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ABSTRACT 

Oliv, T. Litteraturundervisningen på högstadiet Forskning och metoder. 

Teaching of literature in Lhe upper grades of the compulsory school. Depart
ment of Communication Studies, University of Linköping, SIC 18. 

This rcport contains a review of mainJy Swedish research conceming thc 
t.eaching of rcading and litcrature in the uppcr grades of the compulsory school 
(ages 14-16). Pedagogical conclusions are drawn from the research findings, 
and the author ends by discussing some applications in his own extensive 
practice as a tcacher of mother tongue. 

Linköping, 1987 
Copyright Department of Communication Srudies 
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FÖRORD 

Behovet av fortbildning och fortbildningsmaterial för svensklärare har länge 
varit omviunaL För att bidraga till att möta detta behov startades hösten 1986 
projektet "Forskning och svenskundervisning" vid Tema Kommunikation i 
Linköping. Projektet stöds ekonomiskt av Forskningsrådsnämnden och be
drivs i samarbete med Fortbildningsavdelningen i Linköpings högskoleregion. 
Projektets syfte är att ställa samman och föra ut undervisningsrelevanta forsk
ningsresultat till svensklärare på grundskolans högstadium, i gymnasieunder
visningen och inom vuxenundervisningen samt att stödja lärarna i deras arbete 
med att tillägna sig dessa resultat och att vidareföra dem undervisningen. 

Olika medarbetare inom projektet har utarbetat forskningsöversikter inom 
några undervisningsrelevanta områden och har också påbörjat en diskussion av 
de pedagogiska slutsatser som man kan dra av forskningsresultaten. Dessa 
forskningsöversikter har sedan behandlats i seminarier med praktiskt verksam
ma svensklärare. Efter överarbetning kommer de efter hand att tryckas och 
göras tillgängliga för lärare och andra intresserade. Det är vår förhoppning att 
de skall fylla en uppgift både i nya seminarieserier och i andra fonner av 
vidareutbildning för svensklärare. 

Den första forskningsöversikten som publicerades var Bengt-Göran Mar
tinssons "Tradition och undervisning". Den andra översikten är Tomas Olivs 
''Litteraturundervisningen på högstadiet". Den presenterar framför allt svensk 
forskning om ungdomars litteraturläsning och praktiska tillämpningar i klass
rummet. Tomas Oliv har lång erfarenhet som svensklärare och tjänstgör både 
som adjunkt och som metodiklektor vid lärarhögskolan i Stockholm. Båda 
forskningsöversiktema kan beställas från Tema Kommunikation. 

Linköping, oktober 1987 
Gunnar Hanssson 
Professor, projektansvarig 
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SYFTE 

Den följande forskningsöversikten vänder sig i första hand till svensklärare på 
grundskolans högstadium. Här tas framför allt svensk forskning upp. Som 
exempel på tiUämpningru- i klassrummet framlägger jag dessutom konkreta 
exempel på uppläggningar av vissa moment inom avsnittet läsa. Dessa är 
avsedda som diskussionsunderlag och består av sådant, som jag tillämpar i 
min egen undervisning. 

Tomas Oliv 
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DE SVENSKA LÄSUNDERSÖKNINGARNA. 

Svenska ungdomars läsvanor och attityder till läsning är relativt väl under
sökta, jämfört tex med våra grannländer. Äldre undersökningar som Torsten 
Husens Svensk ungdom (1944), Lorenz Larssons Ungdom läser (1947) och 
Christer Leijonhiclrns Ungdomens läsvanor (1954) gav ett rikt material till 
kunskap om de dåtida läsintressena. Redan då visade det sig au läsintressct är 
störst i tolvårsåldern för att sedan avta. 

Den första större undersökningen på senare år var projektet Ungdom i 
Göteborg (Ug). Det var egentligen en undersökning av ungdomens fritids
vanor, men den tog också upp läsvanor. Den omfattade samtliga Göteborgs
elever i åk 8. Första delen gjordes 1963, och den följdes sedan upp 1965 och 
1967. Resultaten har redovisats bl a i Bengt-Erik Anderssons Studies in ado
lescent behavior (1969) och diskuteras i Gunnar Hanssons Litteraturläsning i 
gymnasiet (1974). 

En statlig undersökning av läsvanor gjordes 1970 (L 68) av alla elever i 
årskurserna 3, 6 och 9 i fem olika undersökningsområden. Ett år senare följdes 
undersökningen upp med samma elever. Resultaten analyseras i Litteraturen i 
skolan (SOV 1973:1). 

Den hittills största läsundersökningen utfördes inom IEA-projektet (Inter
national Association for the Evaluation of Educational Achievement) år 1970. 
Elevers läsförmåga, ordkunskap, läshastighet, litteraturförståelse och intresse 
för litteratur mättes i 15 länder. {Alla moment testades dock inte i alla länder.) 
I Sverige deltog elever i åk 3, 4, 7, 8 och 9 samt från fackskolans och gym
nasiets avslutningsklasser (ca 9400 elever). Gunnar Hansson har bearbetat och 
analyserat de svenska resultaten bl a i Läsning och litteratur (197 5). 

Läs- och skrivförmtlgans utveckling genom skoldren (1975) är en SÖ-rapport 
av Hans Grundin (LÄSK-projektet). 2000 elever i Linköpings kommun tes
tades 1972 och 1973. 

Under de senaste åren har det kommit tre avhandlingar inspirerade av Gun
nar Hansson, mottagarforskningens pionjär i Sverige. Margareta Grogams 
Ddlig läsning (1979) behand.lar läsförmågan hos 498 elever på fordons- och 
verkstadsteknisk linje i Göteborg. Avhandlingen handlar visserligen om 
gymnasieelever men ger mycket information om deras tidigare svensk
undervisning. Carina Spenke använde i Läsa Lära Förstd (1982) IEA
undersökningens metoder i en undersökning av elever på 19 olika gymnasie
skolor i Göteborg. Avsikten var bl a att studera gymnasisternas läsförmåga 
och litteraturförståelse 1976 jämfört med 1970, då IEA-undersökningama 
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genomfördes. Även här finns mycket au hämta för högstadiets svensklärare. 
Cai Svensson undersökte i The Construction of Poetic Meaning ( 1985) barns 
och ungdomars fönnåga att läsa och tolka poesi. Bl a var hans avsikt au se i 
vilken grad ålder och kulturintresserad hemmiljö påverkar deras förmåga att 
kunna utläsa symbolisk betydelse i dikter och att kunna föra estetiska reso
nemang. 

Dessutom finns åtskilliga mindre och ibland mer speciella undersökningar, 
som rör ungdomars läsning. 

I det följande kommer jag alt lyfta fram resultat från alla dessa undersök
ningar, som jag anser kan vara intressanta för högstadietS litteraturunder
visning. Den hårt arbetande högstadieläraren har ofta inte tid au gräva fram 
resultat ur tjocka avhandlingar och ibland rätt svårtolkade tabeller. Ändå finns 
det så mycket kunskap om ungdomars läsproblem här au de borde på eu helt 
annat säu än vad som hittills skett få påverka svenskundervisningens upp
läggning på högstadiet och utbildningen av lärare för samma stadium. 

EN KLASSFRÅGA. 

Redan Ungdom i Göteborg visade att det fanns klara klasskillnader i läsvanor
na. L 68 fann att både pojkar och flickor sade sig oftast låsa sådana böcker, 
som fanns i hemmet Det visar att elevernas läsvanor är starkt beroende av det 
urval böcker som finns hemma IEA-undersökningen gav klara besked om "au 
de elever som har den svagaste läsförmågan och som låser obetydligt eller inte 
alls på sin fritid har mindre tillgång till böcker, tidningar och tidskrifter i 
hemmet, använder uppslagsböcker mindre ofta och har föräldrar som mindre 
ofta uppmuntrar dem till läsning. Dessa elever kommer från socialt, ekono
miskt och kulturellt mindre gynnade miljöer, där bristen på böcker och annat 
lässtoff tillsammans med otillräcklig uppmuntran från föräldrarna leder till att 
läsning inte blir en naturlig och vanlig fritidssysselsätming för barnen. Dessa 
effekter är fullt påtagliga redan i åk 3 och åk 4" (Hansson 1975a, s. 62). I 
rapporten från Läsk-projektet säger Grundin au "eleverna ur den högsta social
gruppen kan sägas ha ett försprång som motsvarar 2 eller tom 3 läsår" (s 77). 

Grogam har vissa reservationer inför L 68:s tal om "språkligt torftiga 
miljöer" men konstaterar ändå att det "sannolikt finns eu samband mellan 
utbudet av lektyr i hemmet och ungdomarnas läsval" (s. 88). Hon erinrar 
också om att "läsforskare är idag eniga om betydelsen av att barn tidigt får 
göra bekantskap med böcker. Genom att föräldrarna under förskoletiden läser 
högt för sina barn stimuleras dessa att själva vilja läsa" (s. 88). Många 
forskare har funnit att föräldrar från högre socialgrupp oftare läser sagor för 
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barnen än föräldrar från lägre socialgrupp (Loman 1974, Leissner-Andersson 
1968). Grogarn fann dock inget samband mellan sina elevers ointresse för 
litteraturläsning och föräldrarnas högläsningsvanor. Spenke citerar Malmquist 
1977, vars studier "påvisade signifikanta samband mellan barns läsförmåga 
och faderns skolutbildningsnivå, modems skolutbildningsnivå, socialgrupps
tillbörighet, antalet böcker i hemmet och barnets tillgång till eget rum" (s. 
25). Svensson fann bl a att "A high degree of cultivated disposition (tale
telling habits of the borne, readfog of fiction, reading of non-fiction and depth 
of intention of reading) emerged as a predictor of performance on the symbol 
interpretation task" (s. 126). 

Samtidigt har en rad undersökningar visat ett tämligen entydigt samband 
mellan social bakgrund och skolprestationer framför allt för elever i grund
skolan (Emanuelsson 1974, Erasmie 1975, Grundin 1975, Hansson 1975b). 

Det tycks alltså finnas ett starkt samband mellan social klass och skol
framgång. Skolframgången beror till stor del på barnets läsförmåga. "Ef
tersom en elevs prestationer i skolans alla ämnen, utom gymnastik, mer eller 
mindre är beroende av hans läskunnighet, kan svårigheter i läsning bidra till 
att hela skolsituationen upplevs som ett enda stort misslyckande" (Grogarn s. 
134). Detta påverkar hela hans självuppfattning. Eleverna i Grogarns under
sökning visas ha fått sämre självförtroende och så småningom resignerat. De 
anser också att felet ligger hos dem själva. Deras möjligheter att välja vidare 
utbildning inskränks starkt. "Möjligheten att fritt välja utbildningsväg beror 
till stor del på betyget. Betyget i sin tur är i stort avhängigt av läsförmågan. 
Läsförmågan har ett klart samband med sociala faktorer" (Grogam s. 106). 

Spenke kommer till liknande slutsatser: "Skolan bygger i stor utsträckning 
på verbal förståelse och för de elever som är lässvaga påverkas ofta hela skol
situationen negativt. I de flesta skolämnen är undervisningen koncentrerad 
kring det som förmedlas via böcker. Undervisningen blir därför inte menings
full för den elev som inte har en tillräcklig läsförmåga" (s. 115). 

Enligt läsforskama är det alltså så att social klass och läsförmåga betingar 
skolframgång och möjligheter till vidare studier. Hur ser de då på skolans roll 
i det här sammanhanget? L 68:s expertgrupp skriver: "Expertgruppen (Eg) 
tillmäter skolan stor betydelse i vårt folks fostran till ett läsande folk ... Eg 
konstaterar emellertid att skolan i väsentliga stycken misslyckats med denna 
uppgift Att skolan inte lyckats med att upphäva de svagt presterande barnens 
handikapp i fråga om läsförmågan beror enligt Eg på att den systematiska 
lästräningen försummas i skolan" (Litteraturen i skolan s. 9). I IEA-under
sökningcn fann Gunnar Hansson att läsundervisningen misslyckats "i vä
sentliga avseenden" och att den "på det svenska låg- och mellanstadiet lämnar 
barn från socialt och kulturellt missgynnade hem långt efter övriga elever" 
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(1975b s. 172). Grogarn skriver att hennes avhandling verifierar detta kon
staterande (s. 239). Spenke gör samma erfarenheter: "Olika undersökningar 
visar att många elever lämnar grundskolan med olillrllcklig läsfönnåga" (s. 
171). 

AIJa anser att skolan svikit de elever som kommer från socialt och kul
turellt svaga hem. Vad anvisar de dA för väg Lill förbättring av rådande för
hållanden? Grogam skriver: "Min egen uppfattning lir au omsorgsfullt utvalda 
skönliuerära texter skulle utgöra den bästa utgångspunkten för lästräning ... " 
(s. 240). Spenke skisserar i sin avhandling ett lästräningsprogram: "Llls
undervisning och litteraturundervisning är intimt förknippade med varandra. 
Läsfönnågan är en förutsättning för liueraturläsningen och litteraturen är eu 
medel au förbättra läsförmågan" (s. 181). Göte Klingberg skriver att "det 
oerhört rika och varierande läsmaterial som litteraturen erbjuder ger vidare 
speciella möjligheter till en individualiserad läsundervisning. Man behöver 
därför inLe välja mellan litteraturundervisning och lästräning. De understödjer 
istället varandra. En förbättrad läsförmåga kan nås med litteraturens hjälp. För 
au nå ett sådant resultat fordras au man söker att på ett för eleverna intres
seväckande sätt utnyttja litteraturen i så många sammanhang som möjligt i 
skolan" (s. 28). Svensson är rätt optimistisk i sin sammanfattning "Impli
cations for education", men även han anbefaller mer läsning: "It seems an 
important task to provide young readers wilh opportunities not onJy for re
gular and broad rcading but also for pleasurable cxpcricnces in lhat conncc
tion" (s. 175). Spenke betonar också den professionella aspekten: "Det måste 
st~Ulas stora krav på den textbehandling som förekommer i samband med lit
teraturläsning" (s. 182). För att slutligen citera Gunnar Hansson i en artikel i 
Tiden (5-6, 1986): "Det är viktigt au man läser ännu mer skönlitteratur i sko
lan." 

Sammanfattningsvis: Läsforskarna betonar au läsförmågan är skolans verk
liga baskunskap och att vägen till en god läsförmåga är en bred, varierad och 
skickligt skött litteraturläsning. Har nu läroplansförfattare och beslutsfattare 
på skolans område tillgodogjort sig denna erfarenhet? 

Lgr 80 sliger om svenskan i målavsnittet: "Eleverna skall lära sig läsa och 
skriva. Deras förmåga att lyssna, iaktta och tala skall utvecklas. De skall få 
erfara att litteraturen är en klllla till kunskap och glädje". I fortsättningen talas 
mycket om au eleverna skall få ett bra språk - men det viktiga sambandet 
mellan litteraturläsning och språk uttrycks inte klart. Läsningen som den 
stora och viktiga baskunskapen betonas inte, så som forslcningen gör det, och 
järnlikhetsfrågan berörs inte alls. I kommentarmaterialet till Lgr 80, "Läsa" 
(1986), berörs visserligen problemen men i ganska försiktiga ordalag. Sam-
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bandet mellan litteraturläsning och elevernas språkliga utveckling betonas inte 
heller här tillräckligt. Denna bristande insikt syns också tydligt i UHÄ:s rap
port om den nya svensklärarutbildningen (1986:32), där läsningen fått en un
danskymd roll och den språkliga utvecklingen ses som en produkt av teo
retiskt språkliga studier. 

Det är klart att forskningsresultaten rörande litteraturläsning inte har trängt 
fram på det sätt de borde ha gjort. Den svenska skolan skall vara en jämlik 
skola, men inte ens i styrinstrumenten har man klart för sig vad som är en av 
de viktigaste orsakerna till att den fortfarande är ojämlik. 

LÅGT LITTERA TURINTRESSE. 

I IEA-undersökningen uppgav inte mindre än 34% av högstadielärarna att de 
inte alls undervisat om "svensk och allmän litteratur". Gunnar Hansson 
kommenterar: "Den uppgiften får rimligen tolkas så att dessa lärare låter 
eleverna läsa mer eller mindre fritt men inte bedriver någon egentlig under
visning om litteratur. En del lärare har dock tydligtvis uppgett litteraturstudiet 
på högstadiet" (s. 135). De här uppgifterna bekräftas av en undersökning av 
Linden-Linton (1973), som visar att eleverna i flera klasser på högstadiet i ett 
skoldistrikt inte läst en enda sida litteratur under ett läsår. Lyrikläsning före
kom knappast alls under hela högstadietiden. Som orsak angavs av lärarna 
elevernas varierande läsförmåga och låga litteraturintresse. I IEA-undersök
ningen klarlades au de svenska elevernas attityd till litteratur var starkt neg
tiv, långt starkare än i något annat av de deltagande länderna Den negativa 
inställningen var fullt utbildad redan i åk 7, vilket innebär all eleverna hade 
den med från mellanstadiet. "Eftersom eleverna uppenbarligen fortsätter att 
läsa inte minst skönlitterära böcker samtidigt som de ger uttryck för denna 
negativa inställning till litteratur, blir slutsatsen att det är skolans littera
turstudium och den litteratur som läses där som eleverna främst är kritiska 
mot" (Hansson 1975a s. 61). Pojkarna har den mest avvisande attityden. Över 
40% av dem tyckte att svenska var ett trist ämne, och ungefär lika många 
läste obetydligt eller inte alls under resten av högstadietiden. Grogam fann att 
läsning ofta var förenad med möda, motgångar och ibland obehagskänslor hos 
eleverna. "Denna inställning till läsning har inte uppkommit på gymnasie
stadiet utan är något som grundar sig på tidigare erfarenheter" (s. 237). 

Hon fann också ett klart samband mellan lärarbyten under lågstadiet och 
lässvaghet "Av de intervjuade elevernas uttalanden framgår också klart hur 
den för många så svåra läsinlärningsprocessen misslyckades i grunden, bröts 
sönder, blev så förvirrande och utan kontinuitet, att den i vissa fall aldrig fick 
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en chans au utvecklas och i många fall medförde ovilja mot läsning och 
böcker" (s. 165). 

Spenke konstaterar att IEA-siffroma bekräftades i hennes undersökning. 
Litteraturintresset hos eleverna var lika lågt 1976 som i den tidigare under
sökningen. Hon påpekar att "litteraturintresset hänger intimt samman med 
motivationen att läsa. Frågan om att utveckla ett intresse för litteratur hos 
ungdomar i skolan kan sålunda beskrivas som ett motivationsproblem. 
Svensklärarnas främsta uppgift består i au sätta in litteraturen i ett för 
eleverna meningsfullt sammanhang och att knyta an till elevernas erfaren
heter. Individualiseringen av undervisningen framstår som viktig att komma 
tiJlrätta med. Först när eleven känner sig direkt berörd av det lästa väcks 
intresset och viljan till fördjupning. Det brukar föreligga ett positivt samband 
mellan intresse och prestationer inom eu skolämne. Lässvårigheter av olika 
slag måste rimligtvis påverka läsupplevelsen negativt" (s. 65). 

I en analys av IEA:s resultat att elevernas negativa attityd till litteratur var 
tydHg redan i åk 7 påpekar Spenke an orienteringsämnena ofta dominerar på 
mellanstadiet på svenskämnets bekostnad. Oä-läroböckernas språk ligger ofta 
på en hög abstraktionsnivå, en nivå som inte motsvarar elevernas förmåga. 
"Det är nu som den tysta läsningen är på väg att La överhand, dvs läraren 
förlorar möjlighet au kontrollera om varje elev läser rätt, uttalar orden riktigt. 
använder lämplig läshastighet etc. Å andra sidan har inte mellanstadielärarna 
någon speciell utbildning i läsinlärningsmetodik som de kan använda för au 
möta eventuella brister hos eleverna" (s. 77). Hon påpekar alt det är i 12-års
åldern bokslukarperioden inträffar, varefter litteraturintresset sjunker. Hon 
anger en rad kända orsaker till detta: pubertet, nya intressen och aktiviteter 
osv. Men här vill Spenke rikta uppmärksamheten på en ren skolfaktor: 
Läroböckernas svåra språk. "Nöjet alt läsa går förlorat när mellanstadie
eleverna får läsa för svåra texter" (s. 77). 

Åtskilliga andra undersökningar visar samma resultat eleverna tycker ilJa 
om litteraturläsning. L68 fann en starkt negativ attityd till läsning. Här pekar 
man på de möjligheter som finns redan i förskolan au väcka elevers och för
äldrars intresse för läsningen. Man fann stora brister i förskolans bokbestånd 
och förskollärares utbildning när det gällde barn och böcker. Överhuvudtaget 
var litteraturundervisningen otillräcklig på alla lilrarutbildningar, påpekades 
det 

Kerstin Rimsten-Nilsson fann att "det var vanJigt att några elever i varje 
klass aldrig läst en hel bok" (Grogam s. 17). 

Alla undersökningar visar att pojkar läser långt mindre än flickor och har eu 
myckel lägre liueralurintresse. 
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SKOLBIBLIOTEKET. 

"SkolbibliotekeL bör om möjligt vara tillgängligt under hela skoldagen. Där 
kan eleverna utveckla sina intressen genom att läsa böcker, tidningar och 
tidskrifter" (Lgr 80 s. 22). 

Bokutredningen (1952) fann ett klart samband mellan bokläsning och 
förekomsten av böcker i hemmet Av de regelbundna bokläsarna förklarade 
54% att föräldrarna ägde böcker medan motsvarande siffra för icke-bokläsarna 
var 26%. L68 visade att bokbestånd på 5 hyllmeter eller mer var säJlsynt i 
hem där föräldrarna tillhörde socialgrupp 3. Gunnar Hansson kommenterar: 
"Siffrorna tyder på att förhållandena inte har ändrats särskilt mycket, trots att 
samhälle, kulturmiljö och utbildningssystem åtminstone till det yttre har 
förändrats åtskilligt under dessa 20 år" (Hansson 1975a s. 51). 

Desto viktigare måste bibliotekens roll bli, särskilt skolbibliotekens. I 
L68:s regi gjordes omfattande försök att aktivera bibliotekens roll. Ullåningen 
ökade under försöksperioden för att sedan stagnera eller sjunka Skarp kritik 
riktades mot skolbiblioteken. Skolbibliotekariernas otillräckliga utbildning, 
brister i bokbestånden och dåliga öppettider påtalades (s. 48). Det visade sig 
också att lånen på skolbiblioteket avtog starkt under högstadietiden och 
spelade en ganska ringa roll för elever i åk 9. 

Av Grogarns elever kom endast 7 (av 30) ihåg att föräldrarna tog dem med 
till biblioteket när de var mindre. "Att besöka ett bibliotek vare sig man går 
dit för att låna böcker eller sitta där och läsa, faller sig alltså inte naturligt för 
det stora flertalet av föräldrarna, ett förhållande som naLurHgLvis också påver
kar barnens biblioLeksvanor" (s. 87). Ingen av eleverna besökte numera ett 
bibliotek. De angav olika anledningar till detta: 

De är inte intresserade av au läsa böcker. 
De har andra fritidsintressen. 
Det är inte "skoj" på biblioteket Man måste vara tyst. 
De har busat på biblioteket när de var yngre och tror sig nu vara 
svartUstade. 
De har tappat lånekortet och det kostar pengar att få eu nytt. 
De glömmer au lämna tillbaka böckerna och fflr böta för detta. 

Det är tydligt au också utnyttjandet av bibliotek är en klassfräga. I en under
sökning från Hagfors 1982 visade det sig an ca 30% av LO-kollektivet använ
de biblioteket medan siffran för Saco-medlemmama var 70%. 
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Spenke skriver om skolbibliotekets roll: "Det är lärarens uppgift att moti
vera och intressera eleverna för läsning. När sedan valet av litteratur skall ske 
är det önskvärt att läraren kan få assistans från skolbiblioteket och dess per
sonal. Skolbibliotekets centrala roll går inte nog att framhålla" (s. 87). 

Förhållandena på skolbiblioteken tycks inte nämnvärt ha förbättrats sedan 
L68 gjorde sin undersökning. Kulturrådets rapport 1984:2 visade att stan
darden varierade kraftigt mellan olika kommuner. I genomsnitt hade skolbib
lioteken öppet 2,3 timmar med en skolbibliotekarie i tjänst. Ofta användes 
lokalen också för andra ändamål. Bokbeståndet var ofta föråldrat. Anslagen har 
sjunkit kraftigt sedan 1974, då de räckte till 1,4 böcker per elev och år. 1984 
var siffran 0,7. I pengar var variationen oerhörd: från 108 kronor elev/år till 
24,35 elev/år. Det bör påpekas att skolbiblioteken är en kommunal ange
lägenhet. På riksplanet finns inga föreskrifter med krav av något slag. En 
revisionsrapport från Stockholm 1984 visade att öppettiderna varierade starkt. 

80% av skolorna höll bara biblioteket öppet upp till 6 timmar i veckan. 
Lokalstorlekarna hade inget samband med antalet elever i skolan. Bokbestån
den varierade från 7-77 böcker per elev. 

1987 var variationerna i anslag fortfarande stora. En kommun i Storstock
holm hade 30 kronor elev/år i anslag medan grannkommunen hade 60 kronor. 

Det är helt klart att skolbiblioteken långt ifrån lever upp till läroplanens krav. 
Dock kan många av de negativa faktorerna påverkas av lokala initiativ. En 
energisk förste skolbibliotekarie i en kommun kan starkt påverka anslagens 
storlek och aktivt hjälpa skolbibliotekarierna genom t ex utbildning. 
Öppettiderna kan förlängas genom internpryo, utnyttjandet av skolvärdinnor 
och amspersonal. Skolledningarna måste påverkas genom svensklärarnas krav, 
så att de aktivt arbetar för att stärka skolbibliotekets roll i undervisningen. 
Utan tillgång till böcker är det svårt att få läsovilliga elever att låna och läsa. 
Typiskt nog har de rika kommunerna, där många föräldrar har högre utbild
ning, i allmänhet bra anslag till skolbiblioteken. I de fattiga kommunerna, där 
inslaget av invandrare och arbetarklass är stort, är anslagen i regel låga. 

INSTITUTIONERNAS BOKBEST ÅND. 

Om biblioteksfrågan är relativt väl undersökt, så fattas nästan totalt kunskap 
om svenskinstitutionernas bokbestånd. L68:s expertgrupp påpekade dock bris
ten på böcker i "klassbiblioteket" och ansåg att "barn- och ungdomsböcker i 
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vida större utsträckning än för närvarande kan begagnas som läromedel i un
dervisningen'' (s. 36). 

Genom miu arbete som metodiklektor har jag skaffat mig en viss kunskap 
om skolorna i Storstockholm. Det är lika stora variationer i deras institu
tioners bokbestånd som när det gällde biblioteken. En skola i en grannkom
mun till Stockholm har tre klassuppsättningar, en som man läser i åk 7, en 
för åk 8 och en för åk 9. Samtidigt finns det skolor som har minst ett tret
tiotal klassuppsättningar om minst 15 exemplar, antologier oräknade. 
Variationen beror på en mängd faktorer: svenskämnets status på skolan, in
tresset för litteraturläsning hos svensklärarna, om man hade en intresserad 
huvudlärare i svenska på skolan (då sådana fanns), vilken policy man följt vid 
bokinköp. På en del skolor, där fri läsning är den dominerande läsarten, köper 
man 5 exemplar av varje titel. Om så är fallet begränsar det givetvis 
möjligheterna till gemensam läsning och diskussion av böcker i klassen. 
Antingen kan man då ha smågruppsdiskussioner, där läraren cirkulerar mellan 
grupperna, eller också fri läsning med redovisning genom recensioner eller 
muntliga elevpresentationer. Därmed förlorar läraren möjligheten att leda bok
diskussionerna i ett metodiskt arbete för att bygga upp litteraturförståelsen. 

Här finns mycket att göra. En större undersökning borde göras, så att 
svensklärarna vid olika skolor fick siffror och titlar att relatera sitt bokbestånd 
till. På de skolor, där man har gott om böcker i klassuppsättning, har man 
ofta avstått från läroböcker eller återanvänt dem för att i stället köpa skön
litteratur på läroboksanslaget. Det är ju fullt möjligt med det utvidgade läro
medelsbegreppet "Läromedel är sådant som lärare och elever kommer överens 
om att använda för att nå uppställda mål" (Lgr 80, s. 50). Dessutom har man 
kunnat hävda svenskämnets behov av pengar gentemot andra ämnen vid för
delningen av institutionsanslagen. På många skolor får av tradition no-äm
nena mest pengar. De ämnena har status och påtagliga behov av apparater och 
kemiska ämnen. Lärare i andra ämnen än svenska är liksom skolledare ofta 
okunniga om att de grundläggande färdigheterna är "tala, läsa, skriva och 
räkna" (Lgr 80, s. 30), och att därför svenska och matematik måste prioriteras 
när det gäller tilldelning av pengar och tex halvklasstimmar. 

När det gäller institutionernas bokbestånd finns det många faktorer som går 
att påverka. Lärarna i svenska på skolan måste ha en klar insikt i bokläs
ningens betydelse, och de måste gemensamt ha en policy för att kontinuerligt 
utöka bokbeståndet, så att de kan påverka kollegor och skolledning. Att det 
finns goda möjligheter att åstadkomma detta finns det åskilliga exempel på. 
En större eller flera mindre regionala undersökningar skulle kunna sprida 
kunskap om allt detta. 
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SAMMANFATTNING AV HINDRANDE FAKTORER. 

Jag har redan citerat L68:s magnifika fonnulering i början av expertgruppens 
sammanfattning: "Eg tillmäter skolan stor betydelse i vårt folks fostran till 
ett läsande folk". Läsundersökningarna och läsforskarna har mycket tydligt 
visat på de hinder, som finns för skolan att nå detta mål. Det svåraste proble
met är utan tvivel klassproblemet Barn ur socialgrupp 3 får en sämre start i 
livet ur lässynpunkt. Skolan kan sedan inte utjämna den orättvisan. Det låter 
kanske inte så farligt att vissa barn läser sämre än andra, men det entydiga sätt 
på vilket forskningen visat att socialklasstillhörighet, läsfönnåga och skol
framgång intimt hänger ihop gör det till ett oerhört problem. Många lärare 
och beslutsfattare tycks inte ha detta klart för sig. Det syns genom det sätt på 
vilket läsundervisnfogen tydligen ofta bedrivs, och det syns i läroplaner och 
andra styrinstrument Uppenbarligen går det snett redan på lågstadiet för ett 
antal elever. Lärarbyten, olika läsinlämingsmetoder och olika stort intresse 
hos lärarna för litteraturläsning är viktigta faktorer där. På mellanstadiet va
rierar också lärarintresset för litteraturläsningen, oä-böckernas språk är svårt 
för de svaga läsarna och ämnet tenderar att breda ut sig på svenskans bekost
nad. Högstadielärarna möter det bristande läsintresset fullt utvecklat redan i åk 
7 och tycks inte ha metoder au övervinna problemen med. På alla stadier 
finns det stora variationer i den tid, som används till litteraturläsning. Här 
finns stort behov av forskning. Det lilla som finns visar på variationer mellan 
5-30% av tiden som används för litteraturllisning. Det är klart att det påverkar 
litteraturintresset i hög grad hos eleverna. Dessutom är bristen på böcker ett 
allvarligt hinder. Skolbibliotekens olikheter ifråga om anslag, öppettider och 
bokbestånd har stor betydelse. Praxis i olika skolor när det gäller böcker på 
svenskinstitutionerna är ett lika stort problem. Utan god tillgång på böcker är 
det inte lätt att bedriva en intresseväckande och varierad litteratwundervisning. 

De flesta av dessa hinder är väl kända inom forskningen sedan lång tid 
tillbaka. Ändå har kunskapen inte trängt ut till dem det vederbör. "Bilden av 
läsundervisningen är alltså ganska ljus", påstår SÖ i förordet till "Läsa". Här 
talar beslutsfattare och forskning helt olika språk. 

POSITIVA FAKTORER. 

I det föregående har mest påvisats negativa faktorer, när det gäller skolan och 
litteraturläsningen. Och faktum är au dessa överväger i forskningen. Dock 



11 

redovisas det även positiva reaktioner från elevhåll och också försök, som 
visat klara förbättringar i elevernas attityder och läsvanor. Grogarn fann au de 
mest uppskattade inslagen i undervisningen var den fria läsningen och lärarens 
högläsning (s. 198). Dessa metoder skall diskuteras mer ingående i det följan
de. 

Spenke visar att de elever som fått flest tillflUJen att läsa litteratur på lek
tionstid lyckades bäst på läst.esten. Svensson konstaterar au de elever som fått 
tidiga och återkommande erfarenheter av "fairy tales, stories, songs etc" blev 
intresserade av litteraturläsning och genom "a regular and keen reading of fic
tion lat.er in childhood and adolescence" fick de den nödvändiga beredskapen för 
att kunna med intresse fortsätta med "more advanced works of li t.erature" (s. 
177). Mycket och lustfylld läsning är i själva verket en förutsättning för att 
kunna tillgodogöra sig undervisning om litteratur senare i skolan. 

Spenke redogör för flera försök au "bryta det utbredda liueraturmotståndet" 
(s. 174). Två av dessa rör högstadiet. Det första leddes av Kerstin Rimsten
Nilsson inom Pedagogiska utvecklingsblocket i Göteborg (PUG). Målen var 
att motivera till bokläsning, att m eleverna intresserade av god ungdomslitte
ratur, och au satsa på au bearbeta intrycken av det lästa. Lärarnas intryck var 
att läsintresset ökade hos eleverna. För att nå dessa mål krävs enligt försöksle
daren: 

mycket mer böcker än man hittills brukat ha tillgång till 
mycket mer kunskap hos lärarna om barn- och ungdomslitteratur 
mycket mer tid för eleverna att m läsa i lugn och ro utan redovisningskrav 
mycket mer samarbete mellan skolan och biblioteket 
mycket större insikt hos föräldrarna om läsningens betydelse 
mycket större förståelse hos lärarna för den fria läsningens betydelse 
(Spenke 1982, s. 31) 

Även andra läspedagoger varnar för au kraven på redovisning hämmar ele
vernas läsning. "Somliga elever uppfattar arbetet att skriva bokrecensioner 
som så tråkigt och arbetsamt att det förtar nöjet av bokläsning" (Malmquist 
1973, s. 67). 

Det andra exemplet är min egen undersökning "Läsa för livet" (SLÅ 1978). 
Där ställde jag frågan: Hur har det gått med mina högstadieelevers läsning, när 
de gått ut skolan? Jag letade reda på eleverna i en klass jag hade i början av 
70-talet och frågade ut dem om deras läsning under låg-, mellan- och högsta
diet, i gymnasiet och efter avslutad skolgång. Under högstadiet hade vi då be
drivit en ganska intensiv lästräning genom högläsning, fri läsning, läsning av 
korta text.er med diskussion på lektionerna och läsning av hela böcker, också 
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med diskussion. Därtill kom en rad andra läsbcfrämjande åtgärder: bearbetning 
av föräldrarna, läsning av bokhandelskataloger, besök i bokhandel och på 
kommunbibliotek, regelbundet utnyujande och engagemang i skolbiblioteket 
Det visade sig au mina elevers läsintresse inte sjönk under högstadiet Efter 
avslutad skolgång betecknade sig 18 av 26 elever som regelbundna bokläsare, 
7 H.lst.e ibland och I sällan. Det behövs både sociala satsningar (föräldrabear
betning, bokhandelsbesök och regelbundna bibliotcksbesök), engagemang och 
kunskap om ungdomslitteratur av läraren och mycket och varierad li tteratur
läsning på lektionerna för att få ett sådant resultat. I Rimsten-Nilssons 
försökgjordes extra satsningar i form av bokinköp. Jag hade bara det skolan 
kunde erbjuda. Det går det med. 

HÖGLÄSNING. 

Carina Spenke framhåller, som tidigare sagts, au litterauuintresset hänger in
timt samman med motivationen au läsa. En av de mest motivationsskapande 
metoderna är utan tvivel lärarens högläsning. Både Rimsten-Nilsson och 
Grogam understryker detta. Gunnar Axberger skriver i MLFÅ 1968: "God 
högläsning är ofta ytterligt suggestiv: tonfall och stämning smittar, lever 
kvar i minnet när man sedan läser tyst på egen hand. Mer än lovprisande 
utläggningar av texten kan suggestioner som dessa öppna ungdomars ögon för 
litterära värden". Ewe Malmquist rekommenderar högläsning på högstadiet 
varje dag. 

Därför är det egendomligt att det tycks förekomma så sällan. Enligt Spenke 
uppgav de flesta eleverna i hennes undersökning "att man sällan eller aldrig 
läste litteratur högt i skolan" (s. 147). Här gällde det dock även elevernas egen 
högläsning, och då är vi inne på ett svårare problem. Grogams lässvaga elever 
vittnade om hur de pinats av att ha tvingats läsa högt i klassen: "Alla andra 
läser snabbt...å så kommer en annan och stakar sig ... då känner man sig rätt 
dum" (s. 199). Däremot fungerade som påpekats lärarens högläsning utmärkt 
"-Vad ska vi göra på svenskan? Jag vet att du tycker det är tråkigt här ock
så-vad vill du göra? -Jag vet inte ... jo ... det går bra ... när du läser högt och vi 
följer mcd ... det går bra ... " (s. 205). 

Ordet högläsning nämns överhuvudtaget inte i Lgr 80. Under rubriken 
Lågstadiet sägs dock att eleverna bör få "lyssna till dikter, sagor och be
rättelser". Det enda exempel som tas upp kommentarmaterialet "Läsa" är 
också hämtat från samma stadium. Det är säkert en viktig orsak till au den 
dominerande läsarten på mellan- och högstadierna idag är den tysta läsningen. 
Eleverna läser för sig själva och redovisar i form av recensioner eller i läsjour-
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naler. På högstadiet har man ofta fri läsning någon gång i veckan. Om man 
läser en kortare text i antologin för all samtaJa om, går det ofta till så att e le
verna får läsa texten tyst, eventuellt efter en introduktion av läraren, som se
dan skriver uppgifter på tavlan eller hänvisar till uppgifter i boken. Med det 
systemet får man ofelbart problemet med att eleverna läser olika fort Läraren 
måste hinna med samtaJet om texten och avbryter läsningen innan de svagaste 
läsarna läst färdigt. På så vis får Kalle och Nisse inte veta hur det går i många 
berättelser, vilket måste vara mycket frustrerande. 

Jag brukar läsa högt en gång i veckan för mina nya sjuor. Jag väljer texter, 
som går bra att läsa högt (vilket ofta är ett kvalitetstecken), som är spännande 
och som går att samtaJa om. Novellen är bäst, eftersom den är eu avslutat 
helt verk. Efter min läsning diskuterar vi texten: vi talar om människorna, 
problemen, språket och litet om hur historien är upplagd berättartekniskt sett 
- någon detalj varje gång för att ge mönster åt eget skrivande. Ofta börjar vi i 
texten och hamnar sedan i något mänskligt problem, som intresserar eleverna. 

På vårterminen prövar jag en annan högläsningsmetod. Jag börjar läsa, och 
när jag slutar får vem som vill av e leverna fortsätta. Jag brukar ge följande 
instruktion: "Vem som vill får fortsätta att läsa högt. Ni får läsa högst en 
halv sida. Ingen får läsa mer än en haJv sida. Om två börjar samtidigt får en 
ge sig men har förtur till nästa bit". 

Det fungerar förbluffande bra. Det verkar som om eleverna tycker att det är 
roligt au läsa, eftersom de får bestämma själva när de viIJ läsa och när de vill 
sluta. Det blir en kreativ sillJation, som inspirerar eleverna. Med jämna mel
lanrum diskuterar vi högläsandets teknik och problem. Medan eleverna läser 
stryker jag under ord och uttryck, som jag hör att de inte förstår. Dem tar jag 
sedan upp i diskussionen efteråt 

Vilka läser då? Först de duktiga flickorna, sedan de duktiga pojkarna, och 
efterhand tar allt fler av eleverna del i läsandet. Om någon är riktigt klen läsare 
tvingar jag honom inte att läsa högt på det här sättet. Han får i alla fall höra 
historien till slut. Under de följande åren, för jag läser ofta på det här sättet, 
brukar de allra flesta komma med i läsandet En fördel med den här metoden är 
att aJla blir färdiga med historien samtidigt, så att vi kan börja samtala om 
den direkt. En annan effekt blir att elevernas stavning förbättras avsevärt utan 
att de behöver plugga så mycket stavningsregler, vilka de i många fall ändå 
inte förstår att tillämpa. 

När vi har läst en bra novell och lyckats bra med högläsningen brukar man 
kunna höra en suck gå genom klassen. Då har vi skapat novellen tillsammans 
och upplevt den som en konstnärlig enhet utan störande avbrott. Det är en 
skön känsla. En sådan här högläsningsmetod kombinerar fördelarna med lä
raren som mönsterläsare med elevmedverkan. Samtidigt tvingas inte de svaga 
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läsarna att lida inför klassen, med de får ändå höra berättelsen till slut, så att 
de kan vara med i diskussionen efteråt. Eftersom läsningen kommer från olika 
håll i klassen utan att följa bänkrader eller lärarens kommandon så syns det 
inte tydligt för eleverna, vilka som läser eller inte läser. Det är på många sätt 
en skonsam metod gentemot de dåliga läsarna. Läraren har en chans att bygga 
upp deras läsmotivation samtidigt som ett läshinder bearbetas, nämligen deras 
dåliga stavning. Grogarn fann au 50% av hennes elever hade svåra, läshindran
de stavningsproblem (s. 239). 

DEN FRIA LÄSNINGEN. 

Den fria läsningen är säkert den dominerande läsarten på högstadiet. Den är en 
produkt av den nya grundskolan. Det heterogena elevmaterialet tvingade de 
realskolevana lärarna att ge upp den gemensamma klassikerläsningen för att i 
stället satsa på en individualiserad läsning av ungdomsböcker. Den kan bedri
vas på olika säll. Ofta har man en lästimme i veckan, då eleverna läser i en 
bok de valt i skolbiblioteket eller ur institutionens boksamling. De redovisar 
sedan via recensionsskrivande eller genom att föra läsjournal. Metoden erbju
der en del problem. Recensionstvångets effekter på klena läsare har redan be
skrivits. Grogams elever berättade om andra problem. Det kunde dröja så 
länge mellan lästillfällena, genom att lektioner föll bon, att eleverna glömde 
vad de börjat läsa i boken och därför gav upp hellre än att börja om läsningen 
av boken. Ibland var det för oroligt på lästimmarna så att koncentrationen 
stördes så kraftigt att läsning blev omöjligt. Svårigheten för läraren att hitta 
rätt bok åt rätt elev var ett annat problem. Eleven fick ta en bok mer eller 
mindre på måfå: " ... till slut gav han upp och gav mig den bara ... " (s. 171). 
Om eleverna fick läsa tyst för att sedan diskutera gemensamt uppstod "prob
lem med de dåliga läsarna och de som läser mycket långsamt" (s. 173). Gro
gam menar att läsning under tvång är en felaktig metod. Eleverna borde få 
välja böckerna själva. Då uppstår nya problem. De vet inte vad de ska välja 
och väljer därför ofta fel böcker, tex för svåra. Men Grogarn sammanfattar 
" ... den fria läsningen är ändå den bästa formen för lästräning i helklass för just 
dessa elever, framför allt därför att eleverna själva föredrar den formen" (s. 
198). 

Den starkaste kritiken mot den fria läsningen som metod kom 1976 från 
Pedagogiska gruppen i Lund. Man menade au enda syftet var att stimulera 
elevernas läslust. "Upplevelsen ses som elevernas enskilda angelägenhet och 
får inte störas ... Vad man läser spelar ingen roll. Hur man läser spelar ingen 
roll. Huvudsaken är att man läser (Brodow m.n., Svenskamnets kris s. 114). 
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Huvud.felet är att upplevelsen "isoleras från mänskliga och sociala samman
hang, och blir ett självändamål för stunden. Den blir 'pornografisk"' (s. 115). 
Gruppen kritiserar bl a läroplanen (Lgr 69) och forskare som Göte Klingberg 
och Gunnar Hansson och anser att deras enda mål är att ''eleverna skall läsa 
litteratur för att läsa mer litteratur" (s. 122). I stället vill man att elevernas 
upplevelse skall verklighetsanknytas. Elevernas spontana upplevelse måste 
diskuteras i undervisningen och sättas in i ett socialt sammanhang. 

Gruppens kritik kan bara gälla om läraren har den fria läsningen som enda 
läsform. Det har vare sig Klingberg eller Hansson påstått Vidare bortser man 
från den fria läsningens främsta motiv: att den är motivationsskapande. Med 
den stora spridning i läsförmåga, som finns i en normal klass, måste man 
också ha en möjlighet alt individualisera läsningen för att kunna bryta läs
motstånd och bygga upp en bättre läsförmåga hos svaga elever. 

Själv har jag försökt att förena den fria läsningens motivationsskapande 
effekt med andra mål. I en artikel i Svenska i slwlan (2/1980) beskrev jag 
arbetet så här: 

Brev 
Man behöver veta litet om de nya sjuornas intressen. Den gamla brev
öppningen fungerar fint. Jag skriver ett brev till eleverna där jag berättar 
om mig och mina intressen, där läsning givetvis är ett De svarar, oftast 
med mitt brev som mönster, och jag får då veta något om deras läsintres
se. Jag skriver upp det viktigaste på en klasslista, som jag läser på till 
nästa halvklasstimme, som vi tillbringar i biblioteket. Jag visar, berättar 
hur man lånar, presenterar eleverna för bibliotekarien och vi tittar på 
böckerna. Jag försöker hjälpa alla eleverna med deras speciaUntressen, 
som verkligen kan vara många. Det viktiga är nu inte att alla läser vär
defull skönlitteratur utan att skapa ett positivt första möte med biblio
teket. Besöken fortsätter sedan regelbundet hela högstadietiden, varan
nan/var tredje vecka eller vad som verkar vara lämpligt med hänsyn till 
elevernas lästakt och intresse. Någon gång kan man pausa ett tag om 
eleverna verkar övermätta. Det viktiga här är kontinuiteten. Före varje 
större lov är vi självklart i biblioteket Alltid i mindre grupp, aldrig med 
lånetvång, aldrig någon redovisning i form av recensioner eller framträ
danden inför klassen. Däremot alltid korta samtal kring böcker som åter
lämnas e ller lånas och maximalt utnyttjande av elevers förmåga att locka 
andra att läsa. Så småningom får man många olika läsrelationer till ele
ver, som tycker om vissa sorters böcker. Man letar gemensamt i hyllorna, 
tipsar varandra, läser varandras favoriter och talar om skolan och livet 
dessemellan. 
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De läsovilliga 
Ja, det där fungerar förstås bra med medelklassbarnen. Men de andra då, de 
läsovilliga, de lässvaga? Jag brukar ta det lugnt med dem, låta dem vänja 
sig vid biblioteket. Det finns mycket för dem också, vana som de är vid 
ett magert mellanstadiebibliotek. Tidningar, tidskrifter, sportböcker, serie
böcker osv. De fär sitta och läsa i sitt hörn och jag pratar med dem om de
ras läsning också. Med 12-15 elever åt gången hinner man med det. Vid 
lämpligt t.illfiille sätter man in stöten. De har hört våra boksamtal, lyssnat 
på sina kamraters rekommendationer brukar det visa sig och känt nyfiken
het inför det okända. Vid närmare bekantskap visar det sig oftast att de 
också läser, ofta kioskböcker, men au de döljer det i det längsta. Jag bru
kar be dem ta med sig någon favorit till nästa gång och då ber jag att få 
låna den. Jag läser fort ut den och lämnar tillbaks den med någon positiv 
kommentar, den må ha varit aldrig så usel. Vid lämpligt tillfälle plockar 
jag fram något i utlånarens genre från biblioteket eller ur eget förråd och 
ber honom läsa den, som tack för lånet. En relation är påbörjad, eftersom 
han har svårt att vägra nu. Den följs sedan upp varsamt och taktfullt 

Personlighetsrelationer 
A och 0 är de personliga relationerna. Man måste komma ihåg vad de 
olika eleverna gillar och har läst för alt kunna gå vidare. Det gör man inte 
om man inte läser själv vad eleverna läser, så mycket man nu orkar. Det 
sista är ett självklart krav om man ska kunna fostra läsare: an man delar 
intressen och tar dem på allvar. 

På det sättet försöker jag bygga upp vad som brustit i hemmet och på tidigare 
stadier i skolan. Det klarar man bara med ett starkt eget läsengagemang. Det 
tar tid att utbilda personliga relationer till de enskilda eleverna för att bryta 
läsmotstånd, som nästan alltid är av psykologisk art. Bara två av eleverna i 
Grogarns undersökning kunde inte läsa (s. 134). Det stämmer med min er
farenhet: de allra flesta kan läsa men en del läser långsamt eller är ovilliga att 
läsa. För an lyckas måste man vinna elevernas förtroende, ha tid på sig, indi
vidualisera och själv ha läst mycket ungdomsböcker. 

LÄSS AMT ALET. 

Samtidigt som man försöker väcka elevernas lust au läsa måste man också 
systematiskt bygga upp en gemensam referensram, som man kan använda i 
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liueraturdiskussioner och som eleverna kan utnyttja när de skriver. Sambandet 
mellan läsa och skriva är naturligt och fruktbart. 

Lässamtalet är dock en komplicerad sak och en svår konst för läraren att 
Lillägna sig. Gunnar Hanssons undersökningar visade att eleverna inte var 
nöjda med skolans undcrvisningsmetoder när det gällde liueraturdiskussioner: 
"Genom undervisningen och på andra sätt tycks högstadieeleverna alltså ha 
fått den uppfattningen att det enkla händelseförloppet och vissa formella egen
skaper i litteraturen är viktigare l1n vad de sedan anser vid bedömningen av en
skilda verk. Samtidigt har de inte fått stöd för sin uppfattning alt det är viktigt 
dels att förstå människor och problem som skildras, dels att bli engagerad av 
litteraturen och känna inlevelse" (I975a, s. 146). Han sammanfattar: "J dessa 
val finns därför utgångspunkten för en litteraturpedagogik, som möter elever
nas behov och intressen och samtidigt utvecklar deras förmåga att självstän
digt men ändå nyanserat ta stl1llning till litteratur av olika slag" (s. 148). 
Spcnke kommer till liknande slutsatser: " ... om svensklärare i alltför hög grad 
utnyttjar "expertanalyser" i sin undervisning kan elever hindras från alt ut
veckla en självständig förmåga att läsa, tolka och värdera litteratur". Hon 
påpekar också i sin tolkning av L 68:s resultat: "Litteraturvalet måste alltså 
vara förankrat hos de enskilda eleverna och bearbetningen av det lästa bör ske 
på ett sådant sätt att det leder till insikt och mersmak samt med tiden utveck
lar varje elev till en medveten läsare och litteraturväljare" (s. 78). 

Svensson fann au "at least at the age of fourteen readers are capable of rea
soning about their interpretive activity and various aspects of poetic meaning. 
These and other activities and experiences should be the basis for furthcr in
struction or at least not be contradicted by what Bleich calls the "acrobatic 
maneouvres" of the specialists. It is probably pedagogically sound to allow 
young readers to build their literary interpretations on their own experiences 
and to Jet them take rcsponsibility for these interpretations in discussion with 
othcrs" (s. 175). 

Forskningen varnar alltså för "experttolkningar", dvs de sätt att analysera 
litteratur som lärarna lärt i sina ämncsstudier vid universitetet. I stället bör 
diskussionen ta sin utgångspunkt i elevernas egna iakttagelser i texten. Den 
danska litteraturpedagogen Birte Sörensen formulerar det så här: 

Under lektioner med klassundervisning visar sig lärarens övertagande av 
LexLen först och främst i hela lektionens struktur och interaktionens form. 
Det är läraren som styr hela förloppet och som lärare vilJ vi gärna söka 
bestämda svar i våra samtal med eleverna. Det vet eleverna mycket väl 
och de "duktiga" eleverna anstränger sig också lojalt au gissa dessa svar. I 
vårt sökande efter de "riktiga" svaren seleklerar vi omedvetet - och ibland 
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också medvetet - elevernas svar och är mindre lyhörda för de elevsvar som 
ligger utanför vår egen väg för analysen. Får vi eu lite oväntat svar, låter 
vi ofta bli att ta ställning till det. antingen genom att vänta på att fler 
skall vilja svara tills det svar vi väntar oss dyker upp, eller genom att lite 
dröjande säga "ja" och så fortsätta i våra egna tankebanor utan andra kom
mentarer. Vi vill nämUgen inte bara att eleverna skall överta vår egen ana
lysprodukt utan också att de skall följa vår egen väg fram till den. 

Eleverna har under de välordnade lektionerna uppmärksamheten riktad 
mot läraren också rent fysiskt. Texten använder de inte mycket. De måste 
rentav uppmanas att se på den - ja, ofta till och med att ta upp den ur väs
kan. På detta säll uppstår "lärartexten". För eleverna är det fråga om en 
lärartext - lärarens accepterande är för dem det primära. För läraren är det 
fråga om en lärartext, eftersom han ihärdigt arbetar på au förmedla det 
som för honom är texten. 

Emellertid måste ju eleverna lika väl som läraren ha haft eu första möte 
med texten, antingen det har varit fråga om upplevelse eller om irritation. 
I en klass finns det alltså alltid en rad elevtexter. Under många av våra lek
tioner utvecklas dessa elevtexter inte alls. De kan glimtvis anas i elever
nas svar eller i gruppdiskussionerna, men i de allra flesta fall känner vi 
inte till dem. Ofta blir vi besvikna, om vi förSOker fånga in dem, efter
som eleverna har svårt att verbalisera sitt första intryck av en text De gör 
det oftast i svepande, allmänna formuleringar som: "Den är väldigt bra", 
"Den är tråkig", "Jag tycker bättre om sånt som är spännande". 

Eftersom elevtexterna sällan ingår i textarbctet i skolan, uppstår sällan 
det som man skulle kunna kalla för den gemensamma texten. Den skulle 
kunna uppstå ur en process, där lärare och elever gemensamt för en dialog 
med texten och härigenom lär av varandra och av texten. Lärartexten är, 
som förut nämnts, ofta en kvalificerad tolkning av texten; en tolkning 
som hänger väl samman och kan dokumenteras i texten. Därför kan det 
verka dumt att inte se den som ett utmärkt mål för textarbetet. Men hur 
bra lärarens tolkning än är, är den ändå också begränsad, eftersom också 
den betingas av lärarens egen situation och historia. Också lärare pro
jicerar sig själva på texten - och också lärares erfarenhet av livet är begrcln
sad. Läraren kan genom att lyssna på eleverna sätta sina egna tolkningar 
på prov och därigenom samtidigt lära eleverna au det inte finns några slut
giltiga svar i arbetet med texter. I sista hand är det ju eleverna som skall 
få ut något av arbetet. Om det de får ut av arbetet först och främst är kän
nedom om vilka redskap man kan använda när man skall analysera texter, 
reduceras textläsningen till en teknisk fackdisciplin. Om textarbetet däre
mot skall vara en intellektuell och känslomässig kunskapsprocess, som 
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har existentiell betydelse för eleverna, måste det vara deras möte med tex
ten som, skall bearbetas. Det går bra om vi som lärare är modiga nog att 
släppa vår egen analysstruktur och skickliga nog att strukturera analysen 
utifrån elevernas uttalanden om texten (Sörensen s. 163). 

Den moderna receptionsforskningen sysslar mycket just med lässamtaleL Man 
har bl a undersökt av vilka skäl eleverna läser. Sörensen menar att de läser av 
eskapistiska, kompensatoriska, problemsökande och kunskapssökande skäl. I 
en text vill de finna en rad anbud om identifikation. I litteraturen söker de sig 
själva - de läser främst för au bekräfta sig själva. Upplevelse och identifika
tion är de viktigaste elementen i textläsningen. Därför "kan man som lärare 
riskera att dyrka upplevelsen". Men eleverna förbiser ofta ställen i texterna, 
som strider mot deras egna värderingar eller är så provocerande att de omed
vetet skyddar sig mot dem. Där behövs en textbearbetning, menar Sörensen, 
så att textens möjligheter kan realiseras. Den distansering från texten som 
behövs då, måste dock bygga på elevernas upplevelse och identifikation. "Om 
processen - från inlevelse till distansering - får lov au utvecklas under skolans 
textläsning, blir det knappast fråga om att förstöra upplevelsen utan snarare 
om att uppleva på en kvalitativt annorlunda nivå" (s. 158). Men Sörensen 
påpekar au det finns många problem förknippade med den processen. Texten 
blir annorlunda i skolan. "Från att ha varit fria erbjudanden om underhållning, 
information, erfarenhetsbearbetning och provokation blir de alla oundvikligt 
läxa" (s. 158). 

Linner (1984) har särskilt studerat dessa institutionella faktorer i litteratur
studiet: eleverna läser för betyg, då premieras speciellt minneskunskaper och 
reproducerande av lärobokens och lärarens tankar vilket allt är hinder för ett 
gemensamt sökande efter kunskap. 
Linn~r tillhör Lundagruppen, och den gruppen har lagt ner mycket arbete på 

att analysera lässamtalet. Förutom att man i en lång rad böcker introducerat 
utländsk receptionsforskning har man sökt bygga ut och verifiera den tes, som 
lanserades i Svenskämnets kris 1976: Upplevelsen får inte bli ett mål i sig. 
Elevernas spontana upplevelse av en text måste diskuteras i undervisningen. 
Det gälJer att sätta in upplevelserna av texten i ett socialt och politiskt sam
manhang. I teoretiska resonemang och i praktiska försök på olika nivåer har 
man undersökt tesens bärighet. Gruppen är marxistiskt orienterad och det är 
därför typiskt att man utgår från teorin. I Svenskämnets kris påpekar man au 
"denna modell är som sagt ofullständig och det saknas praktiskt metodiska 
linjer i den" (s. 126). Det är dessa linjer man sökt bygga ut. I Lars-Göran 
Malmgrens senaste bok, Den konstiga konsten (1986), ser teorin i allt väsent
ligt likadan ut: "Det går au ställa upp en idealmodell för hur en läsprocess i 
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en kunskapssökande kontext kan utvecklas .. " (s. 111). 
Dock har man upptäckt en del problem förknippade med realiserandet av 

detta ideala läsande. Läsarna har en tendens att personalisera tex.tens konflikt.er, 
dvs man tycker alt personen har sig själv att skylla, han kunde ha handlat 
annorlunda, dvs läsaren tar inte nog hänsyn till den historiska situationen. 
Läsarens .identifikation gör att han ser personen som ett subjekt i stället för 
som ett objekt. Gruppen rekommenderar ofta en tema-upplagd läsning, så att 
eleverna hinner sätta sig in i problemen ordentligt och kommer in i det rätta 
synsättet. Tex.tvalet vållar också problem om man rekommenderar socialrea
listiska tex.ter, där individens historiskt betingade siLuation lättast kan urskil
jas. Modernistisk, mångtydig litteratur är pedagogiskt mindre lämplig, bl a 
därför att den inbjuder till experttolkningar: "det intellektuella draget betonas 
på bekostnad av det personliga" (s. 112). Gruppen har ofta kritiserats för att 
man tappar bort den estetiska dimensionen i sina litteraturförsök. I diskus
sionen av detta kommer Malmgren med kritik mot den formalistiska traditio
nen och också av den humanistiska, som "sätter individen, existensen och 
naturen över historien". Han slutar sin diskussion av "den estetiska dimen
sionen" med följande fråga: "Och frågan är hur man pedagogiskt skall kunna 
utveckla den estetiska dimensionen i läsarens reception" (s. 128). 

Den avgörande skillnaden mellan Lundagruppen och övriga svenska läsfors
kare är den att gruppen i alla lägen utgår så konsekvent från teorin, inte från 
ett mer eller mindre ordnat empiriskt material Fakta får innebörd först genom 
teorin. De andra läsforskama försöker beskriva den verklighet som föreligger 
och utifrån delta föreslå åtgärder som kan förbättra situationen. Dock blir 
probleminventeringen dominerande hos de flesta av dem, och de positiva 
förslagen tenderar att hållas i allmänna ordalag. Läraren får själv finna de 
konkreta metoder, som passar hans situation. 

Själv menar jag att man behöver strukturera lässamtalet till en början. Det 
är naturligtvis inget fel au sätta in texten i dess historiska situation, det är 
tvärtom ofta nödvändigt på ett eller annat sätt. Men varje text är en ny värld 
och diskussionen måste anpassas efter elevernas läsningar och behov. Därför 
är det viktigt att man som diskussionsledare inte låser sig i någon teori eller 
arbetar efter en mall. Det är förvisso en svår konst au finna de rätta frågorna, 
som kan vara fruktbara för eleverna att diskutera. Frågorna bör röra väsentliga 
saker i texten och inte stanna vid enkla handlingsfrågor. Varför-frågorna kom
mer därför au dominera, och anknytningen till elevernas problemvärld måste 
noga betänkas. Hur kan den här tex.ten angå mina e lever? På ett senare 
stadium kan man släppa den strukturerade utfrågningen och öppna di~kus
sionen med en öppen fråga av typen: Vad fäste ni er vid i den här berättelsen? 
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SAMMANFATTNING. 

Något som forskningen med all önskvärd tydlighet pekar på är att man måste 
låta eleverna !lisa mycket litteratur på alla stadier, mycket mer än vad man i 
allmänhet idag låter eleverna läsa i skolan. Boksituationen måste bearbetas: 
skolbibliotekens resurser måste förbättras, anslagen till svenskinstitutionerna 
för bokinköp måste öka. Men även med den situation vi har idag kan en hel 
del uträttas. Jag har sedan många år tillbaka försökt bygga på forskningens 
rön och egna erfarenheter för att utforma ett litteraturläsningsprograrn, som 
visat sig fungera rätt bra. Jag ger en kort sammanfattning här som en ut
gångspunkt för vidare diskussion. 

Starta den fria läsningen så fort som möjligt Tag reda på elevernas intres
sen och läsvanor, tex genom brevförfarandet Utnyttja skolbiblioteket myck
et, bl a för att ge biblioteksvana. Följ upp med bokhandelskataloger och med 
besök i bokhandel och större bibliotek och be om deras stöd. Jaga inte elever
na med recensionsskrivande. Det här är läsning för nöjes skull. 

Läs högt för eleverna första terminen: spännande, bra texter. Börja tcxtsam
talen, noga övertänkta, genast. Försök involvera eleverna i högläsandet på 
våren. 

När intresset och förmågan au läsa och diskutera börjar komma, läs hela 
böcker med eleverna. Låt dem få vara med och välja i någon form. Tag dis
kussionen i halvklass, led den själv, sitt i en cirkel så att skolsituationen 
bryts och så att ni kan se varandra. Jag brukar börja med det här i åttan ocb vi 
brukar hinna ll:ISa 3-4 böcker per termin. 

Hela tiden fortsätter den fria läsningen och läsning och diskussion av korta 
texter. Koppla ihop läsandet ocb skrivandet genom att också göra berättar
tekniska iakttagelser i texterna och uppmuntra eleverna att använda dessa i 
skrivandet. Ibland kan man lägga upp ett tema som bygger på läsa och skriva. 
Låt tyngdpunkten i undervisningen ligga på läsa, tala och skriva, så att grund
fllrdigheterna övas intensivt och plottra inte bort svenskundervisningen på 
mindre viktiga småsaker i läroböckerna. Minst två tredjedelar av tiden försöker 
jag använda för grund.färdigheterna. I en hygglig årgång brukar jag hinna läsa 
och diskutera minst tio korta texter per termin. Det blir ett 60-tal texter på tre 
år plus 12-15 böcker, noga diskuterade. Dessutom läser eleverna ett varierande 
antal böcker under den fria läsningen. 

På sikt märlcs den språkliga utvecklingen tydligt: eleverna stavar bättre och 
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de skriver allt bättre. Men litteraturläsningen är grunden - utan den fungerar 
inte svenskundervisningen. 

"Det är viktigt au man läser ännu mer skönlitteratur i skolan." 

(Gunnar Hansson) 
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