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Litteraturpsykologiska experiment
Av G u n n a r  H a n s s o n

Den experimentella estetiken har under flera årtionden lidit av kon
stant dåligt rykte: den förklarades ha misslyckats överallt där den prö
vade sina krafter. Före det sista kriget var verksamheten nästan helt ner
lagd. Ända från Fechners banbrytande arbete och in på 1930-talet var det 
tyskarna, som ledde det experimentella fälttåget, och de gjorde det trots 
allt inte förgäves. På deras insatser vilar monumentalverk som R. Miiller- 
Freienfels: Psychologie der Kunst (1923-33) och O. H. Sterzinger: Grund- 
linien der Kunstpsychologie (1938-39). De anses fortfarande allmänt höra 
till det bästa som har gjorts inom konstpsykologien.

Efter kriget har den estetiska debatten varit livligast i USA och Eng
land. Diskussionen förs där på en bred och mycket oenhetlig front, längs 
vilken den spekulativt normativa och systembyggande estetiken undan 
för undan får vika för ett systematiskt arbete kring vissa enkla men 
grundläggande problemställningar. Estetikens gränser håller på att utvid
gas avsevärt, genom att man tar upp resultat och metoder från i första 
hand sociologi, antropologi och kulturhistoria. Samtidigt som konsten allt 
oftare sätts in i ett socialt och kulturellt sammanhang, kommer den funk
tionella aspekten allt mer fram i synfältet. Empiriska iakttagelser vinner 
terräng på bekostnad av deduktioner från färdiglagade favoritprinciper. 
Inom värdefilosofien går utvecklingen mot relativism och beskrivande em
piriska undersökningar.

Bakom detta nya intresse för de estetiska problemen kan man urskilja 
några stora uppmarschlinjer, som har sina viktigaste baser i psykoana
lysen, Gestalt-psykologien, den nyare experimentalpsykologien, socialve
tenskaperna och den moderna språkvetenskapen. Det är inte lätt att över
blicka läget på den experimentella fronten, bl. a. därför att det inte finns 
något systematiskt översiktsverk senare, än 1934. Då kom A. R. Chandlers 
Beauty and human nature: Elements of psychological aesthetics, en ut
märkt skrift som så vitt jag vet inte har funnit sin väg till ett enda svenskt 
bibliotek. Sedan dess har det emellertid hänt ett och annat, och inför den 
uppladdning som nu pågår i England och USA, kan det vara skäl att 
granska några metoder och resultat från den litteraturpsykologiska sek
torn där.

Grundtypen för de tidigare experimenten var mycket enkel. Försöks
personerna fick till uppgift att välja ut den bättre av parvis presen-
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130 Gunnar Hansson

terade dikter, där den ena verkligen objektivt ansågs vara bättre. Denna 
förmodade objektiva värdering säkrades på två olika vägar: genom att 
försöksledaren fick sitt material graderat av s. k. experter, eller genom 
att han valde ut erkänt goda texter, som han försåg med varianter genom 
att »förstöra» dem på olika sätt. Denna grundtyp varierades mer eller 
mindre fantasifullt, och det är ofta en sant estetisk njutning att följa de 
geniala tankeoperationer, som ligger till grund för experimentens upp
läggning. Att resultatens pålitlighet och värde sällan står i rimlig pro
portion till genialiteten i planläggningen, kan möjligen mana till efter
tanke.

Ett av de intressantaste av dessa tidiga experiment gjordes av A. Abbott 
och M. R. Traube.1 Ur över 100 dikter valde de med hjälp av en expert
grupp ut två serier om tretton dikter vardera. Båda serierna var grade
rade med hänsyn till dikternas kvalitet, men inbördes var de så vitt möj
ligt av samma svårighetsgrad. Av varje dikt fanns det fyra versioner: 
den riktiga, en som var sentimentaliserad, en med prosaiskt bildspråk och 
en med förstörd rytm. De bästa dikterna förstördes mindre grovt än de 
sämre. Man använde inte någon dikt, där experterna inte var eniga om 
att den riktiga versionen var den bästa. I undersökningen deltog 3 500 
personer från folkskolans klass 5 (skolan börjar vid 6 års ålder) och upp 
på universitetsnivå. Deras enda uppgift var att välja ut den version av de 
olika dikterna, som de ansåg vara den bästa.

Resultaten visar att klass 5 valde obetydligt bättre än vad slumpen 
skulle ha gett. I vissa fall blev de yngre klassernas värderingar lägre än 
slumpen, därför att eleverna tyckte illa om vissa element, som undersök- 
ningsledarna kunde lokalisera. Det gäller t. ex. om den elizabethanska 
fraseringen och bildspråket hos Shakespeare, om den slipade 1700-tals- 
stilen hos Dobson, och om den subtila rytmen i Masefields Sea Fever. 
Trots att de utvalda dikterna var sådana som ofta användes i skolunder
visningen, fann Abbott och Traube att det är först i college-klasserna, då 
eleverna är omkring 20 år, som mer än hälften av valen är »rätta» enligt 
experternas åsikt. Anledningen till detta nedslående resultat fann de 
vara helt enkelt, att någonting annat än »den sanna kombinationen av 
poetiska kvaliteter» väcker ett större intresse hos ungdomarna.

Det enda de unga läsarna egentligen visade känslighet för var förstörd 
rytm. Den sentimentala versionen föredrogs däremot ofta framför den 
»riktiga», särskilt i de lägre tonåren. Som exempel på sentimental smörja, 
som ungdomarna faktiskt valde som den bästa versionen, nämns bl. a. »The 
happy brook frisked in the breeze, And sniffed sweet odors from the 
trees», och »The sweet peas look too sweet to stay». Detta, säger förfat
tarna, avslöjar en allvarlig brist i den mänskliga naturen, eller i moders- 
målsundervisningen, eller i båda. I allmänhet föredrog barnen dikter som 
är fria från subtiliteter, som har en objektiv stämning, är lätta att förstå 
och har en enkel, markant rytm. Under mellanåren krävde de kraftfullt 
formulerade känslor, medan återhållsamma och finstämda formuleringar 
vållade svårigheter. De objektivt bästa dikterna uppskattades bara av 
college-grupperna, ibland bara av dem som hade universitetsexamen.

1 A measure of ability to judge poetry, Teachers College Record, 22, 1921, s. 101-
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En mindre undersökning av Blanche E. Weekes2 belyser ytterligare 
barnens svårigheter att tillägna sig poesi. Hon använde barn i klass 6 
och gav dem dikter parvis i två grupper. I den ena gruppen hade en av 
dikterna i varje par fått bildspråket förenklat, och i den andra gruppen 
hade komplicerad meningsbyggnad förenklats på samma sätt. Till varje 
par hade fogats sex uttalanden om dikten, vilka eleverna skulle bedöma 
som riktiga eller oriktiga. Resultaten visar att både figurativt språk och 
komplicerad meningsbyggnad var påtagliga hinder för barnen, både när 
det gällde att förstå innehållet och att uppskatta dikterna: de förenklade 
versionerna föredrogs genomgående. Blanche Weekes använde också fråge
listor för att få reda på någonting om barnens erfarenhetsbakgrund. Ur 
svaren kunde hon sluta sig till, att både direkt och indirekt erfarenhet, 
genom t. ex. läsning, spelade in vid valet av dikter. Hon fann också grund 
för antagandet att emotionella attityder, som var förbundna med vissa 
erfarenheter, kunde få barnen att välja dikter, som beskrev liknande er
farenheter.

En närmast heroisk insats gjorde Robert K. Speer vid planerandet av 
sin studie.3 I sitt sökande efter en mätbar faktor i uppskattningen av 
konst fastnade han inför »recognition of merit». Även om denna faktor 
inte garanterar uppskattning, så är den grundläggande och essentiell för 
uppskattning på högre nivåer, säger han i inledningen. Att »recognition 
of merit» är av denna grundläggande betydelse för uppskattningen av 
litteratur är en dogmatisk princip, som är outredd och som inte heller 
Speer gör något försök att bestyrka. Principen innehåller också antagan
det, att »merit» är något som kan fastställas objektivt och sedan gäller 
för vitt skilda grupper av läsare. För poesiens del startade Speer med 
350 dikter, som han lät flera olika grupper av experter sortera och rang
ordna. Efter en mycket omfattande statistisk behandling fick han ur 
detta material fram en skala med 6 dikter av varierande kvalitet. En an
nan omgång experter fick sedan använda denna skala på 250 nya dikter, 
varur så småningom framgick ett test på 32 par dikter, där den ena var 
bättre än den andra, och där skillnaden inom det första paret var större 
än inom det andra, osv. Detta test justerades tills ingen vuxen lekman 
gjorde mer än ett misstag på hela serien. För prosan tillämpades samma 
procedur. Dessa både test kompletterades sedan med en lång rad andra 
test, som redan fanns utarbetade, och hela batteriet applicerades på elever 
i klass 6.

Poesitestet misslyckades, som det tycktes författaren därför att andra 
faktorer som insikter och erfarenheter kom emellan och gjorde det an
tagna måttet på uppskattning ogiltigt. En sannolik orsak fann han 
också vara, att han hade valt »super-excellenta» dikter, som låg helt utan
för barnens poetiska förmåga och erfarenhet. Prosatestet misslyckades av 
liknande orsaker. Speer beräknade korrelationer mellan de olika testen, 
men han fick mycket låga värden. En av hans mera monumentala slut
satser ur dessa beräkningar är denna: om man har tillräcklig intelligens

2 The influence of meaning on children’s choices of poetry, New York 1929, Teachers 
College contributions to education, no. 354.

3 Measurement of appreciation in poetry, prose, and art, and studies in apprecia
tion, New York 1929, Teachers College contributions to education, no. 362.
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för att komma upp i klass 6, är intelligens därutöver av mycket liten be
tydelse för ens förmåga att igenkänna god poesi!

Försöket att använda »recognition of merit» som ett mått på ungdomens 
förmåga att uppskatta poesi misslyckades alltså helt. I en mycket väl 
planerad men betydligt mindre ambitiös studie4 försökte Helen Hartley 
bestämma förmågan att tillgodogöra sig diktens mening. Begreppet me
ning gav hon en ganska vid innebörd, så att det omfattade vad diktaren 
än hade velat förmedla, vare sig det var fråga om en idé, en sinnesstäm
ning, ett faktum, en bild eller en erfarenhet. Hon var däremot inte in
tresserad av att få fram värderingar och känslomässiga upplevelser. Som 
försökspersoner använde hon blivande modersmålslärare. Försöksmateria- 
let bestod av en serie korta passager om 6-8 rader, var och en uttryckande 
en fullständig »mening» i någon av fyra kategorier: meningen förmedlad 
av bilder och symboler, av sinnesintryck, av suggestion och antydning ge
nom ljudvärden eller rytm, och av förtätade eller strukturellt oregel
bundna uttryck. Varje passage försågs med fyra olika alternativa karak
teristiker (t. ex. »Ljuden uppfattas som 1. hemlighetsfulla, 2. olycksbå
dande t 3. dystra, 4. deprimerande»), varav en ansågs vara riktig. Alterna
tiven prövades på både experter och andra, ,och olämpliga delar uteslöts. 
Efter dessa operationer fick Helen Hartley fram ett test, som gav henne 
ganska höga korrelationer med andra litterära test, och hon själv anser 
att både testets validitet och dess reliabilitet är goda. Mer objektiv forsk
ning behövs dock fortfarande, säger hon i sina konklusioner.

Som jag nämnde i inledningen, har den funktionella aspekten på kons
ten och litteraturen kommit alltmer i förgrunden i efterkrigstidens estetik. 
Konstens beroende av psykologiska faktorer inom individen och av socio
logiska faktorer inom olika kulturområden och olika samhällsskikt beak
tas allt oftare av både teoretiska och empiriska forskare. Mot den bak
grunden ter sig de här refererade undersökningarnas metoder och teore
tiska förutsättningar minst sagt föråldrade. Detta gäller särskilt om för
söken att med hjälp av experter »objektivt» fastställa att en dikt är 
»bättre» än en annan. Resultaten av undersökningarna visar ju gång på 
gång, att andra läsargrupper uppfattar, upplever och värderar helt andra 
ting än de s. k. expertgrupperna gör. Värderingen »bättre» har med andra 
ord objektiv giltighet bara för den grupp, som gjorde värderingen, och, 
väl att märka, denna objektivitet uppnåddes först sedan sådana dikter, 
som det var oenighet om, hade uteslutits såsom varande olämpliga. Olämp
liga för vad, kan man fråga. Inte mindre föråldrad borde en annan tanke 
vara: den att man helt mekaniskt, som om dikten sattes in i ett antal lik
artat konstruerade maskiner, skulle kunna mäta människors förmåga att 
uppleva dikt. I själva verket är tanken ännu mer orimlig än så; den 
inkluderar nämligen i sig idéen att läsar-maskinen är en miniatyrmodell 
av expert-maskinen, och att man kan mäta läsarens prestation genom en 
siffermässig jämförelse med expertens prestation.

Man skulle tro att denna förment objektiva, eller om man så vill »abso
luta», forskningslinje helt stilla skulle dö ut, när den möter en bred ström 
av reviderade och vidgade grundförutsättningar. Den fortsätter emeller-

4 Tests of the interpretative reading of poetry for teachers of English, New York 
1930, Teachers College contributions to education, no. 433.
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ticl sin smala men spikraka väg, delvis med samma men mer finslipade 
mätinstrument, delvis med helt nya instrument. Resultaten är visst inte 
ointressanta, men det intressanta ligger inte i det som faktiskt mäts, utan 
i det som avslöjas före och i samband med mätningarna.

En av dem som använder de gamla instrumenten är E, M. Eppel.5 Som 
försöksmaterial använde han i sin undersökning 20 utdrag ur dikter, alla 
av hög kvalitet. Av dessa behandlade fyra klart naturen, och lika många 
behandlade mänskliga relationer. Vidare kunde hälften av dem, enligt 
vad experterna var eniga om, karakteriseras som »direkta» och hälften som 
»oblika», detta enligt E. M. Tillyards distinktioner.6 Direkt poesi är ut- 
sage-poesi, där orden uttrycker bara det de direkt står för; denna poesi 
dog i stort sett ut med 1800-talet. I oblik poesi är diktens egentliga mening 
inte formulerad i en utsaga, utan den finns innesluten i varje detalj av 
dikten och kan uppfattas bara som ett helt i en syntes av alla dessa de
taljer. Oblik poesi har funnits i alla tider, men den blir dominerande först 
med symbolismen. I varje utdrag som Eppel använde saknades en vers
rad, som tillsammans med två förändrade och enligt expertisen sämre ra
der hade placerats under texten. Försökspersonernas uppgift var att ange, 
vilken rad de ansåg passa bäst, och att värdera hela utdraget efter skalan 
»tycker om — likgiltig — tycker inte om». I undersökningen deltog tio 
grupper, fem manliga och fem kvinnliga, med 60 deltagare i varje och 
på fem olika åldersstadier: 13, 15 och 17 år samt studenter utan uni
versitetsexamen och studenter med universitetsexamen.

Eppel fann för både män och kvinnor en jämn och starkt signifikant 
ökning i poängvärden, dvs. i förmågan att välja »rätt» rad, med stigande 
ålder. Detta anser han tyda på, att den poetiska känsligheten utvecklas 
kontinuerligt under och efter uppväxtåren. Skillnaden mellan 17-åring- 
arna och studenterna med universitetsexamen var påfallande stor, och 
Eppel tvekar att hänföra den enbart till personlighetsutvecklingen och 
den kulturella bakgrunden; den kan också bero på urvalet för under
sökningen. Ett oväntat resultat var att alla grupperna fick anmärknings
värt — enligt fackterminologien signifikant — högre poängvärden för 
de oblika urvalen än för de direkta. Detta gäller alltså för de faktiska 
poängvärdena: det var lättare för deltagarna att välja ut den »rätta» 
raden för oblik poesi än för' direkt. I fråga om den personliga värde
ringen blev resultatet ett annat: de två yngsta åldersgrupperna föredrog 
klart den direkta poesien, 17-åringarna vägde jämnt, och de båda student
grupperna föredrog de oblika diktutdragen. Till Eppels och förmodligen 
till många andras förvåning visade det sig också, att de kvinnliga delta
garna genomgående fick högre poängvärden än de manliga. Eppel, som 
över lag är försiktig i sina slutsatser, nöjer sig med att konstatera, att 
man ännu inte vet, om denna skillnad bör tillskrivas medfödda könsdiffe- 
renser eller olikheter i uppfostran och kulturell påverkan. Det bör i detta 
sammanhang erinras om, att I. A. Richards under arbetet med Practical 
Criticism utvecklade en »stark misstanke» om att kvinnorna genomsnittligt 
visade högre poetisk känslighet än männen. Han föreslog som den bästa för
klaringen, att de unga kvinnorna helt enkelt läser mer poesi än männen.

5 A new test of poetry discrimination, The British journal of educational psychology, 
20, 1950, s. 111-116.

6 Poetry, direct and ohlique, 1934.
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Det är som synes både intressanta och väsentliga ting, som kommer 
fram ur E. M. Eppels undersökning. Det som kan ifrågasättas är emel
lertid själva förutsättningen för undersökningen. Vad är det för sam
band mellan detta poängmått på deltagarnas poetiska urskiljningsförmåga 
och deras i vidare mening poetiska känslighet, deras förmåga att uppleva 
poesi? Kravet på ett objektivt och absolut mått tvingar Eppel att lämna 
den aspekten utanför. Därför kan man också ifrågasätta hans allmänna 
slutsats, som visserligen stämmer överens med den slutsats som Richards 
en gång drog ur helt andra förutsättningar: att de låga poängvärdena 
för de äldsta och bäst utbildade grupperna tyder på att den allmänna 
känslighetsnivån är låg. Det är möjligt att den är det; men detta kan inte 
visas genom siffermässiga jämförelser med »experter». Det enda man kan 
visa genom sådana jämförelser, är att de inte har samma känslighet och 
samma värderingsprinciper som experterna. Med den metod Eppel an
vände är det också sannolikt, att hans poängberäkningar säger mer om 
deltagarnas stilkänsla än om deras poetiska känslighet, en egenskap som 
visserligen omfattar även stilkänsla, men som dessutom omfattar många 
andra och viktigare faktorer.

Ett helt annat slag av siffermässiga relationer blev aktuella, när faktor- 
analytikerna började göra strövtåg in på det estetiska fältet. Då försvann 
åtminstone en del av de objektiva normerna och expertgrupperna, och i 
stället kom gigantiska räkneoperationer och långa rader av korrelations- 
koefficienter. Det nya med faktoranalysen är, att man inte bara gör de 
vanliga korrelationsberäkningarna mellan olika slags test, utan att man 
går ett steg vidare och gör en korrelationsanalys, genom vilken man med 
matematiskt-statistiska metoder kan få fram några av de mest betydelse
fulla faktorerna i ett stort primärmaterial. En av de tidigare studierna 
gjordes av E. D. Williams, L. Winter och J. M. Woods.7 De använde fem 
olika testmetoder på över 200 barn av varierande ålder, och för korrela
tionsberäkningarna använde de även expertomdömen. Dessa forskare an
såg sig ha funnit tecken på en förmåga av litterär uppskattning, om än i 
primitiv form, vid en betydligt yngre ålder än man vanligtvis har antagit. 
Liksom E. M. Eppel fann de, att denna förmåga ökade kontinuerligt med 
stigande ålder. I sina beräkningar fick de fram en hög korrelation mellan 
intelligens och förmåga av litterär uppskattning, och de menade sig också 
ha funnit en allmän och en bipolär faktor.

Ytterligare material för belysning av dessa båda faktorer har sedan lagts 
fram i undersökningar av musik- och konstupplevelsen. H. J. Eysenck8 
beläde en allmän, objektiv faktor, som skulle vara oberoende av under
visning, tradition och andra ovidkommande associationer. Denna faktor 
skulle inte vara identisk med den vanliga g-faktorn. När han hade elimi
nerat sin allmänna faktor, fann han en bipolär faktor, som tycktes ge 
utslag för det man vanligen kallar formell resp. avbildande konst. Denna 
slutsats skulle ge stöd för den formalistiska estetik, som bl. a. Clive Bell 
och Roger Fry propagerade så intensivt för. I en senare undersökning9

7 Tests of literary appreciation, The British journal of educational psychology, 8, 
1938, s. 265-284.

8 The general factor in aesthetic judgements, The British journal of psychology. 31,
1940, s. 94-102.

0 fT ypef-factors in aesthetic judgements, The British journal of psychology, 31,
1941, s. 262-270.
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fann Eysenck att den bipolära faktorn tycks dela npp publiken i två olika 
typer, en som föredrar modern konst, och en som föredrar den mer tradi
tionella konsten. Denna s. k. K-faktor korrelerade med extraversion, med 
radikalism, med ungdom, och möjligen med förkärlek för färg. Diskus
sionen om estetiska »typer» har sedan fortsatts längs de här linjerna, bl. a. 
av E. A. Peel.1

När D. G. Gunn1 2 tillämpade den avancerade faktoranalysen på litterärt 
material, gjorde han, det för att pröva en hypotes, som ifrågasätter Clive 
Bells och Roger Frys formalism och därmed också en del av Eysencks 
slutsatser, den nämligen, att konstupplevelsen inte är unik utan är av 
samma art som våra övriga upplevelser. Gunn använde 19 dikter, som alla 
var obeskurna och som presenterades utan titel och författarnamn. Dik
ternas kvalitet, ämnesval och andra egenskaper var varierande. Försöks
personernas uppgift var att värdera dikterna enligt skalan 0-4 i olika 
avseenden: tycker om eller inte, förståelighet, rytm, mentalt bildspråk, 
rim, vädjan till känslorna, idé- eller tankeinnehåll, ordmusik samt ut
tryckssättets lämplighet. Skolbarn i åldern 14 till 17 år samt en grupp 
studenter deltog i undersökningen, som fördelades på tre 45-minutersperio- 
der under tre dagar. Hela materialet faktoranalyserades därefter.

Även Gunn fick fram två faktorer, en allmän och en bipolär. För de 
starkaste »laddningarna» i den allmänna faktorn svarade, förutom »tycker 
om», emotionell effekt, uttryckssätt och ämnesval. Den bipolära faktorn 
kontrasterade rim, rytm och ordmusik mot emotionell effekt, ämnesval, 
förståelighet och mentalt bildspråk. Rim, rytm och ordmusik, alltså de tek
niska och formella elementen i dikten, var svaga kvaliteter i den allmänna 
faktorn. Utan att ge sig in på att söka förklara, vad den allmänna faktorn 
egentligen är, anser Gunn att hans resultat klart visar, att den estetiska 
upplevelsen kommer till uttryck genom de vanliga psykologiska funk
tionerna.

J. N. Britton3 använde faktoranalys för att undersöka, om den poetiska 
värderingsförmågan förbättras med tidens flykt. Han använde åtta korta 
moderna dikter tillsammans med sju som han själv hade gjort, och de gavs 
till samma personer två gånger med fyra till sex månaders mellanrum. 
Försökspersonerna var av olika ålder och på olika utbildningsnivå. Dik
terna delades upp efter två principer: enkla-komplicerade, och frigjorda- 
återhållna känslor. Här kommer alltså objektivitetsprincipen tillbaka, nu 
under det antagandet att Brittons egna hemlagade dikter är sämre än 
»riktiga» författares dikter. Att det är dåligt ställt med objektiviteten 
framgick av att en grupp på 18 experter misslyckades med att genom
gående välja ut de riktiga dikterna. Hela försöksgruppen ogillade dess
utom signifikant två riktiga dikter, medan den, också signifikant, gillade 
fyra falska.

Det var bara experterna och studenterna, som alls gav något företräde 
åt de riktiga dikterna. De manliga studenterna visade en signifikant och

1 On identifying aesthetic types, The British journal of psychology, 35, 1945, s. 61 
-69.

2 Factors in the appreciation of poetry, The British journal of educational psychol
ogy, 21, 1951, s. 96-103.

3 Evidence of improvement in poetic judgement, The British journal of psychology, 
45, 1954, s. 196-208.
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naturvetarna en högt signifikant förkärlek för de oriktiga dikterna. I alla 
grupperna, utom bland experterna och studenterna, föredrog man sam
tidigt de enkla riktiga dikterna och de komplicerade falska dikterna. Bland 
studenterna, och också bland en del seminarister, fanns det en påtaglig 
motvilja mot enkla dikter, både de riktiga och de falska, samtidigt som 
det fanns en förkärlek för både de riktiga och de falska komplicerade dik
terna. Detta stämmer väl med E. M. Eppels resultat: alla hans grupper 
uppnådde bättre poängvärden med de »oblika» dikterna, och student
grupperna förklarade sig tycka bäst om dessa dikter. De här båda under
sökningarna daterar sig från 1950 och 1954, vilket bör tillåta den lug
nande slutsatsen, att den modernistiska dikten inte har skrivits förgäves. 
När Britton efter ett halvår upprepade sitt försök, fann han att omdö
mena i något högre grad samlade sig kring dé riktiga dikterna på bekost
nad av de falska. Det var dock ingen markant tendens, och det fanns 
påfallande undantag. Ett halvt år är naturligtvis alltför kort tid, för 
att en mer omfattande förändring i smaken och omdömesförmågan skall 
hinna ske.

Faktoranalysen är ett ungt skott på den litteraturpsykologiska plantan, 
och ingen vet ännu vad för slags frukter den kan ge. En allvarlig be
gränsning är att de litterära testen, som har använts för att få fram 
primärmaterialet, är så litet nyanserade och så litet utforskade, bl. a. be
träffande reliabilitet och validitet. Så länge testen inte är mer pålitliga 
än de är nu, belastas faktoranalysen av allt för många osäkerhetsmoment. 
En annan allvarlig men nödvändig begränsning är givetvis, att den måste 
bortse från alla de individuella nyanser, som gör diktupplevelsen så rik 
och sammansatt. Det ligger i faktoranalysens natur, att den måste kon
centrera sig kring de större faktorer, som genomgående gör sig gällande 
i ett stort material. Dess viktigaste funktion ligger kanske också just däri, 
att den kan isolera väsentliga faktorer och påvisa generella samband mel
lan olika faktorer, som sedan kan bli föremål för specialundersökningar 
med andra metoder.

På ett sätt är faktoranalysen ute för tidigt: vi vet alldeles för litet om 
diktupplevelsens karaktär, om helheten av de faktorer och funktioner, som 
analysen får fram. Vi vet t. ex. praktiskt taget ingenting om vad barn i 
14-15-årsåldern, som har använts i några undersökningar, upplever inför 
dikt. Detta lämnar fältet fritt för osäkerhet och spekulationer både vid 
experimentens planering och vid tolkning av resultaten. Detta är väl 
också anledningen till att några av analytikerna har nödgats basera sina 
beräkningar på expertgrupper och »falska» dikter. Sådana metoder tvingar 
redan från början resultaten att följa vissa a priori antagna principlin
jer, som sedan »glöms bort» när resultaten framställs som generellt gäl
lande. Men å andra sidan kan faktoranalysen genom sina speciella me
toder bidra till att vi snabbare får en bättre bild av den helhet den rör 
sig iilom. De problemställningar den hittills har fört fram, är både ut
manande och angelägna.

# I

I så gott som alla de här refererade undersökningarna försattes för
sökspersonerna i mycket enkla valsituationer, där det gällde att välja en 
av två dikter eller att gradera materialet efter en enkel skala. Det finns
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ytterligare ett par varianter av denna metod, som kan vara värda en 
stunds uppmärksamhet. Med en av dem har man försökt bilda sig en 
uppfattning om vad en viss författares anseende betyder för värderingen 
av en text, som han anges vara författare till. Dessa experiment hör 
hemma inom ett problemområde, som återfinns under rubriken »prestige
suggestion». Under de sista 30 åren .har det gjorts en mängd undersök
ningar av sådana problem, men bara ett par av dem använder litterärt 
material. En sådan undersökning gjordes av en av pionjärerna på om
rådet, M. Sherif.4 Han lät sina studenter rangordna först 16 författare 
och sedan 16 prosatexter med dessa författarnamn angivna. Texterna hade 
dock valts ur en enda bok, och de ansågs vara likvärdiga i fråga om litte
rära förtjänster. Genom att göra korrelationsberäkningar fick Sherif fram 
ett ganska starkt samband mellan uppskattningen av en författare och 
uppskattningen av en text med denne författares namn: en text med en 
ansedd författares namn värderades högre än en text med en mindre an
sedd författares namn. Andra socialpsykologer, särskilt S. E. Asch5, har 
ifrågasatt en sådan enkel relation och i stället menat, att en förändring 
i värderingen förutsätter en komplicerad omorganisation av hela upple
velsesituationen.

För att pröva Sherifs slutsatser upprepade W. B. Michael, B. G. Rosen- 
thal och M. A. de Camp6 försöket och använde därvid både prosa och poesi. 
Deras försök var bättre kontrollerat med bl. a. en fristående kontrollgrupp, 
och den statistiska behandlingen var omsorgsfullare. De använda texterna 
var här av olika kvalitet, och försökspersonerna, 120 studenter, fick rang
ordna först 12 författare och sedan 12 texter utan författarnamn. Tre 
veckor senare fick en grupp texterna sammanställda med författarna i 
samma rangordning: text nr 1 med författare nr 1, osv. Den andra grup
pen fick texter och författare i omvänd rangordning: text nr 1 med för
fattare nr 12, osv. Kontrollgruppen användes för att eliminera ovidkom
mande faktorer. Resultaten visade en obetydlig förändring i fråga om 
värderingen av prosatexterna, men inte i fråga om poesien. Författarna 
drar slutsatsen, att studenternas värderingar inte tycktes vara beroende 
av vad de ansåg om författarna, utan att de faktiskt visste vad de tyckte 
om och inte tyckte om i själva texterna.

Några egentliga slutsatser kan man inte dra ur dessa båda undersök
ningar. Övriga undersökningar inom samma problemfält tyder på att 
prestige, vare sig den är knuten till en viss person eller vilar på allmänt 
antagna normer, påverkar de individuella värderingarna, men att de gör 
det under betydligt mer komplicerade förhållanden än dem Sherif antog.

Med en annan variant av den enkla valmetoden har man försökt gra
dera skolans litteraturkurs efter lämplighet för olika åldrar. Miriam Hu- 
ber7 gjorde en jättelik undersökning med 50 000 barn i klasserna 1-9.

4 A study o f some social factors in perception, New York 1935, Archives of, psychol
ogy, no. 187.

5 The doctrine of suggestion, prestige, and imitation in social psychology, The 
psychological review, 55, 1948, s. 250-276.

0 An experimental investigation of prestige-suggestion for two types of literary 
material, The journal of psychology, 28, 1949, s. 303-323.

7 Children’s interest in poetry, Teachers College Becord, 28, 1926, s. 93-104; samma. 
titel, Chicago 1927 (tillsammans med H. B. Bruner och C. M. Curry).
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För varje klass använde hon ca 100 dikter ur de vanligaste litteratur
kurserna, och varje sådan serie gavs på fem olika nivåer, t. ex. i klass 1-5. 
Varje elev fick 12 dikter att bedöma med »tycker om — tycker inte om». 
Resultaten blev inte särskilt uppmuntrande. Många av dikterna, och dess
utom en hel del som anses vara ypperliga, fick så låg poäng i alla klas
serna, att de borde vara direkt olämpliga. Av 573 dikter var det bara 
59, som kom bland de 50 bästa i tre eller fler klasser. Slutsatsen att många 
dikter var olämpligt placerade i de vanliga litteraturkurserna, tycks inte 
vara oberättigad.

L. V. Cavins gjorde i en liknande undersökning8 ett mera avancerat 
försök att mäta dikters lämplighet för olika åldrar. Han använde 3 000 
barn i klasserna 5-8. Med hjälp av en rundfråga kom han fram till, att 
diktens »tanke» var det viktigaste i undervisningen. Därför utarbetades 
vad Cavins kallar ett »centralt tanketest». Han lät en grupp experter 
välja ut de tre eller fyra rader i varje dikt, som bäst ansågs representera 
diktens centrala tanke, och eleverna fick sedan göra samma sak. Materia
let behandlades därefter statistiskt genom jämförelser mellan experternas 
och elevernas val. Detta tanketest kompletterades med ett frågetest, som 
bestod av mycket enkla frågor om detaljer i dikternas innehåll. Genom 
att använda dessa båda instrument menade sig Cavins kunna bestämma 
den lägsta klass, i vilken en viss dikt med fördel kunde studeras. Det 
gällde alltså de intellektuella elementen i dikterna; deras känslomässiga 
sidor lämnade han helt utanför. Han ansåg, att 55 procent av eleverna i 
en viss klass borde klara tanketestet och 40 procent frågetestet, för att 
en dikt skulle kunna sägas vara lämplig för den åldern.

Dessa båda undersökningar har väl i dag mest kuriositetsintresse; jag 
har svårt att tänka mig, att någon nu skulle försöka bestämma litteratur
kursens lämplighet med så enkla och mekaniska metoder. Ändå sätter de 
fingret på en punkt, som ännu i dag, och inte minst i Sverige, är viktig 
nog: litteraturkurserna byggs upp mer med hänsyn till kronologi än med 
hänsyn till lämplighet för olika åldersstadier. Det är kanske förklarligt 
att det görs på det sättet, så länge vi inte vet mer än vi gör om vad bar
nen upplever, om hur de reagerar inför olika slag av dikt, om vad de 
kan tillgodogöra sig och vad de står främmande inför. Här väntar emel
lertid en rad ytterst angelägna problem på att bli belysta av empiriska 
undersökningar.

*

Det finns några ansatser till försök att tränga under de enkla valen 
och graderingarna, ner till de funktioner som faktiskt är i verksamhet, när 
barn reagerar positivt eller negativt inför litteratur. Ett av de tidigaste 
försöken gjordes av Lucy Kangley.9 Hon gjorde först en överblick över 
ett antal tidigare undersökningar, och hennes slutsatser var inte särskilt 
uppmuntrande. Litteraturkursens texter är ofta både olämpligt valda och 
olämpligt placerade, säger hon: de litterära värdena är över barnens nivå; 
texterna saknar anknytning till barnens erfarenhet och kräver uppskatt
ning av djupsinniga, mediterande och introspektiva attityder; de är för

8 Standardization of American poetry for school purposes, Chicago 1928.
9 Poetry preferences in the junior Mgh school, New York 1938, Teachers College 

contributions to education, no. 758.
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svåra utom för de intelligentaste och skapar därför ofta en negativ attityd 
till skönlitteratur. Vidare läser barn litteratur av många andra skäl än 
egentligt litterära: av nyfikenhet, därför att tiden går, eller därför att 
deras önskningar uppfylls i fantasien; poesi läses minst, därför att barnen 
är främmande för versform och versteknik, och det figurativa språket är 
ofta för svårt; ungdomen har ingen egentlig estetisk uppskattning, utan 
de värderar dikt på samma sätt som de värderar verkligheten.

Lucy Kangley ville nu veta varför barn tycker om eller inte tycker om 
olika slag av dikter. I hennes undersökning deltog närmare 400 barn i 
klass 8. Hon använde 120 dikter, som enligt fem experter kunde fördelas 
på sex olika grupper: bildspråk, ljudeffekter, naturdikter, didaktiska dik
ter, dikter om det vardagliga, samt romantiska och humoristiska dikter. 
Var och en av dessa sex grupper delades upp i två halvor, en som bestod 
av enkla dikter, och en som bestod av mer komplicerade eller finstämda 
dikter. Barnen fick välja den de tyckte bäst om i varje par, men de-fick 
också ange bäst, näst bäst och sämst, näst sämst bland ett större antal 
dikter. Hon gjorde dessutom två bistudier, en med prosatexter och en med 
en frågelista för att belysa barnens intressen.

Med bestämda individuella undantag tyckte barnen bäst om de enklare 
dikterna. Vidare föredrog de sådana dikter, som hade klassificerats som 
påtaglig ljudeffekt, vardagligt ämnesval och självklar humor, medan de 
minst omtyckta hade klassificerats som rent didaktiska, komplicerat bild
språk, och natur utan ett intressecentrum. När barnen förklarade sig 
tycka om en dikt, hade de ganska klara om än rudimentära motiveringar, 
men när de inte tyckte om en dikt, var de mindre klara. Lucy Kangley 
lät fem experter analysera de tjugo mest och de tjugo minst populära 
dikterna. Utmärkande för de mest populära var ett klart rytmschema, 
enkelhet, dialog, påtaglig ljudeffekt, handling, humor och anknytning till 
vardagliga erfarenheter, medan de minst populära saknade dessa kvalite
ter men innehöll olika slag av svårigheter och melankoliska stämningar. 
Svårigheterna låg inte så mycket i orden som i versformen, och särskilt 
besvär vållade den omställning, som är nödvändig för att man skall kunna 
uppfatta ett innehåll, som inte uttrycks direkt utan i bilder. Lucy Kangley 
ansåg sig ha goda skäl för sin uppfattning, att ganska många bland barnen 
verkligen kunde uppskatta rytm av det mer markerade slaget, att de hade 
känsla för realistiskt beskrivande detaljer, och att de visade en viss mot
taglighet för poesiens förmåga att direkt överföra en känsla eller en sin
nesstämning.

Denna undersökning är enkel i sin uppläggning men väsentlig och sti
mulerande i sina resultat och slutsatser. I en senare undersökning1 fort
satte Mary Wollner den här linjen med att försöka klarlägga den indivi
duella bakgrunden till skolbarnens läsvanor och reaktioner. Även hon an
vände barn i klass 8 (13 till 14 år gamla), men hennes metod var betydligt 
mer komplicerad än den Lucy Kangley använde. För att så vitt möjligt 
klarlägga hela lässituationen samlade Mary Wollner in så mycket ma
terial hon kunde komma över: hon använde test av olika slag, frågelistor, 
betyg, individuell observation, intervjuer, besök i hemmen, osv. Behand

1 Children’s voluntary reading as an expression of individuality, New York 1949, 
Teachers College contributions to education, no. 944.
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lingen av materialet var uppdelad på tre moment: 1. de vanliga korrela- 
tionsberäkningarna gjordes; 2. hela materialet för varje försöksperson 
analyserades för att få fram individuella avvikelser; 3. en »reading case 
study» gjordes för var och en för att visa relationerna mellan olika fak
torer och för att få fram det egenartade i varje elevs läsutveckling. Med 
en sådan metod kan man naturligtvis inte göra massundersökningar, och 
Mary Wollner använde bara 26 elever. De utgjorde å andra sidan en ut
vald grupp: de kom från hem av hög standard, hade bildade föräldrar, 
och hade intelligenskvot mellan 103 och 184, med ett medianvärde så högt 
som 133.

Undersökningen ville bl. a. pröva hållbarheten hos de generaliseringar, 
som tidigare har gjorts på grundval av statistik och korrelationsberäk- 
ningar. Mary Wollner är på det hela taget skeptisk mot dem. Hon menar 
sålunda, att försöken att finna vissa enkla »läsartyper» är ofruktbara och 
att läsprocessen bör betraktas som en sammansatt, dynamisk och indivi
duell funktion. Hon fann också att sambandet mellan frivillig läsning å 
ena sidan och intelligens, läsförmåga, kön och miljöfaktorer å andra sidan 
uttrycks i så låga korrelationskoefficienter, att det är omöjligt att basera 
generaliseringar på dem. Samtidigt sökte hon visa att en del populära 
föreställningar, som i tidigare undersökningar ofta har styrkts med siffror, 
är oriktiga: barn med låg intelligens och svag läsförmåga läser ibland 
mer än de övriga; pojkarna läser lika mycket söm flickorna; det finns, 
inget pålitligt samband mellan barnens läsning och föräldrarnas utbild
ning och antalet böcker i hemmet. Boken innehåller också ett antal mycket 
värdefulla kompletta »case studies» om barnens läsvanor, bl. a. en om en 
13-års flicka, som hade mycket hög intelligens och som bodde hos sin från
skilde fader i en hyperintellektuell miljö, där lärda män och experter från 
olika områden ständigt var gäster. Flickan deltog i umgängeslivet och 
läste dessutom flitigt på egen hand, och hon var enormt utvecklad för sin 
ålder.

1 en tidigare undersökning längs samma linjer2 använde Aliys Vergara 
unga kvinnor i college-klasserna som försökspersoner. Uppläggningen av 
undersökningen är intressant och väl genomtänkt, men behandlingen av 
materialet är otillfredsställande. Hon ville bl. a. klarlägga betydelsen av 
den kulturella bakgrunden, och hon tänkte sig att undersökningen skulle 
leda fram till ett objektivt test, vilket dock misslyckades. Hon använde 
bara kompletta dikter, mest moderna. Alla dikterna skulle ha vissa enkla 
innebörder, som läsarna skulle kunna uttrycka i ord, och dikternas »sense» 
och »mood» skulle kunna skiljas åt. Hon startade med 64 dikter, och 
under två olika förundersökningar, där hon inte använde experter utan 
collegeflickor, uteslöt hon sådana dikter som tolkades olika. Kvar blev 
16 dikter, jämnt fördelade på fyra kategorier, som dominerades av olika 
element: bildspråk, symbolik, känslor och rytm. Var och en av dessa dikter 
försågs med flera olika tolkningsalternativ, och försökspersonerna fick 
välja ut det alternativ de ansåg passa bäst. Om inget alternativ passade, 
kunde de formulera sin egen tolkning. Dessutom användes en rad andra 
test, som skulle belysa intelligens, läsförmåga, intressen, personlighetstyp,, 
osv.

2 A critical study of a group of college women’s responses to poetry, New York 
1946, Teachers College contributions to education, no. 923.
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I sin analys av de individuella tolkningarna och värderingarna utnytt
jar Allys Vergara hela detta material plus sin personliga bekantskap med 
försökspersonerna. Det är tydligt att inte minst den personliga bekant
skapen har förlett henne till slutsatser, som materialet inte berättigar 
till; i några fall kan man bl. a. se en klar personlig motvilja bakom slut
satserna. Hennes allmänna konklusion, att förståelsen och uppskattningen 
av poesi i stor utsträckning är beroende ,av läsarens kulturella bildning, 
personlighet och intelligens, mister också sin trovärdighet genom den 
föregående subjektiva och ofta även spekulativa analysen. Hon kan inte 
klandras för , att bygga sina slutsatser på tvivelaktiga siffermässiga sam
band, men hennes undersökning är ett exempel på den andra ytterlig
heten, där subjektiviteten har fått alltför fria händer i analysen.

Det är inte många stora eller bestående resultat den här granskningen 
har kunnat notera. De teoretiska förutsättningarna för de flesta undersök
ningarna är numera ohållbara. Genomgående har försöksledarna uteslu
tit sådana dikter, som det var oenighet om bland experterna. Sedan denna 
konstlade enighet i experternas värderingar och klassificeringar har 
tvingats fram, har denna enighet upphöjts till en objektiv norm, som 
även försöksgrupperna ideellt borde nå fram till. Försökspersonernas val 
och tolkningar har poängsatts med experternas enighet som måttstock, 
och i den mån de avvikit från denna har de ansetts vara »oriktiga» eller 
»sämre». I undersökningarna har deltagit grupper på olika ålders- och 
utbildningsnivåer från folkskolebarn till universitetslärare. Det är en dog
matisk orimlighet att förutsätta, att så vitt skilda grupper av läsare skall 
tolka, uppleva och värdera dikt på samma sätt. Lika orimligt är det att 
bortförklara de faktiska olikheterna med att något annat än den »sanna 
kombinationen av poetiska kvaliteter» har legat till grund för de avvi
kande tolkningarna och värderingarna.

Inom socialvetenskaperna är det närmast en självklarhet, att ett värde 
som har tillagts ett objekt av en viss grupp människor, i strikt mening 
gäller för bara den gruppen. En sådan värdering kan inte generaliseras 
till att gälla även för andra grupper, såvida inte den första gruppen i 
statistisk mening är representativ för de övriga grupperna med avseende 
på just de egenskaper som mäts. Detta krav uppfylls givetvis inte av 
expertgrupperna i förhållande till undersökningarnas läsargrupper. Från 
folkskoleåldern och upp till den ålder och utbildningsnivå, vid vilken en 
läsare kan tänkas bli utvald som »expert», inträder en rad förändringar 
i fråga om fysisk och psykisk utveckling, intellektuell och emotionell mog
nad, karaktärens och personlighetens växt, som omöjliggör en generalise
ring och »objektivering» av expertgruppernas värderingar.

Betraktade ur metodsynpunkt kan det alltså riktas allvarliga invänd
ningar mot de här refererade experimenten. Det gäller i första hand om 
de teoretiska förutsättningar, som har legat till grund för experimentens 
uppläggning. Men det gäller också om det psykologiska primärmaterialet, 
som korrelationsberäkningarna har baserats på. De använda testen är 
bristfälligt utforskade, och det för med sig att de siffermässiga samban
den mellan olika faktorer blir osäkra och inte alltid förmår bära upp de
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generaliseringar, som har baserats på dem. Detta torde vara åtminstone 
en del av förklaringen till att de olika undersökningarnas resultat så ofta 
är motstridande; men det är å andra sidan sådana svårigheter, som varje 
begynnande forskningsriktning har att kämpa med. Slutresultatet blir 
emellertid, att de »exakta» mätmetoderna hittills nästan genomgående 
har misslyckats både med det de sökte mäta och med att övertyga oss 
om att vi över huvud taget behöver mäta olika faktorer i diktupplevelsen.

I sina resultat, låt vara att de är obetydliga, osammanhängande och 
ofta otillräckligt bestyrkta, har dock dessa metoder pekat på väsentliga 
problem och angelägna forskningsuppgifter. Främst gäller detta om pro
blem i samband med barnens och ungdomens litteraturläsning. Generellt 
torde man kunna säga, att det är betydligt viktigare att undersökning
arna inriktas på att få fram så många som möjligt av diktupplevelsens 
olika faktorer och att studera deras samverkan inom diktupplevelsens 
ram, än att de försöker mäta några få av dem. Det är viktigare för oss att 
få veta vad barn och ungdom upplever och hur de upplever och värderar 
det på olika stadier i sin utveckling, än det är att få fram siffror på hur 
de reagerar jämfört med experter. När tyngdpunkten, så som har skett i 
några av de senare undersökningarna, förskjuts från kvantitativa mät
ningar till försök att belysa olika faktorer och funktioner i diktupplevel
sen, bör vi kunna vänta oss mer väsentliga resultat.

Även om man bortser från de teoretiska och metodiska invändningar, 
som kan riktas särskilt mot de tidigare experimenten, gäller naturligtvis 
inte deras resultat utan vidare i dag. I USA har litteraturundervisningen, 
framför allt på de högre stadierna, förändrats radikalt under de sista 
20 åren; kanske kommer det att visa sig, att ny kritikerna har gjort sina 
mest bestående insatser just på det området. Vi kan givetvis inte heller 
utan vidare överföra resultaten från England och USA hit till Sverige. 
Både vår litteratur och vår undervisning är på många punkter väsent
ligen olika; vilket dock icke torde kunna tas till intäkt på att allt står 
förträffligt till här hemma. Den i djupare mening pedagogiska aspekten 
på litteraturundervisningen har också kommit bort bland alla siffrorna. 
Det är ju självklart, att pedagogiskt arbete med litteratur till stor del 
måste röra sig med texter, som ligger åtminstone något över barnens egen 
förmåga. En av lärarens kanske svåraste uppgifter är att ge barnen grepp 
om sådana dikter, som de med litet hjälp kan nå, och på det sättet grad
vis bereda dem för den svårare och mera finstämda dikten. Att bara me
kaniskt ge barnen dikter att gradera eller att välja mellan är en betänklig 
inskränkning av det experimentella synfältet. Viktigare och mera fasci
nerande uppgifter väntar för den som är intresserad av den estetiska 
pedagogikens problem, som är nästan helt outforskade och ofta inte ens. 
formulerade.


