litterära debatten. Kuzmicova betonar betydelsen av djupanalyser av texter. Hon framhåller 

samtidigt att ”audiobooks are often played in situations precluding such reflexion and should 

therefore be valued for what they do facilitate: the recipient´s wellbeing through daydreaming, 

fluency, and overall pleasure, as also facilitated by non-academic ways of print reading”.52 För 

detta ändamål spelar naturligtvis rösten stor roll. 

 

Ong skriver att neurofysiologer spekulerat i att de röster från gudarna som människor kunde upp-

leva under antik tid var lokaliserade i höger hjärnhalva, men ”förlorade sin verkan” när skrivan-

det utvecklades. Modern hjärnforskning tyder dock på att röster som upplevs av epileptiker och 

schizofrena är lokaliserade i vänster hemisfär. Ong tror dock att frågan om talspråklighet kan 

hänga samman med hjärnans uppdelning i två hemisfärer.53 

 

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

lyssnande. Umeå universitet, C-uppsats. 28. 
51 Anežka Kuzmičová (2016). Audiobooks and Print Narrative: Similarities in Text Experience. I Jarmila Mildorf, 

Till Kinzel eds. Audionarratology: Interfaces of Sound and Narrative. Walter de Gruyter, Berlin  217-238. 
52 Ibid. 238. 
53 Walter Ong (1990). Muntlig och skriftlig kultur. Teknologiseringen av ordet. Bokförlaget Anthropos, Gråbo. 47. 
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Material och metod 

Svarsformuläret 

Jag har i pilotstudien använt ett svarsformulär, se nedan, och vill redan nu kommentera detta i 

anslutning till litteraturöversikten innan jag beskriver själva studiens utformning. Formuläret 

innehöll en fyrgradig skala om känslan inför texten, en möjlighet att öppet skriva ner sina in-

tryck, sex alternativ att kunna markera med korta beskrivningar av möjliga sinnesintryck, en 

fråga om texten gett upphov till någon tanke som berört försökspersonen själv samt uppgifter om 

ålder och kön. Kuzmicovas teori ligger till grund för formuläret genom att jag fört in exempel på 

hennes ovanstående fyra typer av upplevelser i de olika svarsalternativen. Även om svarsalterna-

tiven huvudsakligen baserats på Kuzmicovas teorier har jag också tagit intryck av Hartmann och 

medarbetare som konstruerat ett tvådelat svarsformulär The Spatial Presence Experience Scale 

(SPES), (se Bilaga 1).54 

 

Man konstruerade i slutet på 90-talet ett flertal skalor som skulle bedöma känslan av närvaro i 

virtuella miljöer och SPES-skalan bygger på dessa. Denna skala är framför allt avsedd för att 

bedöma intryck av videoprogram och alltså starkt visuellt orienterad. Tanken bakom skalan 

grundar sig på vad författarna introducerar som rumslig närvaro (spatial prescence), det vill säga 

tittarens känsla av att befinna sig på plats i händelseförloppet i en film eller ett tevespel men 

också i en bok. SPES-skalan består av tio alternativ som beskriver olika typer av känslor som rör 

förflyttning till en annan miljö. Skalan är utvärderad vid två olika undersökningar och alternativ 

SL1 - SL4 visade sig mest valida. Det är också dessa fyra alternativ som jag framför allt använde 

mig av i min C-uppsats trots att jag uppfattade dem som oklart avgränsade från varandra.55 Dessa 

fyra alternativ ligger dock innehållsmässigt bakom alternativ 1 och 5 i det svarsformulär jag ut-

arbetat enligt nedan.  

 

Jag uppfattar begreppet rumslig närvaro som identiskt med vad som sker vid läsning eller lyss-

nade. Man upplever sig helt enkelt förflyttad till den aktuella platsen. Hartmann och medarbetare 

refererar också till andra forskare som påpekar betydelsen av att uppmärksamhet eller intresse 

(attention) underlättar processen att förflytta sig in i en virtuell miljö. Den neurofysiologiska 

motsvarigheten bör vara inducerad aktivitet i tinningloben. Holland har en psykoanalytisk förkla-

ring till att vi som förflyttade dels förlägger händelserna utanför oss själva där vi sitter i lässtolen 

                                                   
54 Hartmann, T., Wirth, W., Schramm, H., Klimmt, C., Vorderer, P., Gysbers, A.,Böcking, S., Ravaja, N., Laarni, J., 

Saari, T., Gouveia, F., & Sacau, A. (in press). (www 30 October 2016). “The Spatial Presence Experience Scale 

(SPES): A Short Self-Report Measure for Diverse Media Settings.” Journal of Media Psychology. 1-38. 
55 Bengt Lagerkvist (2016). Kognitionsteoretiskt perspektiv på Sara Lidmans Lifsens rot– en studie i läsning och 

lyssnande. Umeå universitet, C-uppsats. 6. 
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men vid samma tillfälle tar in känslorna i vår egen kropp. Vi känner oss berörda. Holland kallar 

denna “two-way-merger” eller dubbla sammansmältning, för regression: ”...returning to an earli-

er way of thought or an earlier experience”.56 Vi bygger upplevelsen på tidigare erfarenheter i 

våra liv, vi är osynliga närvarande i händelsernas centrum och kan inte påverka någonting alls, 

bara ta emot med våra sinnen. Begreppet rumslig närvaro har stora likheter med Kuzmicovas 

begrepp för den referentiella dimensionen.   

Tabell 2. Svarsformulär till pilotstudien om läsning och lyssnande 

 
A. Känslan  

1. Tyckte mycket om berättelsen.   

2. Tyckte om berättelsen   

3. Tyckte inte så bra om berättelsen   

4. Tyckte inte alls om berättelsen   

 

B. Formulera fritt dina sinnesintryck och välj dessutom vid behov från avsnitt C nedan 

(skriv på baksidan om utrymmet är för litet) 

……………………………………………………………………………………...........

............................................................................................................................. 

 

C. Passar någon eller flera av dina inre sinnesintryck in på nedanstående ? 

(Ringa in. Flera markeringar möjliga) 

 

1. Det kändes som att jag var närvarande i Rönnogs kammare och registrerade vad som hände. 

2. Jag upplevde bara att jag lyssnade till dialogen. 

3. Det kändes som att jag själv tog aktiv del i händelserna och inte bara observerade. 

4. Jag upplevde att jag själv på något sätt själv deltog i samtalet. 

5. Jag gjorde mig en tydlig bild av föremål det berättades om. 

6. Jag upplevde att jag själv kunde hantera eller använda föremål som beskrevs 

7. Har berättelsen fått dig att göra någon reflexion om dig själv? Beskriv i så fall vilken? 

8. Jag upplevde inga inre bilder 

 

D. Ålder: ………….      

Kön:…………….  

_________________________________________________________________________ 

 

                                                   
56 Norman Holland (2009). Literature and the brain. The Psy Art Foundation, Gainesville, Florida. 41f. 
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SPES-skalan har en andra del som tar hänsyn till känslan av att vara aktiv eller utföra något i 

denna nya miljö man känt sig förflyttad till. Jag har uppfattat att denna känsla är en motsvarighet 

till känslan av vad litteraturvetare som Miall och Kuzmicova kallar medvetet utförande (enact-

ment), det vill säga de aktiviteter som jag berättade om i uppsatsens inledande anekdot. Jag skil-

jer alltså på den inre känslan av att utföra något och den sanna rörelsen i verkligheten som barn-

barnet utförde men kallar båda enactment. Denna andra del av SPES har också tio alternativ och 

har blivit utvärderad på samma sätt som den första delen. Även i denna del är det fyra alternativ 

som är mest valida, men också dessa är oklart avgränsade från varandra. Nummer PA1 och PA2 

av de valida aktivitetsalternativen ligger till grund för alternativ 3 och 6 i det svarsformulär jag 

utarbetade för min egen pilotstudie. 

 

Svarsformuläret hade först en skala för att se om studenten hade en positiv eller negativ attityd 

till berättelsen. Den känslomässiga reaktionen kan antingen stimulera eller dämpa vår uppmärk-

samhet och våra läsförståelseprocesser enligt Wolf.57 Miall anser att känslans betydelse är un-

derskattad när man ska ta till sig en litterär text vilket återkommer på många ställen.58 Damasio 

och medarbetare har genomfört en studie där känslan inför en text stått i fokus och de konstate-

rade med fMRI känslor av beundran och medlidande hos läsaren.59 Jag ansåg alltså denna första 

fråga om känslan väl motiverad och den visade på att samtliga deltagare uppskattade den text jag 

valt för försöket. Deras inställning till alternativen bör alltså ha varit tämligen likartad och posi-

tivt färgad. 

 

Alternativ 1 är framför allt grundat på Kuzmicovas modell om inre mentala bilder (enactment 

imagery) som hon räknar till den referentiella dimensionen. Upplevelsen är kopplad till personer 

och innebär en närvaro. Alternativet har också en direkt motsvarighet i SPES-formulärets alter-

nativ SL1, SL3 och SL4, se bilaga 1. Samtliga har att göra med känslan av förflyttning från det 

egna aktuella rummet in i berättelsen och närvaro i det virtuella rummet. Den ligger nära Cole-

ridges ”poetic faith” och beskrivs av Holland som att förlora sig själv och förlora världen.60 Fe-

nomenet med en känsla av förflyttning eller transport är vanligt förekommande och en förutsätt-

ning för en god inlevelse i en berättelse.  

 

                                                   
57 Maryanne Wolf (2012). Proust och bläckfisken. Berättelsen o vetenskapen om den läsande hjärnan. Bokförlaget  

Daidalos, Göteborg. 156. 
58 David Miall (2006). Literary reading, empirical and theoretical studies. New York Peter Lang. 44, 45. 41, 48,    
54, 69, 109f. 
59 Antonio Damasio (2012). Self comes to mind, London: Vintage. 127f.  

60 Norman Holland (2009). Literature and the brain. The Psy Art Foundation, Gainesville, Florida. 41f.  
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Alternativ 2 är grundat på Kuzmicovas modell om förnimmelse av en röst eller tal (speech ima-

gery) som hör till den verbala dimensionen och upplevs utifrån som att någon annan talar. Alter-

nativet har ingen motsvarighet i SPES. 

 

Alternativ 3 är grundat på Kuzmicovas modell om inre mentala sinnesintryck med delaktighet 

(enactment imagery). Alternativet tillhör den referentiella dimensionen, upplevs inifrån av läsa-

ren eller lyssnaren och är kopplad till en person som utför någonting i berättelsen eller en hän-

delse i storyn och läsaren kan då känna sig som medagerande. Typexemplet är återigen den inle-

dande anekdoten om barnbarnet som själv utför vad hon får höra. Berättelsen blir införlivad med 

kroppen, förkroppsligad eller ”embodied” med aktiverade neuron som motsvarar den i texten 

beskrivna rörelsen. Alternativet har en motsvarighet i SPES SL2 samt PA1 och PA2.  

  

Alternativ 4 är grundat på Kuzmicovas modell som innebär en upplevelse av en inre talande roll 

(rehersal imagery) och hör till den verbala dimensionen där läsaren själv upplever sig tala som en 

ställförerträdare för någon i berättelsen. Det är alltså som sagts ovan en inre upplevelse som krä-

ver en hög grad av medvetenhet. Alternativet har ingen motsvarighet i SPES. 

 

Alternativ 5 är grundat på Kuzmicovas modell som innebär att uppleva intrycket så att enstaka 

föremål kan beskrivas. Det motsvarar den beskrivande virtuella bilden (descriptive imagery) jag 

beskrivit ovan som nummer två i Kuzmicovas modell. Alternativet har en motsvarighet i SPES 

SL4. Kuzmicova anger dock att det kräver mer uppmärksamhet än känslan i svarsalternativ 1. 

 

Alternativ 6 kan ses som en fördjupning av alternativ 5 och har motsvarighet i andra delen av 

SPES med PA1 men även PA2 och PA5. Det har ingen direkt motsvarighet i Kuzmicovas teori-

byggnad men förutsätter en virtuell bild av beskrivande natur (descriptive imagery). Att hantera 

föremålen måste också innebära känslan av förflyttning, som alltså förekommer i alternativen 

1,3,5,6. 

 

Alternativ 7 grundar sig på att Miall61 anser, liksom också Damasio,62 Wolf63 och Holland64 att 

läsarens självuppfattning påverkas av litterära texter vilket hänger samman med litteraturens 

värde över huvud taget. Jag ville därför ha med ett alternativ där deltagarena kunde ange om de 

kände att det korta textstycket på något sätt påverkat dem själva.  

                                                   
61 David Miall (2006). Literary reading, empirical and theoretical studies. New York Peter Lang. 44, 45. 
62 Antonio Damasio (2012). Self comes to mind, London: Vintage. 127. 
63 Marianne Wolf (2012). Proust och bläckfisken, Göteborg: Daidalos. 156. 
64 Norman Holland (2009). Literature and the brain. The Psy Art Foundation, Gainesville, Florida. 72. 
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Jag har blandat svarsalternativen så att de närliggande alternativen förhoppningsvis inte ska på-

verka varandra, eller att de som berör den auditiva dimensionen inte ska stå efter varandra.  

Kuzmicova betonar dock att övergångar mellan de fyra typexemplen i hennes modell är vanliga, 

varför ett särskiljande kan vara vanskligt. För att inte de fasta alternativen skulle styra reaktion-

erna på läsandet och lyssnandet fick försökspersonerna sitt svarsformulär först efter att de läst 

eller lyssnat. Deltagarena i studien uppmanades också att först och främst lämna helt egna be-

skrivningar av sin upplevelse. Samtliga gav egenproducerade svar som de kompletterade med ett 

urval av fasta alternativ vilket tycks ha varit en lämplig form. De fasta alternativen kan ha gett 

försökspersonerna en hjälp i att kommentera sina egna reaktioner och underlättar betydligt bear-

betningen av svaren. Möjliga felkällor är givetvis att deltagarena markerar fasta alternativ utan 

att verkligen ha upplevt vad som står i alternativets text. Jag borde då kunna spåra oförenligheter 

i deras svar i förhållande till det fria alternativet men har inte funnit några säkra motsägelser. 

Svarsformuläret förefaller med andra ord ha fungerat väl. Deltagarna tycks också ha haft lätt att 

ta till sig den korta inledande instruktionen om kognitiv litteraturteori och vad man där framför 

allt undersöker, och jag fick inga frågor på detta. Försöket genomfördes med lätthet och gott hu-

mör bland studenterna och tog totalt cirka 25 minuter. 

 

 

 

Pilotstudien 

En grupp på 15 litteraturstudenter, från en kurs för blivande lärare i svenska utgjorde försöks-

grupp. De hade studerat litteraturvetenskap i fyra terminer och fick i förväg veta att ett försök 

skulle genomföras. Två av dem uteblev av oklara skäl. Samtliga 13 deltagare var i åldern 20-28 

år och endast en var man. De fick vid en kort introduktion veta att syftet med försöket var att 

jämföra reaktioner på läst och avlyssnad text och fick en mycket ytlig orientering om kognitiv 

litteraturteori med fokus på att kärnan är att försöka beskriva internt uppkomna sinnesintryck, se 

Bilaga 2. Gruppen delades slumpmässigt på två och sattes in i händelseförloppet i den berättelse 

ur Sara Lidmans Lifsens rot på drygt 350 ord som jag valt ut och tidigare använt i min C-uppsats, 

se Tabell 3. Deltagarena i den ena gruppen fick läsa den korta texten och den andra fick samti-

digt i annat rum lyssna till författarinnans egen uppläsning av samma text som tar drygt två mi-

nuter. Deltagarena fick därefter var sitt formulär att besvara anonymt på knappt tio minuter, se 

Tabell 2.  



25 

 

 

Tabell 3. Texten att lyssna till eller läsa 
 

Utdrag ur Sara Lidmans Lifsens rot (Albert Bonniers förlag 1996) sidorna 44 – 45. 

 
Dörren till kammaren stod öppen, en vit karmstol skymtade och en oroande doft – eller snarare en 

frånvaro av lukt; fähustäven, den som gjorde det så tryggt i alla stugor – den fanns inte här. 

Han såg plötsligt sina skor och sa att Drottning Kristinas Väg trots allt hade gyttjehål som inte 

hördes av namnet. Hon var snabb med att göra upp eld i köksspisen och sa att varför inte taga av 

sig skorna, strumporna behövde få torka och det skulle snart bli varmt, och hon skulle ordna en 

kvällsvard som han var välkommen att dela med henne i väntan på strumporna; och hans fötter 

gjorde dem båda blyga av diverse skäl, men hon fann idel möjligheter att umgås på jämlik fot med 

honom, fastän hon haft galoscher och därunder sleifskor som det visade sig. Hon berättade om sin 

barndoms getartid då de inte haft några skor alls så att om våren tjärade man fotsulorna och de blev 

hårda som läder så att man kunde gå barfota in på hösten – utan att åkerstubben kändes vass och 

hon sa att han kunde hänga strumporna på spisstången, men hon tog inte i dem med sina små fasta 

händer och han sa att gyttja trängt in mellan tårna och den hade en annan natursart än torkad tjära; 

han befarade att han skulle smutsa ner hennes golv om han ginge barfota; och i en handvändning 

ställde hon ett fat ljummet vatten framför vedkistan. De skrattade litet båda två – och drömde att 

hon satte sig på huk framför honom och tvättade hans fötter med sina bara händer för att till slut ta 

flätans tofs och torka honom mellan tårna. De såg varandra in i ögonen – och han fick torka fötter-

na själv med en styv linnehandduk som hon räckte honom 

    och hon nynnade sopranstämman i körsångens Till Österland vill jag fara  

    och han sa att inte vill jag fara till något Österland. Jag vill bara vara här i Järvliden och höra dig 

sjunga, Rönnog. Och se på dig, viskade han. Är det sant att du heter Martinson i efternamn? Själv 

borde jag skriva mig Didrikson. Men jag har valt att behålla fadersnamnet, Mårtenson. 

 

Resultat 

Inga skillnader gick att utläsa mellan den lyssnande och läsande gruppen i detta lilla material och 

inte heller beträffande kön eller ålder där spannet var 20-28 år. Endast en deltagare var man och 

därför refererar jag av sekretesskäl till samtliga som hen. Även om inga skillnader gick att utläsa 

mellan grupperna finns det kommentarer att göra om de enskilda svaren. Resultatet är samman-

fattat i siffror i Tabell 4, men beskrivs också till innehållet nedan med deltagarnas samtliga 

kommentarer citerade.  
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Tabell 4.  Antal svar från 13 deltagare i ett försök med läsning och lyssnande 

 

Delta-

gare 

Käns

la 1 

Kän

sla 2 

Ål-

der 

Kön Fritt 

alt. 

Alt 

1 

Alt 

2 

Alt 

3 

Alt 

4 

Alt 

5 

Alt 

6 

Al

t 7 

Summa 

alt. 

Läsande 

A  x 24 Kv x x    x x  3 

B  x 21  x   x  x x x 4 

C x  23 kv x  x   x  x 3 

D  x 21 kv x x x   x   3 

E x  27 man x x  x  x x  4 

F  x 26 kv x x  x  x x x 5 

Summa 2 4   6 4 2 3 0 6 4 3 22 

 Lyssnande 

G  x 20 kv x x    x   2 

H  x 27 kv x  x   x  x 3 

I x  28 kv x   x  x x  3 

J x  24 kv x  x   x   2 

K  x 22 kv x x    x  x 2 

L  x 21 kv x x    x  x 3 

M  x 25 Kv x x  x  x x x 5 

Summa 2 5   7 4 2 2 0 7 2 4 21 

 

Samtliga deltagare uttryckte att tyckte om berättelsen (9) eller tyckte mycket om den (4). Alla 13 

deltagare formulerade fritt sina intryck med 1-3 korta meningar. För läsbarhets skull anger jag 

nedan helt kort de fasta svarsalternativen med uppgift om hur många som markerade dem.  

 

Alternativ 1, att vara närvarande i Rönnogs kammare, markerades av åtta deltagare. Ytterligare 

tre angav närvaro i det virtuella rummet i det fria alternativet och två deltagare genom alternativ 

3,5 eller 6 som också förutsätter närvaro. 

Alternativ 2, att bara lyssna till dialogen, markerades av totalt fyra deltagare; två i den lyssnande 

och två i den läsande gruppen. Det förefaller som om uppläsningen inte gav ett starkare intryck 

av att lyssna till dialogen trots uppläsarens modulering av rösten. 

Alternativ 3, att ta aktiv del i händelserna, som också innebär en känsla av förflyttning, markera-

des av fem deltagare.  

Alternativ 4, att på något sätt delta i samtalet, markerades inte av någon deltagare. Det kan be-

tyda att alternativet kräver väldigt mycket uppmärksamhet eller är olämpligt formulerat eller att 

teorin inte stämmer med verkligheten. 

Alternativ 5, att göra sig en bild av beskrivna föremål, markerades av alla tretton deltagare och 

förefaller därmed vara det som är lättast att föreställa sig både vid läsning och vid lyssnande. 

Alternativet måste också innebära en känsla av förflyttning. 
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Alternativ 6, att hantera beskrivna föremål, markerades av fyra studenter som läste texten och av 

två som lyssnade. Det är det enda alternativet där skillnaden mellan grupperna är större än bara 

för en enda enhet, men inte tillräckligt stor för att tillåta någon slutsats. Tendensen är dock att 

man lättare föreställer sig att hantera föremål man läser om jämfört med att lyssna till beskriv-

ningar av dem. 

Alternativ 7, om personlig reflexion, markerades av sju deltagare, och kommenteras nedan. För-

sökspersonerna kommenterade här sin upplevelse på olika sätt men dessutom i det fria alternat i-

vet. Det är tydligt att den korta texten berörde dem känslomässigt genom att alla tyckte om den 

och sju gav uttryck för någon form av personlig reflexion. Det rörde sig dock om en försöks-

grupp tämligen väl trimmad i att bedöma litteratur, vilket kan ha underlättat den korta introspekt-

ionen. 

 

Det fanns ingen skillnad i totala antalet valda alternativ mellan de två grupperna och inte heller 

mellan hur valet av alternativ enligt ovan fördelade sig på de två grupperna enligt Tabell 4. Jag 

citerar nedan deltagarna fullständigt och ordagrant från svarsformuläret; först den fria beskriv-

ningen av sinnesintryck och därefter i förekommande fall dem som gjort reflexioner om sig 

själva. Därefter ger jag en kort kommentar till varje deltagares citat. 

Kommentarer från dem som läste texten 

Alla sex deltagare gjorde en fri kommentar och valde tre eller fyra av de sju fasta svarsalternati-

ven som jag nedan markerar inom parentes. Tre gjorde någon reflexion om sig själva med ut-

gångspunkt från berättelsen.  

 

Deltagare A tyckte om berättelsen. ”jag gillade första stycket för det satte en slags ton för hela 

texten. Beskrivningen av rummet gav tydliga inre bilder och fångade mitt intresse direkt .”  Ingen 

reflexion om sig själv men hen registrerade en känsla av förflyttning och gav uttryck för en posi-

tiv känsla och ett starkt visuellt intryck (1). Hen markerade också för att ha gjort sig en tydlig 

bild av föremålen (5) och upplevde sig kunna hantera dem (6). 

 

Deltagare B tyckte om berättelsen. ”Målade upp en bild, tydligast kring fötterna. Föreställde mig 

hur det blev i kammaren då det blev varmt och hur det kanske doftade där inne.” I reflexionen 

om sig själv: ”Hur mina egna fötter blir om jag går barfota.” Hen redovisade ett visuellt och 

auditivt intryck som innebar att ta aktiv del i händelserna (3) med en tydlig bild av föremålen (5) 

som hen sade sig kunna hantera (6) och registrerade dessutom en känsla av värme och en doft; 



28 

 

det vill säga med fyra sinnen engagerade. Hens beskrivning talar för en känsla av förflyttning 

trots att hen inte markerade alternativet för närvaro i kammaren. 

 

Deltagare C tyckte mycket om berättelsen. ”Lugn, Romantisk, Trevande, Varm, Blyg, Trygg. 

Som en stor våg av välvilja svept igenom mig.”  I reflexionen om sig själv: ”Hur enkelt det är att 

ha något gemensamt med en annan människa, och hur fint det kan vara att dela det lilla man 

har. Att jag verkligen uppskattar och söker relationer där enkelhet inte är ett hinder, och båda 

bara njuter av varandras sällskap.” Hen registrerade både auditivt (2) och visuellt (5) intryck 

och formulerade flera känslor som ledde över i en kommentar om sig själv som var både all-

mängiltig och fylld med längtan. Det är oklart om hen upplevde en känsla av förflyttning.  

 

Deltagare D tyckte om berättelsen. ”Jag upplevde att jag kunde se framför mig hur rummet 

skulle kunna se ut samt observerade vad som hände i ett ´uppifrånperspektiv .́ Jag kände att man 

som läsare befann sig i rummet men utan att vara en del i samtalet och händelserna”.  Ingen 

reflexion om sig själv, men hen fick ett visuellt intryck på lite avstånd, av både kammaren (1) 

och enskilda föremål (5), och lyssnade till dialogen (2) men utan att delta i samtalet. Hen upp-

levde visuellt och auditivt en känsla av förflyttning men utan att vara deltagande. 

 

Deltagare E tyckte mycket om berättelsen och markerar fyra av de fasta alternativen. ”Särskilt 

stycket om att de båda drömde om att hon skulle tvätta av hans fötter blev så otroligt tydligt i 

mitt huvud. Hela utdragets klangfärg förändrades och jag kunde känna samma längtan.”  Hen 

berördes framför allt av fottvagningen, men utan någon referens till Bibeln (Luk 7:38), och regi-

strerade en längtan efter att få uppleva något liknande. Ingen reflexion om sig själv (7) men den 

är egentligen redan gjord i den fria beskrivningen genom uttryck av längtan. Hen markerade för-

flyttning genom närvaro i kammaren (1), aktivt deltagande (3), tydlig bild av föremålen (5) och 

dessutom att kunna hantera dem (6).   

 

Deltagare F tyckte om berättelsen. ”Det kändes som att förflyttas bakåt i tiden. Miljön blir le-

vande och det känns som att man själv är där. Kände igen mig i känslorna.”  I reflexionen om 

sig själv: ”Jag kände igen mig i den förväntan och blygsel man kan känna när man träffar någon 

man tycker om och hoppas på att där ska uppstå mer än vänskap.” Hen kände sig förflyttad till-

baka i tiden till en levande miljö där hon själv var både närvarande och aktiv (1,3,5,6). Hen 

kände också igen sig i känslorna och förtydligar i kommentaren om sig själv att det handlar om 

blyghet och förväntan om en fördjupning av ett vänskapsförhållande.  
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Kommentarer från dem som lyssnade till texten 

Alla sju deltagare gjorde en fri kommentar och valde två till fem av de sju fasta svarsalternativen 

som jag nedan markerar inom parentes. Tre stycken gjorde någon reflexion om sig själva med 

utgångspunkt från berättelsen.  

 

Deltagare G tyckte om berättelsen. ”Det kändes som om jag var närvarande i berättelsen, och 

det kändes väldigt enkelt att föreställa mig hur kammaren såg ut. Jag kände mig väldigt ´nära  ́

berättelsen.” Hen markerar närheten (1) som också bestod i att visuellt uppleva föremålen (5) 

och innebär förflyttning. Det är oklart om känslan av att vara ”nära” berättelsen är föranledd av 

berättarens röst. 

 

Deltagare H tyckte om berättelsen. ”Hjärnan målade snabbt upp miljö & föremål. Själva kon-

versationen var mindre intressant.” I reflexionen om sig själv: ”Märker att jag lätt zoomar ut 

när det inte finns en text tillhands.” Hen angav i kommentaren om sig själv att hen har svårt att 

koncentrera sig utan visuellt intryck av en text, det vill säga att bara lyssna. Hen markerade dock 

som den enda av två deltagare i denna grupp att hen lyssnade till dialogen (2). Hen fick dessutom 

som alla de övriga en tydlig bild av föremålen (5), som innebär att hen upplevde förflyttning. 

 

Deltagare I tyckte mycket om berättelsen. ”Det kändes drömskt, rösten behaglig och mjuk. Ser 

Rönnog framför mig med flätan, de rena golven mm. Rönnog som Isak ser henne, drömskt.”  

Ingen reflexion om sig själv. Hen kommenterade uppläsarens röst positivt, identifierade sig med 

Isak och markerade aktivt deltagande (3), tydlig bild av föremålen (5), och dessutom att kunna 

hantera dem (6). Ingen markering för närvaro (1) som dock är en förutsättning för gjorda marke-

ringar vilket alltså innebär känslan av förflyttning.  

 

Deltagare J tyckte mycket om berättelsen. ”Det känns lugnande att lyssna när någon annan lä-

ser, blir inte stressad på det sätt som jag kan bli om jag läser själv, då jag vill att det ska gå 

fort.”  Hen angav uppläsningen som lugnande, vilket egentligen är alternativ (7), som hen inte 

utnyttjade, och markerade auditivt för dialogen (2) och gjorde sig en tydlig bild av föremålen (5), 

vilket innebär känslan av förflyttning. 

 

Deltagare K tyckte om berättelsen. ”jag tyckte att jag var i rummet, kunde typ känna värmen 

från elden och målade upp inredningen framför mig. Såg tydliga bilder av till exempel den leriga 

vägen och skorna hans.”  I reflexionen om sig själv: ”Ingen särskild, kanske för kort bit för 
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det?” Hen kände sig närvarande i kammaren och hade alltså upplevt förflyttning och föremålen 

visuellt (5). Hen upplevde flera bilder i kammaren och kände dessutom värmen.  

 

Deltagare L tyckte om berättelsen. ”Får intryck av värme och ser miljön framför mig.”  I reflex-

ionen om sig själv: ”Får främst tankar kring min hemtrakt då miljön liknar den. Ex vedlådan.” 

Hen kände sig närvarande (1) och upplevde föremålen visuellt (5) och får dessutom ett känslo-

mässigt intryck av värme, som jag uppfattar gäller hela scenen och inte bara värmen från elden. 

Känslan av förflyttning för hen tillbaka till hemtrakten.  

 

Deltagare M tyckte om berättelsen. ”Det kändes som att jag föreställde mig allt som beskrevs så 

noggrant.”  I reflexionen om sig själv: ”Att det blir mer roligt att lyssna om man konsentrerar 

sig och föreställer sig det som berörs, mer verkligt då.” Hen kände sig både närvarande och ak-

tivt deltagande och fick visuella intryck av föremålen som hen dessutom tyckte sig kunna han-

tera (1,3,5,6). Hen var uppenbarligen koncentrerad och upplevde lyssnandet som roligt eftersom 

det blev så verkligt. Känslan av förflyttning var alltså stark. 

 

Diskussion 

 
De frågeställningar jag försökt bearbeta var alltså följande: 

 
1. Skiljer sig lyssnarens reaktioner på en text från läsarens reaktioner på samma text? 

2. Påverkar den känslomässiga reaktionen inför en text lyssnarens eller läsarens uppmärksamhet och förstå-

else? 

3. Kan även korta textavsnitt ge upphov till reflexioner om lyssnaren eller läsaren själv? 

4. Spelar lyssnarens eller läsarens ålder och kön någon roll i hur texten uppfattas? 

 

Den första frågan om skilda reaktioner på läsande och lyssnande gick inte att besvara. Dels var 

det för få försökspersoner men alternativen i svarsformuläret kan också ha varit otillräckliga. 

Dessa är emellertid väl grundade i aktuell forskning, men sådana studier är sparsamma när det 

gäller ljudboken. Det är också möjligt att man kan behöva en betydligt längre text för att kunna 

avläsa eventuella skillnader mellan läst och avlyssnat. Den andra frågan gick inte heller att be-

svara dels på grund av för få deltagare men också för att samtliga deltagare var positivt inställda 

till texten. Flera angav att de berördes starkt av vissa delar av texten och sju deltagare gjorde 

kommentarer om sin egen person enligt den tredje frågeställningen. Trots att texten var kort har 

den alltså gett upphov till åtskilliga personliga reflexioner. 
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 Det finns goda exempel på att använda sig av korta texter enligt den tredje frågan. Miall har 

också en text på cirka 350 ord (början på Virginia Wolfs Together and apart) som han låter en 

grupp på 12 litteraturstudenter och en grupp på 16 analysera mening för mening. Studenterna ska 

värdera meningarnas känslostyrka och betydelse vid en första och en andra genomläsning.65 De 

allra högst rankade meningarna behåller i stort sett sin ställning vid den andra genomläsningen 

men en betydligt lägre rankad tränger sig in som nummer fyra. Jag har dessutom ovan refererat 

Tsur som utnyttjade endast två rader ur en dikt som hans studenter fick analysera. Den tredje 

frågan kan alltså besvaras jakande, men förhållandena kan ändras vid en andra genomläsning. 

 

Den fjärde frågan gick inte heller att besvara på grund av en alltför homogen studiegrupp. Jag 

har inte hittat några uppgifter om kön och ålders betydelse i litteraturen, men Miall och medarbe-

tare har ju liksom jag framför allt använt litteraturstudenter med litet åldersspann. Han anger 

dock att de verkligt viktiga undersökningarna rör vad allmänheten läser. När sådana studier ge-

nomförs blir sannolikt både kön, ålder och genre av intresse. 

 

 

Sammanfattning och framåtblick 
 

En empirisk studie i form av ett pilotförsök med en liten grupp på 13 litteraturstudenter är ge-

nomförd för att spåra skillnader i uppfattning mellan att läsa och att lyssna till ett identiskt 

textavsnitt. Kognitiv litteraturteori användes vid analysen med fokus på upplevda inre sinnesför-

nimmelser. Inga skillnader kunde konstateras vilket kan bero på det lilla materialet eller att tex-

ten var ganska kort samt att de använda bedömningsalternativen inte var tillräckligt specifika. 

Dessa är dock väl grundade i aktuell teoribildning som däremot är tämligen sparsam när det gäl-

ler att lyssna till en text. Arrangemanget och deltagarenas kommentarer pekar dock på att studier 

liknande denna är tämligen lätta att genomföra på ganska kort tid samt att deltagarnas reaktioner 

kan avläsas med en kombination av fria associationer och fasta svarsalternativ. 

 

Litteraturöversikten visar en brist på empiriska studier som enligt Miall är önskvärda för att 

komma ifrån den ganska omfattande och splittrade teoribildning som nu dominerar litteraturve-

tenskapen. Nya kliniska undersökningsmetoder inom neurovetenskaperna har kunnat utvecklas 

för vetenskapliga ändamål och åstadkommit genombrott i kognitionsforskningen.  Detta har 

medfört att kognitiv litteraturteori kan få ett empiriskt underlag man tidigare endast kunnat 

drömma om. Förmodligen är vi bara i början på vad empiriskt grundad kognitiv forskning kan 

innebära för att enligt Culler ge en ny inriktning åt tänkandet. 

                                                   
65David Miall (2006). Literary reading, empirical and theoretical studies. New York Peter Lang. 56ff. 
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Ljudboken har på bara några få år seglat upp som ett attraktivt alternativ till den lästa litteraturen. 

Ljudboken bör naturligtvis, som Kuzmicova skriver, betraktas med samma allvar som den 

tryckta boken, och få samma status som den traditionella litteraturen. En väg att åstadkomma 

detta är att främja den litteraturvetenskapliga forskningen kring ljudboken. Empiriska studier 

med studenter som försökspersoner är relativt lätta att genomföra som min pilotstudie visar. Med 

datoriserade väl förberedda frågeformulär som tillåter statistisk bearbetning, borde studier kunna 

genomföras ganska enkelt med stora underlag.  De borde också kunna riktas mot allmänheten 

och därigenom, enligt Miall, få ett särskilt stort värde. Det är dessutom möjligt att med datorer-

nas hjälp som jämförelse registrera objektiva fynd som till exempel lästid. Den kan lätt värderas 

för texter som manipulerats eller har skiftande komplexitet. Lyssnartid är däremot fast men upp-

fattningen om text som avlyssnats kan naturligtvis jämföras med läsarens uppfattning av samma 

text. För att få mätbara skillnader kan man då behöva längre texter, även om både Miall och Tsur 

har visat att det går att arbeta vetenskapligt med mycket korta lästa texter.  

 

Vid omläsning eller lyssnande på nytt kan uppfattningen om innebörden eller betydelsen föränd-

ras vilket enklast studeras på nivån av enskilda meningar som Miall refererat. Läsning innebär en 

möjlighet till återblick på texten, till exempel vid oklarheter; en möjlighet som helt saknas vid 

avlyssning. Denna fördel med att blicka tillbaka som läsaren har bör dock kunna blockeras om 

man läser på en dator och vill jämföra uppfattningen av läst och avlyssnad text. 

 

 Ska man däremot studera röstens betydelse för ljudboken stöter det på stora metodologiska svå-

righeter. Vid författaruppläsningar får lyssnaren en närhet till författaren även om hen har avlidit. 

Det är en intimitet som läsaren inte får uppleva eftersom den skrivande författaren lämnar ifrån 

sig sin text, överger den. Framförandet av ljudboken som genomförs av skådespelare eller andra 

professionella uttolkare får bedömas ungefär på samma sätt som ett teateruppträdande kan recen-

seras beträffande prosodi och auditiv gestaltning. Ljudböcker som för närvarande produceras 

innehåller nästan undantagslöst en text som ursprungligen skrevs för att läsas tyst. Det är i dag en 

utmaning för författare att skriva direkt för ett muntligt framförande. 

 

En hypotes är att man i långtidsminnet bevarar röstintryck och känslor från mycket tidiga lust-

upplevelser, till exempel högläsning eller tidig lek. Dessa ljudintryck kanske kan återkallas och 

bli betydelsebärande för hur lyssnaren värderar en uppläsare. Att vetenskapligt arbeta med den 

hypotesen stöter på samma svåra problem som den psykoanalytiska forskningen har mött.  
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Sammanfattningsvis är forskningen om ljudboken bara i sin början och kognitiva metoder före-

faller väl lämpade för den fortsatta utvecklingen. 

 
 

 

 
 

 

 
Tack till Anezka Kuzmicova för synpunkter. 
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Bilaga 1. SPES-formuläret. 
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Bilaga 2. Information till studentgruppen 
 

Presentation av mig själv och tack för att ni vill delta 

 

Jag är intresserad av om de intryck man får av att läsa en berättelse skiljer sig från de intryck 

man får av att lyssna till den. Jag ber er därför att delta i ett litet experiment som ska ingå i min 

D-uppsats. För att komma åt frågan använder jag mig av kognitiv litteraturteori och ska kort för-
klara vad den innebär. Kognitionsvetenskap finns inom många discipliner som neurofysiologi, 

logopedi, artificiell intelligens, semiotik med flera, och handlar om hur människan tänker.  

 

Jag högläste Mio min Mio med mitt åttaåriga barnbarn Amanda i knät. Hon har en måttlig 
dyslexi och inte lärt sig läsa ännu men ett gott ordförråd. När vi kom till att Mio fattade Miramis 

tyglar och höll in honom höll Amanda upp händerna framför sig, tryckte tummen mot pek- och 

långfinger och drog händerna mot sig. När hon hörde att Mios fader konungen skakade på huvu-

det gjorde hon detsamma och när hon hörde att Jum-Jum plockade upp smulorna efter brödet 
som mättar hunger plockade Amanda osynliga smulor från sin klänning och stoppade dem i 

munnen.  

 

Forskarna är numera i stort överens om att människans tänkande försiggår i bilder. Man vet från 
magnetresonansstudier av hjärnan, att läser man om en motorisk aktivitet, till exempel att sparka 

så aktiveras den del av den motoriska barken i hjärnan som svarar för en sparkrörelse. Vi vuxna 

håller tillbaka rörelsen som en text kan stimulera oss att utföra men det gör inte allt id ett litet 

barn. Läser man om eller lyssnar till att en person går från ett rum till ett annat aktiveras de delar 
av tinningloben som svara för vår orientering i rummet.  

 

Det man läser, hör eller tänker skapar ofta en inre medveten bild som kan vara mer eller mindre 

tydlig. Dessa inre sinnesintryck kan man sen minnas och formulera sig kring. Intrycken är natur-
ligtvis beroende av den text man läser eller lyssnar till och mottagarens koncentration och inle-

velseförmåga. Men om bilderna skiljer sig åt beroende på om de uppkommer under läsande eller 

lyssnande är fortfarande oklart. 

 
Ni kommer nu att få läsa/lyssna till en kort text och jag är intresserad av de sinnesintryck som på 

millisekunder kan dyka upp för ert inre vid läsningen/lyssnandet. Det kan vara enstaka scener, 

röster eller ett helt flöde av bilder. Ni ombeds mycket kort på några rader helt fritt formulera 

eventuella intryck. Ni får dessutom några alternativ att välja på som delvis kan beskriva er upp-
levelse och ni kan dessutom välja ett eller flera sådana alternativ som ert svar. Ni har kort tid på 

er så beskriv direkt, bara i stolpskrift och enkelt de eventuella inre intryck som dyker upp för er.  

 

Ni får också en ”nöjdskala” som med smileys visar om ni tyckte om det ni läste eller lyssnade 
till. Sätt alltså en markering också i den. Ange slutligen längst ner ålder och kön, men ni behöver 

inte skriva ert namn. Om förmågan att skapa inre bilder är beroende av kön och ålder är för när-

varande helt okänt. 

 
Den berättelse ni får läsa/lyssna till är ett kort avsnitt ur Sara Lidmans roman Lifsens rot. Hu-

vudpersonen Rönnog är 25 år och mejerska i Järvliden i det inre av Västerbotten för drygt 

hundra år sen. Hon har tidigare tagit emot mjölkleveranser av torparsonen Isak och blivit förtjust 

i honom. Han har nu kommit på besök gående genom skog och över myr från en by en bra bit 
bort för att höra henne sjunga i kören. Efter sången blir han för första gången hembjuden till 

Rönnogs kammare och ert avsnitt börjar just när han träder in. 

 

Frågor?   Lycka till!    


