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his articles in the beginning of the dissertation, the 
larger relevance of his project becomes clear not 
only for narratology’s understanding about its own 
investments in literary narratives, but also for its re-
lations to literary studies at large. What he moves 
towards through “functions” and “intuitions” are 
not a fixed set of concepts and categories of anal-
ysis, but rather “the suggestion that terms should 
denote aspects of a work that readers can recognise 
but may have no words for” (33). In finding words 
for these readerly “intuitions” in response to “affor-
dances” of a literary text and their “function” in re-
lation to other elements of the text, elements of nar-
rative, style and theme are brought together. One 
might not be able to parcel out exactly where the 
boundary between sameness and difference runs, 
but one can draw on intuitions informed by as-
sumptions from both approaches to make sense of 
the text at hand. Sandberg does well to distinguish 
between rhetorical stances, the need for conceptual 
coherence in a theoretical system and the require-
ment that texts nevertheless need to be understood 
on their own terms. And with this distinction, the 
dissertation takes earlier meta-theoretical discus-
sions in post-classical narratology a step forward.

Karin Kukkonen

Anna Sigvardsson, Möten med dikten. Poetiska 
läspraktiker inom och utanför gymnasieskolan. diss. 
Luleå tekniska universitet, Avdelningen för peda-
gogik, språk och ämnesdidaktik. Luleå 2020.

Anna Sigvardssons avhandling Möten med dikten. 
Poetiska läspraktiker inom och utanför gymnasiesko-
lan har som syfte ”att ge en fördjupad förståelse för 
gymnasieelevers poetiska läspraktiker i skolan och 
på fritiden” (3). Avhandlingen är en sammanlägg-
ningsavhandling vars kappa efter en inledande del 
omfattar bakgrund till studien, tidigare forskning, 
teori, metod, en sammanfattning av resultaten från 
delstudierna samt en avslutning där avhandling-
ens samlade resultat diskuteras. Därutöver finns 
en sammanfattning av avhandlingen på engelska. 
Avhandlingen omfattar tre delstudier, en systema-
tisk litteraturstudie och två intervjustudier. I lit-
teraturstudien gör Sigvardsson en undersökning 
av internationell forskning om undervisning i po-
esiläsning. I delstudie två undersöks ”hur poesiin-
tresserade elever använder och skapar mening med 
dikter på sin fritid” och i delstudie tre ”poesiintres-

serade lärares uppfattning om poesiundervisningen 
och vilka strategier och arbetssätt de finner centrala 
vid diktläsning”. I delstudierna presenteras speci-
fika delsyften och forskningsfrågor. De tre delstudi-
erna har resulterat i fyra artiklar. I det följande pre-
senteras och diskuteras först de fyra artiklarna och 
därefter kappan. Vissa aspekter som rör artiklarna 
kommer att tas upp i relation till kappan. Det gäller 
främst tillägget av ett övergripande teoretiskt per-
spektiv, New Literacy Studies (NLS), samt metod-
val och undersökningarnas genomförande som i 
kappan motiveras och beskrivs på ett fördjupat sätt.

Den första artikeln, ”Teaching Poetry in Secon-
dary Education. Findings from a Systemic Litera-
ture Review”, är en systematisk litteraturstudie av 
engelskspråkiga vetenskapliga artiklar och täcker 
perioden 1990–2015. Översikten motiveras av att 
det råder brist på forskning om poesiläsning i Sve-
rige och att behovet av en forskningsöversikt om 
den internationella forskningen därför är stort. Ar-
gumenten hämtas också från de nya ämnes- och 
kursplanerna (GY11) där poesi fått ett större ut-
rymme än tidigare vilket skapat ett behov av mer 
stöd för lärare i arbetet med poesiundervisning. 
Av 324 artiklar väljs 28 för en tematisk analys. Ur-
vals- och exkluderingskriterier redovisas noggrant. 
Den tematiska analysen görs i två steg med utgångs-
punkt i studiens frågeställningar. Den första ana-
lysen är deskriptiv och ger svar på frågor om vilka 
länder forskarna kommer från, vilket forskningsfält 
de arbetar inom och vilken forskningsdesign som 
används. Därefter följer en induktiv tematisk ana-
lys där artiklarnas teman identifieras.

Resultatet visar att få studier använder specifika 
teoretiska perspektiv som redskap för att diskutera 
poesiläsning och att begreppen poesi och poesiläs-
ning sällan definieras i de undersökta studierna. 
Forskningen visar att utvecklingen av tolknings-
förmåga kräver explicit undervisning. Emellertid 
förordar forskarna en undervisning där eleverna 
får utveckla en personlig respons på dikter där deras 
egna erfarenheter och känslor är viktiga vid tolk-
ning. I detta sammanhang hänvisar ”många” fors-
kare till reader-responce-teoretikern Louise Rosen-
blatt. Något som diskuteras i artiklarna är vilken 
vikt som ska läggas vid elevers personliga responser 
å ena sidan och å andra sidan vid formanalys. Frå-
gan tas ofta upp som en fråga om en motsättning 
mellan två olika prioriteringar i undervisningssam-
manhang medan Lockett (2010) hävdar att närläs-
ning och betoning av formaspekter inte behöver 
stå i motsättning till Rosenblatts teorier. I de un-
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dersökta artiklarna kopplas poesiläsning också till 
skolpolitik där mätning och bedömning fått allt 
större utrymme internationellt. Här citeras bland 
andra Dennis Sumara (1995): ”One could say that 
the student’s relation with the text has been co-
lonized for curriculum purposes.” Den forskning 
som redovisas är i allra högsta grad relevant för den 
svenska kontexten och kommer till användning i 
andra delar av avhandlingen. Detta sker inte minst 
genom en återkommande diskussion om dagens ut-
bildningspolitik, som influerad av nyliberala idéer 
utmanar poesin som undervisningsinnehåll genom 
sitt fokus på mätningar, prov och kognitiva för-
mågor, medan elevers personliga läsupplevelser får 
mindre utrymme.

I artikeln ”Poesiintresserade unga i Sverige: en 
studie om poesiläsning på fritiden 2015–2016” 
ställs frågor om hur poesiintresset väckts hos unga 
poesiintresserade gymnasieungdomar och hur de 
läser och använder poesi på sin fritid. Svaret på 
dessa frågor kan ha betydelse för poesiundervis-
ning, menar Sigvardsson. Studien bygger på semi-
strukturerade nätbaserade intervjuer med 21 ung-
domar. När det gäller urvalet av intervjupersoner 
har ett brett urval av informanter eftersträvats. Här 
finns en viss oklarhet när det gäller vad som tjänat 
som urvalskriterier. Samtliga intervjuade ungdo-
mar går på studieförberedande program men de-
ras bakgrund redovisas inte. Urval av intervjuper-
soner är detsamma i den tredje artikeln och i bägge 
diskuteras resultatens betydelse för poesiläsning i 
skolan. Frågan är om det är möjligt att dra slutsatser 
om arbetet med poesiläsning i skolan utifrån stu-
diens snäva urval av unga människor som frivilligt 
läser poesi på sin fritid och därmed sannolikt ut-
gör en relativt ovanlig grupp gymnasieungdomar.

Analysen av hur poesiintresset utvecklats ger 
fyra teman: litteraturintresset är högt värderat i fa-
miljen; intresset tar fart i sena tonåren; att skriva sig 
in i poesin, där skrivandet visar sig vara den vanli-
gaste aktiviteten i relation till poesiläsning; och att 
ompröva sina föreställningar om poesi, som handlar 
om betydelsen av mer kunskap för att motverka ste-
reotypa föreställningar om poesi. Analysen av utsa-
gorna om hur ungdomar läser och använder poesi 
på fritiden ger fem teman: enskild läsning hemma; 
låg aktivitet kring poesi på nätet; poesiläsning som 
inspiration; centrallyriken dominerar; samt en väs-
terländsk manlig kanon. Avhandlingsförfattaren 
konstaterar att vi vet väldigt lite om poesiunder-
visningen i skolan men att studiens resultat kan bi-
dra med impulser till undervisningen, till exempel 

att poesiskrivande kan vara en ingång till ett ökat 
intresse för poesi. Vidare lyfter hon fram vikten av 
ett medvetet arbete med att nyansera elevers före-
ställningar om poesi och att ge ett rikt urval av dik-
ter där även samtidspoesi skriven av dagens unga 
poeter ingår.

Avhandlingens tredje artikel har titeln ”Att läsa 
fram sig själv. Unga om centrallyrikens betydelse”. 
Bakgrunden är en internationell diskussion om lit-
teraturens legitimeringar i dagens medialiserade 
samhälle. Artikelns syfte är att bidra med ny för-
ståelse om poesins värde för de intervjuade ungdo-
marna. Det kodningsarbete som Sigvardsson gör 
tar sin utgångspunkt i grundad teori. Kodnings-
processen beskrivs ingående i kappan men får för 
litet utrymme i artikeln för att läsaren ska kunna 
förstå hur processen gått till. Större utrymme åt 
relationen mellan empiri och teori hade också va-
rit önskvärt. I analysen framträder tre kategorier: 
att bli sedd av dikten; en inre gemenskap; och stöd 
i svåra perioder. Kategorierna analyseras och dis-
kuteras i relation till Rita Felskis (2008) modes of 
textual engagement: igenkänning, förtrollning, kun-
skap och chock. Användandet av Felski är välmoti-
verat eftersom hennes begrepp försöker fånga var-
för människor läser litteratur. I analysen visar sig 
dock enbart igenkänning ha ett förklaringsvärde. 
Felskis begrepp är, enligt min mening, vaga och ris-
kerar att glida in i varandra. När ungdomarna cite-
ras framträder små nyansskillnader i deras utsagor 
vilket gör att de kan tolkas på olika sätt. Detta gör 
det svårt att applicera begreppen på ett empiriskt 
material i syfte att kategorisera utsagor. Trots svå-
righeterna förs, med hjälp av Felski, en intressant 
diskussion om varför unga människor läser poesi.

Ett viktigt resonemang rör en relationell dimen-
sion kopplad till läsning som Sigvardsson tillför och 
som tillmäts ett högt värde hos ungdomarna. Den 
relationella dimensionen avser att läsaren identifie-
rar något av sig själv i litteraturen och avhandlings-
författaren menar att en sådan dimension behövs 
eftersom begreppet igenkänning (recognition) inte 
fångar känslan av ”att bli sedd och förstådd av en 
annan människa”. Emellertid är Felskis begrepp re-
cognition inte så lätt att översätta. Enligt Felski lig-
ger det nära känsla av samhörighet (affinity), att 
vara i samklang (atunement), att känna sig tilltalad 
men också bekräftad. Sigvardsson argumenterar väl 
för att igenkänning är det dominerande i materialet 
men med olika nyanser som synliggörs genom kate-
goriseringarna att bli sedd av dikten och en inre ge-
menskap. Den relationella dimensionen skrivs fram 
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som en viktig aspekt i ungas poesiläsning, något 
som behöver följas upp i fortsatt forskning.

Studiens implikationer för poesiundervisning 
diskuteras avslutningsvis. Här lyfts bland annat 
vikten av utrymme för individuellt utforskande av 
framför allt centrallyrik som visat sig ha ett stort 
värde för unga läsare samt att diktläsningen behö-
ver skyddas från ”överdriven kontroll och redu-
cerande betygsättning”. Vidare lyfter Sigvardsson 
fram den relationella dimensionen i den privata 
poesiläsningen; att diktläsningen kan förstås som 
en mänsklig mötesplats där unga läsare kan rela-
tera sig själva till diktjaget och det känslomässiga 
innehållet, vilket gör den viktig också i ett under-
visningssammanhang.

Centrallyriken kan, som jag tolkar de ungas ut-
sagor, fungera som en spelplats eller en utvecklande 
spegling för läsaren och erbjuda möjligheter att 
både frigöra och utveckla men också stabilisera och 
stötta jaget. De unga tycks läsa om, för och fram sig 
själva genom centrallyriken. (351)

I fokus för den fjärde artikeln, ”Don’t Fear Poetry! 
Secondary Teachers’ Key Strategies for Engaging 
Pupils with Poetic Texts”, står poesiintresserade 
lärare och den utmaning som poesiundervisning 
kan innebära. I bakgrundsteckningen presenteras 
forskning som visar att lärare har bristande erfaren-
heter av och ämneskunskaper om poesi och att den 
nyliberala utbildningspolitiken haft en negativ på-
verkan på den form av undervisning som poesiläs-
ning kräver. Studiens 15 lärare har valts för att de är 
poesiintresserade och arbetar i huvudsak på studie-
förberedande program. Syftet är att undersöka lä-
rarnas uppfattningar om centrala aspekter för un-
dervisning i poesiläsning. I studien görs en tema-
tisk analys med hjälp av Louise Rosenblatts teori 
om transaktion mellan läsare och text, en teori som 
lyfter samspelet mellan text och läsare, betydelsen 
av läsarens erfarenheter och läsarens bidrag i tolk-
ningsprocessen. I Rosenblatts texter om läsning-
ens syften och hur litteraturundervisningen kan 
utformas för att nå dessa är kampen för de demo-
kratiska värdena i samhället det överordnade må-
let. Demokratiperspektivet är centralt men berörs 
inte i artikeln.

I analysen används också Schulmanns begrepp 
”pedagogical content knowledge (PCK) som av-
ser lärares ämneskunskaper och pedagogiska kun-
skaper i förening. Följande fyra teman identifieras: 
att utgå från personligt engagemang, det vill säga 
använda egna erfarenheter och läsupplevelser för 

att motivera elever; att diskutera elevers uppfatt-
ningar inledningsvis, i syfte att möte elevers osä-
kerhet och rädsla inför poesiläsning; att skapa ett 
tryggt klassrumsklimat eftersom känslor och erfa-
renheter har stor betydelse för läsupplevelsen; och 
att stötta elevers tolkningar genom att fokusera den 
estetiska upplevelsen och textanalys. Textanalysen 
har en tendens att dominera undervisningen trots 
att lärarna lägger stor vikt vid den estetiska upp-
levelsen, något som diskuteras mer ingående i av-
handlingens kappa. I den avslutande delen skriver 
avhandlingsförfattaren att ämneskunskaper inte 
tycks räcka för den som ska undervisa i poesiläs-
ning eftersom lärarna verkar vara beroende av sina 
egna estetiska upplevelser vid utformandet av po-
esiundervisningen.

I kappans inledning motiveras studien väl. 
Här tecknas en bild av hur poesi successivt under 
1900-talet fått en alltmer undanskymd plats i såväl 
läroplaner som i läromedel, för att i den senaste lä-
roplanen från 2011 (Gy11) komma tillbaka som cen-
tralt innehåll i gymnasieskolans svenskämne, vilket 
presenteras som ett av flera motiv för studien. Ett 
annat motiv är att det råder brist på forskning om 
både skolans och fritidens poesiläsning. Behovet av 
forskning stärks dessutom av att det idag ställs krav 
på att undervisningen ska vara forskningsbaserad. 
Ett annat motiv är att poesiundervisning, enligt 
internationell och nationell forskning, är en utma-
ning för många lärare. Svensklärare upplever att de 
har begränsade ämneskunskaper om poesiläsning 
i undervisning, vilket skapar en osäkerhet. Dess-
utom är det få lärare som läser dikter på sin fritid. 
Forskningen visar även att blivande lärare efterfrå-
gar mer förberedelse för poesiundervisning under 
sin studietid.

Bakgrundskapitlet innehåller en klargörande ge-
nomgång och beskrivning av styrdokumenten för 
svenskämnet i gymnasiet med syfte att kontextua-
lisera avhandlingsprojektet (7). Genomgången av 
ämnesplaner och kursplaner visar att det sker en 
glidning från ämnesplanens olika syften och mål 
till kursplanernas centrala innehåll och kunskaps-
krav som resulterar i en diskrepans mellan de olika 
delarna. I syfte och mål finns till exempel formu-
leringar som sätter elevens läsupplevelse och me-
ningsskapande i fokus medan centralt innehåll 
och kunskapskrav har tyngdpunkten på ”förmå-
gan till litteraturvetenskaplig analys av texters inne-
håll och form med hjälp av begrepp”. Med stöd i 
tidigare forskning visar Sigvardsson att de natio-
nella proven styr undervisningen i samma riktning. 
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Från 2011 är diktanalys med hjälp av begrepp obli-
gatoriskt, vilket stärker en teknisk-analytisk läsart 
(12). Denna förankring i lärares uppdrag och i de 
förutsättningar som råder för undervisningen är 
viktig för en placera avhandlingen inom forskar-
utbildningsämnet Svenska med didaktisk inrikt-
ning. Problematiken med det motsägelsefulla i 
ämnes- och kursplaner återkommer på flera stäl-
len i avhandlingen bland annat i forskningsöver-
sikten där de senaste decenniernas utbildningspoli-
tik och nyliberala påverkan på styrdokumenten dis-
kuteras. Sigvardsson menar att politiken fått kon-
sekvenser i form av ökande testning och styrning 
mot formanalys, vilket verkat underminerande för 
poesin (595).

Kappans avsnitt om tidigare forskning behand-
lar äldre elevers diktreception, undervisning i poe-
siläsning för äldre elever och ungdomars och vux-
nas fritidsläsning och ska ses som ett komplement 
och en utvidgning av den forskning som presen-
teras i artiklarna. I avsnittet om diktreception be-
handlas Gunnar Hanssons grundforskning om 
olika läsargruppers diktupplevelser från slutet av 
50-talet i ett separat avsnitt. Valet att ge Hansson 
ett relativt stort utrymme motiveras inte expli-
cit men skulle kunna förklaras genom den inrikt-
ning som hans arbeten kom att få under 70- och 
90-talet. Hanssons kritik av en litteraturundervis-
ning där läsarens del i meningsskapandet skyms av 
litteraturvetenskapliga begrepp och analysmodel-
ler ligger i linje med tendensen i Sigvardssons av-
handling. I den tidiga forskningen om diktrecep-
tion blir motsättningar kring vad målet med sko-
lans litteraturundervisning ska vara synliga, vilket 
pekar framåt mot den diskrepans som finns i da-
gens ämnes- och kursplaner.

I kappans teoridel presenteras de teorier som 
används i de artiklar som bygger på intervjustu-
dierna. Därutöver tillkommer ett sociokulturellt 
literacyperspektiv hämtat från ”New Literacy Stu-
dies” (NLS), som får utgöra en övergripande teo-
retisk ram för avhandlingen. Valet av NLS innebär 
att poesiläsning förstås som en social praktik for-
mad av sin kontext, socialt, psykologiskt och his-
toriskt. Vidare innebär det att läs- och skrivakti-
viteter bör studeras i sin kontext och tolkas i rela-
tion till användning och syfte i ett specifikt sam-
manhang. Centralt i NLS är begreppet läspraktiker 
och i kappan används begreppet poetiska läsprak-
tiker för att ”ringa in och beskriva studiens över-
gripande studieobjekt” (43–44). De komplexa be-
greppen literacy och literacy practice lyfts fram som 

viktiga för avhandlingen. Från NLS hämtas också 
begreppet literacy event som avser en aktivitet som 
innefattar det skrivna ordet, något som är observer-
bart, medan literacy practice har en mer abstrakt 
betydelse och avser ”kollektiva kulturella uppfatt-
ningar om hur en viss typ av text kan användas i 
olika sammanhang” (47). Att läspraktiker formu-
leras som avhandlingens studieobjekt ser jag som 
problematiskt eftersom enbart intervjuer används 
i den andra och tredje delstudien. Sigvardsson visar 
medvetenhet om problematiken genom att poäng-
tera att det är uppfattningar och beskrivningar av 
poesiläsningens funktioner och mening som hon 
undersöker och att det handlar om delaspekter av 
det komplexa begreppet literacy practice (46–47). 
Hon bortser därmed från en av de mest grundläg-
gande metodologiska utgångspunkterna för stu-
diet av literacypraktiker, nämligen att individers 
interaktion med text måste studeras i sin kontext.

När det gäller metoden för den systematiska lit-
teraturöversikten beskrivs genomförande och ur-
val systematiskt och noggrant, steg för steg och Sig-
vardsson visar stor medvetenhet om fallgroparna i 
arbetet. Det gäller till exempel risken att missa re-
levant material i bedömningen av artiklarna. Ana-
lysen är deskriptiv i relation till frågor om vilka län-
der forskarna kommer ifrån, vilket forskningsfält 
de tillhör och forskningsdesign. Teman i artiklarna 
analyseras fram genom ett noggrant beskrivet kvan-
titativt kodningsförfarande som svarar mot delstu-
diens syfte att ge en bred översikt, vilket gör det 
möjligt att identifiera vad som diskuteras inom om-
rådet undervisning i poesiläsning.

För intervjustudierna har Sigvardsson valt en 
metodologisk ansats influerad av grundad teori 
med den konstruktivistiska inriktning som ut-
vecklats av Kathy Charmaz (62). Charmaz ser både 
forskningsprocessen och forskningsresultaten som 
just konstruktioner. I linje med Charmaz poäng-
terar avhandlingsförfattaren att forskningresulta-
ten och den kunskap och förståelse som kan nås 
med hjälp av intervjuer utgörs av tolkningar som 
bygger på ett sammanflätat individuellt och inter-
subjektivt meningsskapande. Därmed blir reflexi-
viteten kring egen förståelse och påverkan i forsk-
ningsprocess och resultat viktig. Följaktligen äg-
nas stor uppmärksamhet åt studiens tillförlitlig-
het och reflektioner över egen position och habitus 
för att visa hur påverkan sker i alla led av det fors-
kande arbetet, inte enbart i tolkningen (89). En 
första analysfas handlar om att finna mönster i em-
pirin och att hela tiden göra jämförelser i syfte att 
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utveckla alltmer väl beskrivna kategorier som för-
djupar förståelsen av meningsskapande processer 
och vad människor upplever som mest väsentligt i 
sammanhanget. I processen användes först öppen 
kodning där intressant empiri i relation till forsk-
ningsfrågorna kodas. Därefter användes också fo-
kuserad kod som består av ett kluster av koder som 
hör samman. Exempel på kodning av utsagor visas 
i tabellform (78–79), vilket jag menar är viktigt för 
trovärdigheten i kodningen eftersom det illustrerar 
tillvägagångssättet. Genom tabellerna får läsaren 
klarhet i skillnaden mellan öppen och fokuserad 
kod och vilken funktion de fyller i processen fram 
mot väl beskrivna kategorier.

I ett vetenskapligt arbete är det viktigt att dis-
kutera kodningens svårigheter och att redogöra för 
de åtgärder som vidtas i processen för att inte för-
lora kontakten med materialet. Sigvardsson lägger 
förtjänstfullt stor vikt vid detta men gör ett miss-
tag, menar jag, då hon i tabell 6 (79) visar hur in-
itiala (representativa) koder klustrats till den fo-
kuserade koden ”poesiläsning som stark skönhets-
upplevelse”. Fyra exempel ges varav enbart ett, ”på 
ett vackert sätt”, tydlig kan kopplas till ”skönhets-
upplevelse”, men knappast en stark sådan. Övriga 
exempel lyfter snarare fram starka känslor: ”käns-
lostormning”, ”få en att känna väldigt mycket” och 
”drabbande insikter”. Starka känslor eller känslo-
upplevelse framstår som en rimligare kod. Längre 
fram i texten (80) visar det sig att det inte finns till-
räckligt med stöd för kategorin ”stark skönhets-
upplevelse” och den faller därför bort. Ett bättre 
val för att övertyga läsaren om tillförlitligheten i 
kodningsförfarandet hade varit att i tabellen en-
bart visa för studien relevanta exempel.

Empiriska mönster och kategorier avgör valet av 
teori i nästa analysfas. Detta resulterar i ett omfat-
tande analytiskt arbete i flera led som Sigvardsson 
genomfört med stor noggrannhet. Studien beskrivs 
som övergripande abduktiv, vilket innebär att det 
sker en växelverkan mellan empiri och teori, varvid 
båda successivt omtolkas i skenet av varandra. Ur-
valet av deltagare till studien beskrivs som strate-
giskt målinriktat, ”personer som läste och använde 
poesi på fritiden” och de söktes på en rad olika sätt; 
via kollegor, bibliotekarier och lärare på gymnasie-
skolan, annonsering i litteraturtidskrifter etc. I båda 
intervjustudierna används poesibegreppet som ett 
så kallat sensiterande begrepp, vilket innebär att det 
är odefinierat och öppet för utforskande. På så sätt 
får deltagarnas utsagor fylla begreppet med inne-
håll, vilket är ett klokt val mot bakgrund av avhand-

lingens studieobjekt, ungas poetiska läspraktiker, 
och metodologiska ansats. Avhandlingsförfattaren 
har eftersträvat en variation i det empiriska materi-
alet med avseende på ålder, kön och flerspråkighet 
men dessa kategorier har inte tjänat som urvalskri-
terier. Valet av nätintervjuer gav möjlighet att få en 
geografisk spridning av deltagare, från större, med-
elstora och mindre städer. Huruvida den geogra-
fiska spridningen var ett urvalskriterium är oklart 
och dess relevans för studien kan ifrågasättas.

För delstudie tre används ett mindre antal stra-
tegier från grundad teori tillsammans med ett enk-
lare kodningsförfarande för tematisk analys häm-
tad från Braun & Clarke (2006). Ingen förklaring 
ges till denna förändring i strategin för kodning. 
Urvalet av informanter är också här strategiskt mål-
inriktat mot specifika grupper, det vill säga poe-
siintresserade personer. Deltagarna har hittats på 
olika vägar, till exempel via verksamma svensklä-
rare, annonsering i tidskrifter och Forum för poesi 
och prosa. En viss variation i deltagargruppen har 
eftersträvats.

I den avslutande delen av kappan förs en för-
djupande diskussion om avhandlingens samlade 
resultat. Sigvardsson belyser för det första relatio-
nen mellan fritidens och skolans poetiska läsprakti-
ker och för det andra om resultaten tyder på att nå-
gon läspraktik är särskilt betonad i undervisningen. 
Med detta som utgångspunkt diskuteras den este-
tiska upplevelsens centrala betydelse för både sko-
lans och fritidens läspraktiker, vilket stöds av ti-
digare forskning där känslomässigt engagemang 
och personlig relevans lyfts fram som betydelse-
fullt för läsning som meningsskapande upplevelse, 
men också för elevers tolkningsarbete. Vidare dis-
kuteras psykologiska behov, främst i relation till fri-
tidens läspraktiker inriktade mot att få insikt om 
sig själv och den egna situationen. Resultaten tyder 
på att dessa läspraktiker också kan fungera som ett 
stöd för skolans läspraktiker i den mån dessa syftar 
till att hos eleverna utveckla förmågan att läsa skön-
litteratur för självinsikt och personlig utveckling. 
Avslutningsvis diskuteras textanalytiska tolknings-
praktiker vilka främst förekommer i skolans poe-
siläsning. Trots att lärarna i intervjumaterialet lyf-
ter fram elevernas estetiska upplevelser och det per-
sonliga meningsskapandet som det centrala i poe-
siläsning beskriver de i huvudsak sitt arbete med 
textanalys. Diskussionen förs med koppling till den 
påverkan som styrdokument och nationella prov 
har på undervisningens utformning och till olika 
”läspraktikers makt och status i utbildningssyste-
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met” (106). Den framskjutna position som text-
analys fått i kunskapskraven har sannolikt bety-
delse för vilka läspraktiker som blir aktuella. Rela-
terade förklaringar diskuteras med hänvisning till 
tidigare forskning, till exempel att närläsning med 
fokus på formaspekter fortfarande dominerar inom 
svensk litteraturvetenskap. Andra läspraktiker får 
då mindre utrymme i lärares utbildning vilket kan 
leda till att de saknar vetenskapliga begrepp för att 
beskriva arbetet med estetiska läsning.

Sigvardssons avhandling motiveras väl och 
fångar i sitt syfte ”att ge en fördjupad förståelse för 
gymnasieelevers poetiska läspraktiker i skolan och 
på fritiden” (2) avhandlingens centrala tema. Kap-
pan fyller en viktig funktion i relation till de fyra 
artiklarna genom att den vidgar perspektivet och 
kontextualiserar de fyra artiklarna. De teorier och 
metoder som används är relevanta och får en pro-
duktiv tillämpning i analyserna. Avhandlingen är 
välskriven och präglas av noggrannhet och tydlig-
het, vilket gör det lätt att följa tillvägagångssätt i 
analyser, resonemang och diskussioner.

Lotta Bergman

Claes Wahlin, Att anlita översättning. Chaucer, 
Dryden, Arnold, Pound. Ellerströms. Lund 2020.

Claes Wahlin’s doctoral thesis discusses how four 
writers make use of translation as input for their 
creative writing and thinking, in different ways. We 
have Chaucer translating Boethius, Dryden trans-
lating Chaucer, Arnold responding to Newman’s 
translation of Homer, and Pound translating Ber-
tran de Born. The emphasis is on the first two, who 
are both given about 130 pages, Arnold has rather 
less, about 90, and Pound about 60. I will start by 
outlining the work itself, and then step back to as-
sess its contribution.

The short introductory chapter starts with a 
delightful citation from the bibliophile English 
bishop Richard de Bury (ca. 1345), in which books 
complain bitterly about the way they are translated 
by “barbarous interpreters”. In effect, Wahlin will 
show that this negative view of translation is far 
from the whole picture.

He opens with a brief account of how he came 
to select the four writers to be studied, and then 
there is a short section entitled “Metod”. This offers 
Descriptive Translation Studies as a general con-
ceptual framework for the thesis. (There are some 

problems here, which I will come to later.) The in-
troduction closes with a brief look at some classic 
general surveys of translation history.

The first main chapter, “Grant translateur, No-
ble Geoffrey Chaucier”, starts with aspects of the 
background to Chaucer’s writing, with an “excur-
sion” to his The House of Fame, which introduces a 
discussion of the medieval views of originality, au-
thorship and authority, and the notion of “Transla-
tio studii”. After reporting on the state of the Eng-
lish language in the 14th century, and the contem-
porary practice of literary translation, the chapter 
then focusses on two Chaucerian translations of 
Boethius. The first one, a translation of De conso-
latione philosofiae, follows the original fairly closely, 
but Chaucer’s version of Troilus and Criseyde is 
more of an adaptation. Wahlin distinguishes these 
two translation methods in terms of Rita Cope-
land’s concepts of primary and secondary transla-
tion. The former is described as a form of exegesis, 
while the latter is more of an inventio. Chaucer’s 
source texts for Troilus and Criseyde were multi-
ple: different versions and fragments of the orig-
inal story in several languages; besides Boethius, 
sources include Dante, Petrarch and Ovid. In other 
words, Chaucer used a compilatory translation 
method. The result is not “just” a translation, but 
a new work of fiction, given authority by virtue of 
its origins (sometimes masked) in classical antiq-
uity. Chaucer is not just a compiler but sometimes 
a commentator and sometimes a skriptor. And, of 
course, the father of English literature.

In the Dryden chapter, entitled “Restaurering”, 
Chaucer takes on the role of source-text pro-
vider. The opening citations are again well chosen: 
among others, we have Pope declaiming that “such 
as Chaucer is, shall Dryden be”; and Swift, in typi-
cal satirical mode, commenting that Dryden, “by 
large deduction of Genealogies, made it plainly ap-
pear, that they [i.e. he and Homer] were nearly re-
lated”. This points to the trope of metempsycho-
sis, the transmigration of souls. The idea is made 
particularly explicit by the Earl of Roscommon, in 
his well-known advice to budding literary transla-
tors (cited by Wahlin): “choose an Author as you 
choose a friend. / United by this Sympathetick 
Bond, / You grow Familiar, Intimate, and Fond; / 
Your Thoughts, your Words, your Stiles, your Souls 
agree, / No Longer his Interpreter, but He.” This 
idea is one of the leitmotifs of this chapter, and re-
curs in the later discussion of Pound. (I can add 
that the metempsychosis metaphor has also been 


