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Abstract

o
Kussak, Ake, 1999. Litterära skoltexter. En studie av läseböcker för grund
skolans högstadium och motsvarande skolformer och stadier 1950-1975.

(Literary School Texts. A study of Literary Anthologies for the Upper 
Level of the Compulsory School and Corresponding Types of Schools in 
Sweden 1950-1975.)

Skrifter utgivna av Avdelningen fö r  litteratursociologi vid Litteraturve
tenskapliga institutionen i Uppsala, nr 41.

Stockholm Library o f  Curriculum Studies,\ol. 4.

The main material of the investigation consists of literary school antholo
gies from the period 1950-1975 intended for the teaching of Swedish at the 
upper level of the compulsory school and corresponding types of schools.

The purpose of the investigation is to inquire into the matter how curri
cula have been interpreted and realized in literary anthologies during an 
important period of the Swedish educational system when, in 1962, the 
elementary school and the grammar school which long had existed parallel 
to each other were replaced by a nine-year compulsory school for all pupils. 
The motives of the Swedish curricula for the reading of literature at school 
are analysed and their aims and directions regarding practice of proficien
cy, cultural participation, contemporary social and environmental studies, 
and development of personality are related to the selection of texts made by 
the publishers of literary anthologies. The following questions are asked: 
What aims of the curricula are given priority? What is the intended use of 
the texts? What writers are presented in the anthologies? What kinds of 
texts are selected as school texts? In what way are the texts adapted to the 
readers? The analysis of the selection also illustrates questions about the 
reading of classics and the formation of a canon as well as the relationship 
between the reading of fiction and non-fiction.

Practice of proficiency is given priority in the first curricula of the com
pulsory school (in 1962 and 1969) while cultural participation which ear
lier was important -  especially in the grammar school -  is now of less inte
rest. Contemporary social and environmental orientation, and development 
of personality are also emphasized as motives for the reading of literature.

To a large extent the literary anthologies -  especially in those made for 
the grammar school -  have contained texts by classical Swedish writers but 
gradually they develop into collections of modem Swedish and foreign li



terature. Among the classics Fröding and Strindberg still hold high posi
tions. The reading of classical writers seems to be looked upon as a task for 
the upper secondary school.

The main part of the texts in the literary anthologies consists of poetry 
and fictional prose. A smaller part is taken up by other forms of prose. The 
element of poetry gradually lessens during the period (from more than one 
half of the titles to one third). Fictional prose is correspondingly increased. 
At the end of the period Swedish texts do not dominate as much as before. 
Literature from foreign countries is being included in the anthologies o f the 
compulsory school.

The texts take part in a pedagogic process where the practice of reading 
is the main purpose of the tasks which the anthologies give to the texts.

Key words:
sociology of literature, educational history, history of curriculum, literature 
in school, compulsory school, classical writers, literary canon.
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Förord

7

En ny värld öppnades -  så har ibland mötet med litteraturen i skolan beskri
vits. För Harry Martinson och Vilhelm Moberg var mötet positivt och livs
avgörande, och Bengt Anderberg berättar att han upplevde poesins troll
makt i skolböcker som Sörgården och I  Önnemo. Men andra fann att det 
var något främmande och obegripligt med skönlitteraturen i skolan. För 
dem öppnades inte en ny värld. Skolans litteratur förekom inte hemma och 
de böcker som man var van vid hemifrån fanns inte i skolan. Kanske någon 
frågade sig om den litteratur som lästes i skolan överhuvud taget lästes nå
gon annanstans.

Den här boken handlar om läsning av skönlitteratur i skolan. Det är i 
första hand en historisk studie som bygger på en genomgång av läseböcker. 
Men frågorna kring litteraturläsningen har aktualitet även i dagens skola. 
Det är frågor som har att göra med att anpassa läsningen till elevernas för
utsättningar och intressen och att öva läsfärdigheten, men också att skapa 
engagemang och diskutera värderingar. En annan uppgift är att genom littera
turläsningen ge eleverna del av kulturarvet. Många engagerade lärare hoppas 
att kontakten med skönlitteraturen i skolan skall skapa ett intresse för livet, 
att dörrar skall öppnas.

De skönlitterära texterna har till skillnad från vanliga lärobokstexter inte 
tillkommit främst med tanke på skolans undervisning. Skolan lånar redan 
existerande texter och använder dem för sina egna syften. Skönlitteraturen 
presenteras med nya förtecken. Läsningen av skönlitteratur i skolan är där
med i princip något annat än den frivilliga läsning som man tillämpar när 
man själv får bestämma över sin läsning. De skönlitterära texterna får spe
ciella funktioner i skolan och detta vill jag markera med uttrycket ”skoltex- 
ter” i rubriken.

Under mitt arbete med denna skrift har jag haft tillfälle att få diskutera 
olika utkast och avsnitt med många vänner och kolleger som har lagt ned 
tid på läsning och lämnat konstruktiva synpunkter. Det intresse som har 
visats mig har verkligen hjälpt mig framåt. Jag tackar särskilt Lars Furu
land, Brita och Sten Furhammar, Bo Ollén, Ingemar Nilsson, Lars Brink 
och Staffan Selander. Jag tackar Johan Svedjedal för engagerad och värde
full kritik samt för att jag under hans ledning fick ventilera texten vid ett 
seminarium på Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskap
liga institutionen i Uppsala. Ett varmt tack till deltagarna i detta seminari
um! Tack också till Lars-Olof Jiveskog som gav mig god hjälp när jag för
sökte ta fram uppgifter ur databasen och till Anders Kussak som har gett
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mig ett handtag med tabellerna, samt till min hustru Britta Kussak som tagit 
sig igenom utkast efter utkast och lyft fram oklarheter och tveksamma for
muleringar. I samband med min tjänst har jag tilldelats medel för forskning 
från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och från Lärar
högskolan i Stockholm.

De olika kapitlen tar upp olika aspekter på materialet och är utformade 
så att de i viss utsträckning kan läsas separat. Noter finns i slutet av varje 
kapitel. Rapporten har disponerats på följande sätt. Efter en presentation av 
syfte, material och metod tecknar jag i det första kapitlet en principiell skiss 
över litteraturens villkor i skolan. Jag lämnar också som en bakgrund en 
kortfattad översikt över utvecklingen av den svenska skolan från ett paral- 
lellskolesystem med folkskola och realskola till en gemensam grundskola, 
som införs under den period som undersökningen avser.

I kapitel två behandlar jag läroplanernas övergripande syften för littera
turläsningen. Frågor som ställs är: Hur ser läroplanerna på litteraturläsning
en? Hur motiverar de litteraturläsningen? Vad är karakteristiskt för de olika 
läroplanerna?

Kapitel tre ägnas åt en översikt över undersökningens läseböcker för 
grundskolans högstadium och motsvarande stadier i folkskola och realsko
la. Läseboksutgivningen under perioden följs.

I de följande kapitlen riktas studiet mot läseböckernas texter. I kapitel 
fyra undersöks författarrepresentationen. I kapitel fem studeras vilka olika 
sorters texter eleverna får möta. I kapitel sex undersöks hur urvalet har på
verkats av principen om anpassning till läsarna.

Användningen av läseboktextema diskuteras i kapitel sju utifrån de an
visningar som antologiredaktörema lämnat genom kommentarer, arbets
uppgifter och lärarhandledningar. Hur ser den tänkta textbehandlingen ut?

I det sista kapitlet kommenteras och diskuteras undersökningsresultaten.

Sollentuna i oktober 1997

o
Ake Kussak
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1 Skolan och litteraturen

Vilka litterära texter blir skoltexter?
Språket och litteraturen är svenskämnets båda sidor. I denna undersökning 
ligger perspektivet på ämnets litterära sida.

En utgångspunkt är att valet av skönlitterära texter i skolan beror på vil
ken avsikt skolan har med läsningen och att denna avsikt kan studeras i 
läroplaners mål. Undersökningens syfte är att utifrån en analys av skolans 
läroplaner undersöka hur dessa tolkats och konkretiserats i läroböcker. För 
att belysa urvalet ställs bl.a. följande frågor: Vilka av läroplanernas mål 
prioriteras? Vilka författare representeras i läseböckerna? Vilka sorters tex
ter väljs ut till skoltexter? Hur anpassas texterna till läsarna? Vilken är den 
tänkta användningen av texterna? Analysen av urvalet avser att särskilt lyf
ta fram frågor kring klassikerläsning och kanonbildning.

Det material som använts för undersökningen är läseböcker -  skolanto- 
logier -  från perioden 1950-1975, avsedda för undervisningen i svenska/ 
modersmålet på den svenska grundskolans högstadium och motsvarande 
årskurser i andra skolformer. Undersökningen omfattar läseböckernas tota
la urval med fokus på de skönlitterära texterna.

Undersökningsperioden 1950-1975 utgör ett viktigt skede i svensk ut- 
bildningshistoria, när äldre skolformer successivt ersätts av den nya grund
skolan och olika traditioner bryts mot varandra. Decennierna efter andra 
världskriget innebär stora förändringar för den svenska skolan. Utbildnings- 
explosion är ett uttryck som Ulf P. Lundgren använder för att karakterisera 
tiden från andra världskrigets slut till början av 1970-talet.1 Jag har valt 
1950 som startpunkt -  det år då riksdagen fattade principbeslut om nioårig 
enhetsskola. Sixten Marklund har betecknat året 1950 som brytpunkten mellan 
gammalt och nytt i svenskt skolväsen,2 och Jan Thavenius ser detta år som 
en gräns mellan olika skeden i svenskämnets historia.3 Realskolan hade 
växt under 1930- och 1940-talen, men 1950 gick ännu flertalet elever i 
folkskolan. Elever som detta år fortsatte till realskolan utgjorde 35,6 pro
cent av årskullen.4 Under 1950-talet startades försöksverksamhet med nio
årig enhetsskola på många håll. 1962 infördes den för alla elever obligato
riska nioåriga grundskolan. Det stadium som realskolan omfattade kom där
med att införlivas med den för alla elever gemensamma grundskolan.

o
Ar 1975 har valts som undersökningsperiodens slutgräns. Vid denna tid 

tonar efterkrigsårens utbildningsexplosion av, och förhållandena inom sko
lan stabiliseras för en tid framåt. Grundskolans etableringsskede kan sägas
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vara avslutat. Den nya läroplan som 1969 ersatte grundskolans första läro
plan av år 1962 innebar inte några genomgripande förändringar. Båda dessa 
grundskolans första läroplaner är styrinstrument för undersökningens läse
böcker.5

Skolreformens decennier var för modersmålsundervisningen också de 
nya läroböckernas decennier. Kommunerna hade goda möjligheter att satsa 
på inköp av nya läromedel. För förlagen blev utgivningen av skolböcker 
alltmer intressant. De nya läseböckerna var under 1950-talet inriktade på 
någon eller några av de alternativa skolformer som då erbjöds, men från 
och med 1962 vände sig antologiutgivningen på detta stadium helt mot grund
skolan. Flera av 50-talets antologier för realskolan eller enhetsskolan över
levde som grundskoleantologier i konkurrens med de nya 60-talsantolo- 
giema.

De läseböcker som ligger till grund för undersökningen har alla funnits 
på marknaden under undersökningsperioden, antingen som nyproducerade 
böcker eller i nya upplagor av äldre verk. Jag har försökt fånga upp allmänt 
kända och spridda läseböcker under perioden och mitt urval syftar till att 
spegla det varierade utbudet över decennierna, som jag beskriver närmare i 
det tredje kapitlet.6 De antologier som ingår i undersökningen finns förteck
nade i Referenser samt i Bilaga 1. Fackläseböcker, t.ex. för undervisningen 
i historia, har ej medtagits i undersökningen. Bredvidläsningsböcker ingår 
inte heller.

Två äldre läseböcker, som tryckts i nya upplagor under perioden och 
ingår i undersökningen, kan särskilt nämnas. Den ena är Josua Mjöbergs 
Svensk läsebok fö r  real- och flickskolors högre klasser som utkom i sin 
första version redan 1910 och under årens lopp presenterades i många upp
lagor, den sista 1956. Den andra är Realskolans läsebok från början av 1930- 
talet som också blev långlivad; läsebokens olika delar omtrycktes i slutet 
av 1950-talet. Genom dessa läseböcker representeras äldre realskoletradi- 
tioner i undersökningen. Dessa båda äldre realskoleantologier har haft en 
extremt lång omloppstid.7 Många av efterkrigstidens läseböcker har hållit 
sig kvar tio år eller mer på marknaden. Från 1950-talet kan nämnas Lo- 
krantz Litteraturen i Sverige och grannländerna (1946) med sin 9:e tryck
ning 1963, Axbergers och Blomqvists Möte med svenska författare (1952) 
som omtrycktes t.o.m. 1963 samt Vägen till litteraturen, av Dahlberg m.fl. 
(1954-56), som först kom ut i en fembandsserie med flera omtryckningar 
och sedan i tre delar, med 4:e tryckningen 1963. På gränsen till 1960-talet 
kom Liv och dikt (1958-60), utg. Hillman m.fl., som fanns med under hela 
1960-talet med sin 7:e tryckning 1970. En samtida läsebok v sr Modersmå
let. Läsebok fö r  enhetsskolan (1958-60), utg. Andrén m.fl., som omtrycktes 
till 1970 och sedan levde vidare i förändrad gestalt som Svenska H  (1970-
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73) med samma utgivare. Framgångsrika läseböcker från 1970-talet är Kom- 
bi-svenska samt Falkenlands Fantasi & Fakta, som avlöstes av Bra berät
telser 1982.

Läseböckerna i undersökningen är således inte några dagsländor. De har 
funnits på bokmarknaden i ett tiotal år och därtill kan man räkna med att de 
har funnits tillgängliga som klassuppsättningar i skolornas bokförråd och 
kunnat användas under ännu längre tid.

Undersökningsmaterialet omfattar 22 uppsättningar av läseböcker, inal
les 59 volymer. De behandlade läseböckerna har grupperats decennievis 
efter utgivningsår. För varje läsebok har det totala innehållet införts i en 
databas; antalet registrerade texter är 4161.8 Jag har använt databasen som 
ett register och för att sortera materialet på olika sätt. Registreringen ger 
t.ex. besked om vilka författare som är representerade och vilka texter som 
förekommer. Förändringar i tiden kan avläsas.

I redovisningen presenteras således noteringar om texters förekomst och 
frekvens. Mina resonemang bygger på antalet texter, t.ex. av viss genre 
eller av viss författare. Jag har inte bedömt det vara av primärt intresse att 
också mäta de enskilda antologitextemas omfattning i sidor eller rader, främst 
av den anledningen att texterna är av olika art. En novell behöver vanligen 
mer sidutrymme än en dikt. I en antologi, där lyrik och prosa blandas, kan 
man därför inte förutsätta att antalet sidor eller rader, som en författare är 
representerad med, avspeglar den vikt som antologiutgivaren fäster vid för
fattarskapet. Textlängden avspeglar inte heller den tid som åtgår för läsning 
och behandling i klassen. I vissa fall kan klassen behöva lika lång tid för en 
kort dikt som en betydligt längre prosatext.

I en lärobok där läroboksförfattaren skrivit hela texten är förhållandet ett 
annat. Där är olika textavsnitt mer jämförbara med varandra och uppgifter 
om textlängden kan vara belysande. Det kan därför antas att i en litteratur
historia speglar omfattningen av avsnittet om en viss författare den betydel
se som läroboken tillmäter författaren ifråga.

Registreringen av antologitextema i denna undersökning tar således ge
nerellt inte upp texternas omfattning, men jag har på några ställen i fram
ställningen punktvis redovisat vilket utrymme i sidor som lämnas olika slag 
av texter.

Undersökningen behandlar inte fristående verk som getts ut för skol
bruk.9 Detta motiveras av praktiska och metodiska skäl men också av det 
faktum att antologierna var ett mer dominerande inslag i undervisningen 
under den period som behandlas än de är i dagens skola. Läroplanerna no
terar: ”För läsningen bör i regel användas en läsebok med ett litterärt värde
fullt, intresseväckande och omväxlande innehåll.”10 -  ”Bestämmande för 
litteraturvalet blir i första hand läseboken.” 11 -  ”Läseböcker ger stomme 
och ryggrad åt läsundervisningen på alla stadier /—/.” 12
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Svenskämnet i skolan är mer än litteraturläsning, särskilt då naturligtvis 
på skolstadiet under gymnasiet. Läromedel som i huvudsak behandlar svensk
ämnets språkliga sida -  som t.ex. det i detta avseende dominerande läro
medlet Svenskserien av Rune Fröroth och Stig Starrsjö -  ingår inte i den här 
undersökningen även om det bör noteras att denna serie även innehåller tips 
för skönlitterär läsning, bl.a. av ungdomslitteratur.

Forskningen har tidigare på olika sätt intresserat sig för litteraturläsningen 
i skolan. Särskilt har då gymnasiet stått i fokus, kanske för att det på gym
nasiet, jämfört med grundskolestadiet, har funnits en tydligare litteratur
kurs att utgå ifrån. Karin Tarschys numera klassiska studie av modersmåls- 
undervisningen i högre skolor är inkörsporten till denna forskning. Större, 
viktiga undersökningar under senare år är bl.a. Lars Brinks undersökning 
av gymnasiets kanon 1910-1945, som bygger på studier av gymnasiets an
tologier och läroböcker. Annica Danielsson har behandlat tre av gymna
siets antologier från tiden 1945-75. Bengt-Göran Martinssons studie kring 
selektion, legitimering och reproduktion av litterär betydelse i gymnasiets 
litteraturundervisning täcker åren 1865-1968 och visar bl.a. hur läromedlen 
avspeglas i abiturienternas studentuppsatser. Gun Malmgrens avhandling 
om gymnasiekulturer behandlar utifrån fältstudier och intervjuer i gymna
sieklasser under 1970-talet olika traditioner i svenskundervisningen på gym
nasiet. Boel Englund gör jämförelser av litteraturundervisningen i Sverige 
och Frankrike 1920 och 1980.13

Jan Thavenius omfattande forskningar kring svenskundervisningen och 
svenskämnets traditioner har resulterat i flera grundläggande verk, såsom 
Modersmål och fadersarv och Klassbildning och folkuppfostran. Av sär
skilt intresse för denna undersökning har varit Thavenius bok Den motsä
gelsefulla bildningen som bl.a. behandlar klassikeruppfattningen och sko
lans kanon. Thavenius har också gett ut en bibliografi över litteratur kring 
svenskundervisningen.

Värdefulla studier med anknytning till forskningsfältet har utförts av Her
bert Tingsten i Gud och fosterlandet kring ideologiska inslag i läroböcker 
samt av Staffan Björck som i Svenska språkets skönheter som behandlar 
lyriska antologier och i detta sammanhang granskar äldre läseböcker för 
skolan.

Lars-Göran Malmgren har i flera skrifter tagit upp svenskundervisning
en till principiell granskning, bl.a. i Den konstiga konsten och Svenskun
dervisning i grundskolan. När det gäller litteraturläsningen på grundskole
stadiet vill jag särskilt nämna dels en längre uppsats om svenska skolanto- 
logier för realskolan och grundskolan av Anita Magni-Olsson, Margot Nord
in och Lars Åke von Vultée (1971), dels Staffan Thorsons rapport ”Ten
denser i efterkrigstidens läroböcker i svenska” (1988).
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Kring läsningen av skönlitteratur i skolan har jag själv tidigare publice
rat uppsatser (1990b, 1991 och 1994). Tankegångar från dessa förstudier 
återkommer och utvecklas i denna bok och undersökningsmaterialet har 
utvidgats betydligt. Min studie har ämnesdidaktisk inriktning genom att jag 
ställer frågor kring undervisningens innehåll och utformning. I det avseen
det anknyter jag till den didaktiska och ämnesdidaktiska diskussion som 
under många år pågått vid Lärarhögskolan i Stockholm, bl.a. vid Didaktik- 
centrum och Institutionen för Språk och litteratur. Mitt perspektiv är littera- 
tursociologiskt genom fokuseringen på litteraturläsningens villkor och för
utsättningar inom den del av samhället som skolan utgör. Jag knyter där
med åter an till den litteratursociologiska forskning som utförts eller initie
rats av Lars Furuland och som resulterat i en rad undersökningar kring litte
raturens ställning i sam hället.14

En ny skola
De skolantologier som studeras i denna undersökning hör som nämnts hem
ma i den period från andra världskrigets slut till 1970-talets början som Ulf 
P. Lundgren karakteriserar med uttrycket utbildningsexplosion. ”Utbild
ningens omfattning ökade och gavs nya funktioner. Den kom att, såväl för 
samhälle som för individ, få en central betydelse.” 15 I Sverige stod skolan i 
centrum för samhällsdebatten. Skolutredning, skolkommission och skolbe- 
redning avlöste varandra. Försöksverksamheter startades och utvärderades. 
Och så till sist kom det politiska beslutet om införandet av en för alla barn 
gemensam grundskola 1962.1 själva verket är detta resultatet av en utveck
ling som har sina rötter långt tillbaka i tiden och det kan vara motiverat att 
här erinra något om denna utveckling, om bakgrunden till grundskolerefor- 
men, om de traditioner som sammanfördes i den nya skolan och om några 
karakteristiska drag i grundskolans pedagogik.

Stora förändringar av det svenska skolväsendet hade skett under 1800- 
talet. Ett obligatoriskt skolsystem växte fram med 1842 års folkskolestadga 
som en viktig milstolpe. En skolorganisation byggdes upp med en folkskola  
i varje församling i staden och i varje socken på landet. I och med 1878 års 
normalplan tillkom bestämda lärokurser och en lärogång med klassindel
ning. 1919 års undervisningsplan avspeglar den livliga pedagogiska debat
ten efter sekelskiftet och markerar också det slutliga genomförandet av den 
sexåriga folkskolan. Därmed hade folkskolan fått en form och ett innehåll 
som i stort sett gällde fram till 1950-talets stora skolreform.

Samtidigt som folkskolan byggdes upp reformerades läroverket, lärdoms- 
skolan med rötter i medeltidens latinskola. För den framväxande medel
klassen framstod denna skola som alltmer föråldrad. Nya yrkesgrupper med
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nya arbetsuppgifter hade uppstått och krav framfördes på en bättre anpass
ning till det moderna samhället. Läroverkets uppgift sågs inte längre vara 
enbart att utbilda präster och ämbetsmän. Redan 1825 års uppfostringskom- 
mitté -  ”snillekommittén” -  hade föreslagit en latinfri linje och nya läro- 
verksstadgor under 1800-talet markerade latinets tillbakagång samtidigt som 
modersmålets ställning stärktes i läroverket. Genom 1905 års läroverks- 
stadga delades läroverket i en lägre och en högre del -  realskolan och gym
nasiet -  och realexamen infördes som avslutning på realskolan.

Genom att två olika utbildningsvägar existerade sida vid sida -  en kom
munal folkskola och ett statligt läroverk -  fanns i Sverige ett parallellskole- 
system  inom den grundläggande utbildningen. Eleven valde utbildningsväg 
vid skolstarten. För den som tänkte fortsätta till högre studier var folksko
lan inte ett reellt alternativ. Inspektörsrapportema från 1800-talets folksko
la visar på pedagogiska förhållanden som ofta var minst sagt otillfredsstäl
lande, bl.a. med mycket stora klasser och oexaminerade lärare. Gunnar Ric
hardson gör den reflexionen att det inte är förvånande att de välsituerade 
grupperna i samhället ofta var obenägna att låta sina barn gå i folkskolan. 
Folkskolan kom att länge fungera som fattigskola. Så sent som 1870 var de 
statliga anslagen till läroverken mer än tre gånger så stora som anslagen till 
folkundervisningen, fastän antalet elever i folkskolan var bortåt 50 gånger 
så stort, påpekar Richardson.16 En skola för alla är dock en gammal tanke. 
1870 framförde Fridtjuv Berg idén om en ”bottenskola”, som skulle ligga 
till grund även för högre studier. En gemensam skola för den grundläggan
de utbildningen var under decennier ett brännande ämne för den skolpoli- 
tiska diskussionen. Idén fick delvis gehör när riksdagen 1894 beslutade att 
folkskolans tre första årskurser skulle ligga till grund för läroverksstudier.

Mycket av reformarbetet under 1900-talet gick ut på att ytterligare an
knyta folkskolan till läroverket. Viss framgång för dessa strävanden utgjor
de 1927 års skolreform -  ”bottenskolereformen”. Denna skolreform inne
bar att realskolan skulle vara 4-årig och bygga på den 6-åriga folkskolan 
eller 5-årig och bygga på den 4-åriga folkskolan.17 På många platser inrät
tades fyraåriga kommunala mellanskolor -  senare kommunala realskolor -  
dit elever kunde söka efter sex klasser i folkskolan.

Men dessa reformer ändrade inte i grunden på parallellskolesystemet 
med en skolform för de fattiga och en för de bättre bemedlade. I det väl
färdssamhälle som höll på att byggas upp upplevdes parallellskolesystemet 
som alltmer förlegat och antidemokratiskt, noterar Per-Johan Ödman, som 
menar att det var främst detta och inte kvalitén på undervisningen och ar
betsmiljön som låg bakom enhetsskole- och grundskolereformema. Ödman 
citerar också ett uttalande av Tage Erlander om parallellskolesystemet:



15

Denna splittring innebar inte bara att hela systemet var svåröverskåd
ligt. Den medförde också att det fanns stora olikheter mellan utbild
ningen för barn på samma åldersnivå. Det kanske inte i och för sig 
hade varit så bekymmersamt, eftersom det kan vara en fördel att olika 
skolor kan få utforma sin undervisning ganska fritt. Det allvarliga var 
att denna organisatoriska splittring dolde ett genomgående drag. Skol
systemet fungerade i stort sett som ett klassamhälle i miniatyr. De 
olika skolformerna hämtade sin rekrytering ur ganska bestämda so
ciala skikt.18

Viktiga hållpunkter för den fortsatta reformeringen av den svenska skolan 
är 1940 års skolutredning och 1946 års skolkommission. Genom 1950 års 
riksdagsbeslut genomfördes ”enhetsskolereformen” och en försöksperiod 
inleddes, som 1957 års skolberedning hade i uppdrag att utvärdera. Diskus
sionerna inom skolberedningen gällde särskilt differentieringsfrågan, där 
ledamöterna Stellan Arvidson och Gunnar Helén representerade skilda stånd
punkter. Stellan Arvidson ville att högstadiet skulle vara helt sammanhållet 
medan Gunnar Helén förespråkade ett linjeuppdelat högstadium. Vid en 
uppmärksammad konferens i Visby 1960 enades skolberedningen om en 
kompromiss, som innebar tillval i årskurserna 7-8 och linjeval i årskurs 9. 
Klasserna skulle sålunda vara sammanhållna i årskurserna 7-8 medan linje
uppdelningen kom först i årskurs 9. 1961 gick skolberedningens förslag ut 
på remiss och 1962 kunde propositionen till riksdagen läggas och ett beslut 
tas som på väsentliga punkter stöddes av alla politiska partier.19 De mångåri
ga diskussionerna om en skola för alla -  en ”bottenskola” eller en ”enhets- 
skola” -  hamnade till sist i beslut om en ”grundskola”. De motiv för skolre
formen som anfördes var enligt Richardson främst att höja den allmänna 
bildningsnivån (bl.a. genom att förlänga skolgången och införa engelska 
som obligatoriskt ämne), att ”demokratisera” skolväsendet (bl.a. genom att 
skapa bättre utbildningsmöjligheter, avskaffa parallellskolesystemet och ge
nomföra en pedagogisk nydaning) samt att göra den praktiska utbildningen 
likvärdig med och lika attraktiv som den teoretiska.20 1962 års riksdagsbe
slut innebar att realskolan och flickskolan avvecklades.

1962 presenterades grundskolans första läroplan (Lgr 62) som bl.a. inne
bar att skolplikten förlängdes till nio år, med sammanhållna klasser i åk 1- 
6 .1 klasserna 7 och 8 skulle klasserna vara sammanhållna i huvuddelen av 
ämnena. En definitiv linjedelning skulle ske först i nionde årskursen. Nästa 
läroplan (Lgr 69), som byggde på ett riksdagsbeslut 1968, innebar att linje
delningen försvann också i årskurs 9 . 1 ämnet svenska gällde samma kurs 
för alla elever.

I samband med grundskolereformen reformerades också lärarutbildningen,
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som förlädes till nyinrättade lärarhögskolor, den första i Stockholm 1956.21 
Tidigare hade realskolans och gymnasiets lärare -  ämneslärama -  utbildats 
vid universiteten med ett avslutande praktiskt ”provår” medan folkskolans 
lärare utbildades vid folkskoleseminariema.22 Två traditioner samlades så
ledes under samma tak även om skillnaden för ämnesläramas del i stort sett 
innebar att det gamla provåret ersattes med studier och praktik vid lärarhög
skolan. Uppdelningen av lärare för låg-, mellan- och högstadiet kvarstod. 
Inte förrän reformen 1988 bröts denna indelning upp i och med att lärarut
bildningen för grundskollärare kom att omfatta två kategorier, lärare för 
årskurserna 1-7 respektive 4-9.

Det läroplanstänkande som den svenska grundskolan har som förutsätt
ning vill Ulf P. Lundgren kalla en rationell läroplanskod, som svarar mot 
nya funktioner i utbildningen. Den rationella läroplanskoden skall bygga 
på kunskaper som individ och samhälle har nytta av. Den rationella läropla
nen bygger inte helt på skolämnenas organisation utan på de faktiska kun
skaper som man behöver i samhället. Som en kontrast ställer Lundgren 
1800-talets folkskola med ett bildningsideal som är ett uttryck för statens 
behov av kontroll och ideologiproduktion. Den gamla folkskolans läroplans
kod kallar Lundgren för en moralisk läroplanskod. Den lutherska tron var 
det nav omkring vilket folkskolans läroplan ursprungligen organiserades 
med Gudsfruktan som det övergripande målet.23 Läsebok fö r  folkskolan 
(1868) kan ses som en konkretisering av denna läroplanskod. De sedeläran
de berättelser som boken är full av inpräglar religiositeten och även patrio
tismen. Ellen Key hörde till dem som starkt kritiserade Läsebok fö r  folksko
lan vid sekelskiftet.24

Den pedagogiska metod som skolkommissionen tänkte sig i den nya sko
lan hämtades främst från USA och den progressiva pedagogiken, utvecklad 
av John Dewey (1859-1952). Dewey hävdade att utbildningen skall utgå 
från elevens behov och organiseras så att eleven lär sig genom att handla. 
”Learning by doing” var mottot. Samspelet med omgivningen var väsent
ligt. De övergripande målen för den svenska grundskolan kan enligt Lund
gren på olika punkter direkt relateras till den syn på pedagogik som utveck
lades inom progressivismen.25

Gemensamt för många reformpedagogiska tendenser i den svenska sko
lan under 1900-talets första hälft hade varit just att man ville placera eleven 
i centrum. Ellen Keys bok Barnets århundrade blev en viktig utgångspunkt 
för de progressivistiska strävandena i Sverige. 1919 års läroplan för folk
skolan konkretiserade dessa strävanden i arbetspedagogiska principer för 
undervisningen. Även metodiska anvisningar för realskolan 1935 är i vissa 
avseenden ett uttryck för dessa principer. Gemensamt för de reformpeda
gogiska strävandena var således att de framhävde eleven i motsats till äm-



17

net. Ämnet som sådant skulle inte ge strukturen för utbildningen.26
Principen om individen i centrum aktualiserade individualiseringen i under

visningen. ”Differentiering inom klassens ram” framfördes av skolkom- 
missionen som en viktig princip. Ganska snart stod det klart att metoder och 
materiel för differentiering och individualisering måste utvecklas i grundsko
lan, där andra förutsättningar gällde jämfört med parallellskolesystemet.

Frågor kring individualiseringen liksom andra av skolans problem an
sågs kunna lösas med hjälp av undervisningsteknologin som vid tiden för 
grundskolans införande stod högt i ropet i USA. Den amerikanska skolan 
hade kritiserats för att den inte använde den teknik som utvecklats inom 
modem kommunikations- och informationsforskning, och syftet med un
dervisningen måste målbeskrivas och målspecificeras, resultaten måste föl
jas upp noggrant med åtgärder för ökad måluppfyllelse etc.27 I Sverige in
rättades utbildningsteknologiska och undervisningsteknologiska linjer vid 
universiteten i Göteborg och Stockholm.

Utvecklingen av läromedel stod i centrum under enhetsskolan och grund
skolans första decennium. M odema läromedel framställdes, med lärarhand
ledningar som hjälp och stöd till lärama. I vissa moment kunde läraren rent
av ersättas av läromedlens självgående frågebatterier. Till undervisnings
teknologins framgång bidrog förmodligen att många lärare saknade formell 
utbildning under utbildningsexplosionens år. Men undervisningssituatio
nen på grundskolans högstadium var ny och främmande även för erfarna 
och utbildade lärare, vare sig de hade realskolan eller folkskolan som yrkes
erfarenhet. För svenskämnets vidkommande kan som extrema exempel från 
den utbildningsteknologiska pedagogiken nämnas SIM och LÄMMEL, in
dividualiserade läromedel utgivna av Skolöverstyrelsen för lästräning på 
högstadiet respektive mellanstadiet, konkret utformade som kortlådor inne
hållande läshäften för olika nivåer.28

Den utbildningsteknologiska perioden kom att sträcka sig från tiden för 
grundskolans genomförande fram till mitten av 1970-talet, således en period 
som infaller under den tid som föreliggande undersökning av skolantolo- 
gier omfattar.

Litteraturläsning i skolan
Det frivilliga och självpåtagna som är karakteristiska drag för läsningen av 
skönlitteratur utanför skolan skyms av begränsande eller styrande faktorer 
inom skolan. I skolan är läsningen av skönlitteratur reglerad av bestämmel
ser i läroplaners målformuleringar och anvisningar. På vägen till eleven/ 
läsaren tolkas bestämmelserna av läromedelsutgivare och lärare. Detta på
verkar vad eleverna läser. Det urval som ingår t.ex. i skolantologiema är 
redan från början anpassat till tänkta undervisningssituationer. Texterna pre
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senteras ofta i utdrag, de förses med introduktioner, ordförklaringar och 
arbetsuppgifter och ställs samman med bilder och andra texter. I lärarhand
ledningar och kommentarer förklarar utgivarna hur de menar att deras böck
er skall användas. De formulerar frågor och arbetsuppgifter. Förkortade ver
sioner av romaner och andra längre verk ges ut i skolupplagor med inled
ningar och kommentarer. Uppläggningen tjänar bestämda pedagogiska syf
ten. Speciella förutsättningar och villkor gäller för de litterära skoltextema, 
och det kan därför vara motiverat att se skolan som en mer eller mindre 
självständig litterär institution.29

Vid förverkligandet av läroplanernas mål och syften förekommer upp
fattningar och traditioner som tolkar och konkretiserar. Sådana regler eller 
konventioner som naturligtvis påverkar undervisningen kan vara formule
rade i metodiska anvisningar, handböcker och lokala styrdokument. De kan 
också vara underförstådda men påverkar då inte desto mindre lärarens val 
och beslut i en konkret undervisningssituation. Dessa ”regler” definierar de 
vägar som man anser leder till målen. Svenska läroplaner uppställer sällan 
uttömmande konkreta föreskrifter om vad som skall läsas och anvisningar
na ger därför utrymme för olika tolkningar. Vad omfattar ”svensk littera
tur” som undervisningen i folkskolan skall göra eleverna bekanta med?30 
Hur skall man uppfatta direktivet i metodiska anvisningar för realskolan 
om att ”våra främsta författare i deras mest betydande arbeten” skall tas 
upp till studium.31 Vad innebär målet för grundskolan att eleverna skall få 
stifta bekantskap med ”några betydande författare, huvudsakligen från se
nare tid”?32 I undervisningssituationen har säkerligen läseböckernas urval 
oftast fått bestämma textvalet. Traditionen -  eller skolans ”kod” -  har ock
så varit en viktig faktor när man skall tolka sådana anvisningar. Vissa texter 
brukar läsas i skolan oavsett om de är föreskrivna eller ej.

Som litterära skoltexter använder skolan skönlitterära texter som ursprung
ligen skrivits helt utan tanke på skolans behov. Antologiutgivare och lärare 
hämtar lämpliga texter från den litterära offentligheten men presenterar el
ler bearbetar dem så att de skall passa eleverna och undervisningssituatio
nen. Det finns dock exempel på litterära skoltexter som faktiskt skrivits 
direkt med tanke på användning i skolan. Ett sådant bekant exempel är Nils 
Holgerssons underbara resa genom Sverige som Selma Lagerlöf skrev på 
beställning för användning som läsebok i modersmålet och geografi i folk
skolan. Gunnar Ahlström har visat vilken omsorg Selma Lagerlöf och hen
nes rådgivare lade ned på anpassningen av texten till skolans elever.33 Ett 
annat exempel är Heidenstams Svenskarna och deras hövdingar, vars till
komst Bo Ollén har skildrat.34 Ollén nämner att Heidenstams uppdragsgi
vare, Alfred Dalin, från början oroade sig över att Heidenstam inte skulle 
kunna ”anpassa sig till sina unga läsares förutsättningar och behov” och
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han granskade noga att så skedde. Under senare år har Astrid Lindgren, 
Barbro Lindgren och andra bamboksförfattare skrivit skoltexter, särskilt 
för läsundervisningen på lågstadiet.

Uttrycket pedagogiska texter har introducerats av Staffan Selander om 
texter som skrivits för att användas i skolans undervisning och som åter
finns bl.a. i läroböcker av olika slag. Selanders definition av de pedagogis
ka texterna utgår från grundidén att de skall ”återskapa eller reproducera 
befintlig kunskap, inte skapa ny kunskap”.35 Ett urval och en avgränsning 
måste ske av det som skall återges liksom en strukturering i enlighet med 
pedagogiska krav. Ett genomgående drag är att de pedagogiska texterna 
skall förklara något och att den kunskap som texten återger skall kunna 
prövas och kontrolleras av läraren på ett relativt enkelt sätt. Vidare menar 
Selander att en pedagogisk text är producerad för en ”bestämd, institutiona
liserad användning”. Litterära skoltexter är pedagogiska texter i den me
ningen att de används i undervisningen. En läsebok har dessutom i allmän
het en mycket bestämd inriktning mot en viss undervisningssituation defi
nierad av en organisering i lektioner, klasser och stadier. Läseboken kan 
innehålla lärobokstexter i Selanders mening, men det karakteristiska för de 
litterära skoltextema -  vare sig de finns i en läsebok eller som fristående 
verk -  är att de inte är producerade för skolan. Detta förekommer endast 
undantagsvis, något som jag ovan berört. Därför är det rimligt att hålla dessa 
begrepp isär.

Däremot är läseboken producerad för skolan, även om de enskilda tex
terna inte är det. Urvalet har gjorts för skolans behov, liksom kommentarer, 
arbetsuppgifter o. dyl. Utgivarna väljer färdiga texter som de anser har ett 
innehåll och en språklig utformning som passar de tänkta läsarna. När de 
anser att det behövs, ger de ordförklaringar och arbetsuppgifter, som struk
turerar läsningen, visar på sammanhang mellan texterna och ger informa
tion. De fokuserar uppmärksamheten på vissa inslag och hjälper läsarna att 
orientera sig i texterna och förstå det lästa. Därför är det motiverat att be
trakta en läsebok för skolan som en helhet, som uttryck för en pedagogisk 
idé och ett samlat grepp. Genom sitt urval -  och sitt pedagogiska grepp -  
skapar utgivarna ett verk som liknar andra, men som i sig är unikt. Upp
byggnaden av det unika verk som en antologi är kan ses som resultat av en 
urvalsadaptation. Adaptationen rör huvudsakligen inte de enskilda texter
na var för sig utan verket i sin helhet, urvalet, kombinationen, samman
hanget. Ett sådant grepp antyds i titlarna till flera av undersökningens an
tologier. Livet i litteraturen, del 1, för årskurs 7, har underrubriken ”Möt 
äventyret”, Modersmålet. Läsebok fö r  enhetsskolan, del 2, för årskurs 8, har 
som tema ”Att känna och förstå” och i Vi och vår värld. Litteraturboken, del 
3, för årskurs 9, är texterna samlade kring ämnet ”Kontinenter och problem”.
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En text som ingår i en viss antologi kan därför tänkas fylla en annan 
funktion i en annan antologi, beroende på sammanhanget. När avsikten t.ex. 
har varit att ge en bild av ett författarskap, en epok el. dyl. kan man inte 
förutsätta att utgivarna också velat förmedla vissa värderingar och förhåll
ningssätt. Även om det verkar som om antologiutgivare av tradition väljer 
texter med ett innehåll som i ett eller annat hänseende skall ge positiva 
impulser, kan man inte självklart förutsätta att utgivarna ställer sig solida
riska med textens anda; texten kan vara publicerad som belysning av ett 
förhållande eller som material för en kritisk analys. Vanligen finns något i 
presentationen som visar utgivarnas hållning till den publicerade texten.

Sammanfattning och kommentar
Undersökningen förutsätter att valet av skönlitterära texter i skolan beror 
på vilken avsikt skolan har med läsningen. Undersökningen syfte är att un
dersöka dels läroplaners motiveringar för litteraturläsning, dels hur läropla
ner tolkats och konkretiserats i läseböckers urval av texter. Undersöknings
materialet -  läseböcker avsedda för undervisningen i modersmålet/svenska 
på den svenska grundskolans högstadium och motsvarande årskurser i an
dra skolformer -  har hämtats från åren 1950-1975, en viktig period i svenskt 
skolväsende då det gamla parallellskolesystemet efter hand ersattes av en 
grundskola obligatorisk för alla elever.

Det har framhållits att generellt gäller speciella förutsättningar och vill
kor för skönlitteraturen i skolan, och det kan därför vara motiverat att se 
skolan som en särskild litterär institution. Det frivilliga och självpåtagna 
som är karakteristiska drag för läsningen av skönlitteratur utanför skolan 
skyms inom skolan av styrande eller begränsande faktorer. Genom urval, 
bearbetningar, kommentarer och studieuppgifter ändrar de skönlitterära tex
terna karaktär, vilket i undersökningens rubrik har markerats genom ut
trycket ”skoltexter”.

Efterkrigsårens skolreformer innebar förändringar utan motstycke i svenskt 
skolväsende. Sammanslagningen av realskolan och folkskolan, utökad till 
nio klasser, medförde för det nya högstadiets lärare en ny och delvis främ
mande undervisningssituation, vare sig de hade realskolan eller folkskolan 
som yrkesbakgrund. Goda läromedel kunde då tjäna som fortbildningsma- 
terial och vara lärarna till hjälp för att ta ut kursens inriktning. Det kan då 
antas att läseböckernas urval av texter särskilt till att börja med styrde un
dervisningen.
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Noter

1 Lundgren 1979, s. 24.
2 Marklund, Skolan förr och nu, 1984, s. 31.
3 Thavenius, Klassbildning, 1991, s. 28.
4 Marklund, Skolan förr och nu, 1984, s. 35.
5 Med uttrycket läsebok avses antologi för skolan. Läsebok och antologi används

som synonyma begrepp i texten. Det kan noteras att läsebok traditionellt har 
använts i boktitlar för det förgymnasiala stadiet, såsom Läsebok för folkskolan, 
Läsebok för realskolan och Läsebok för enhetsskolans högstadium, medan an
tologi oftare tillämpats för gymnasiets samlingar av texter. Under undersök
ningsperioden förekommer dock båda beteckningarna -  läsebok eller antologi 
-  som rubricering i läromedel för grundskolans högstadium.

6 Som huvudkälla för urvalet har använts de årliga biografierna över litteratur
rörande modersmålsundervisningen i MLF/SLA:s årsskrifter.

7 Josua Mjöbergs litteraturhistoria och antologi för gymnasiet var också mycket
framgångsrika vilket Brink visar (Brink 1992, s. 98 f och 211 f).

8 I kapitel 6 redogör jag närmare för principerna för denna registrering.
9 Brink 1987 och 1992 behandlar utgivningen av fristående litterära verk för gym

nasiet.
10 Kursplaner och metodiska anvisningar för realskolan 1955, s. 43.
11 Kursplaner och metodiska anvisningar för realskolan 1955, s. 59.
12 Lgr 62, s. 151.
13 Tarschys 1955, Brink 1987,1991 och 1992, Danielsson 1988, Martinsson 1989, 

Gun Malmgren 1992, Englund 1997.
14 Furuland 1991, s. 262-307.
15 Lundgren 1979, s. 24. Marklund har ägnat perioden ett grundläggande studium 

i sitt stora verk Skolsverige 1950-1975.
16 Richardson 1994, s. 45.
17 Richardson 1994, s. 62 f.
18 Ödman II, 1995, s. 594.
19 Marklund, Skolsverige 3, 1982, s. 32 ff.och s. 49 ff.
20 Richardson 1994, s. 64.
21 Lärarhögskolan i Stockholm 1956-1996, 1996.
22 Hugo Swensson har en skildring av provåret i sin roman Paul Hoffman, läro

verksadjunkt, 1935.
23 Lundgren 1979, s. 65 och 84. Se även Herbert Tingstens undersökning om 

värderingar i läroböcker, Gud och fosterlandet (1969).
24 Furuland 1979, s. xix f.
25 Lundgren 1979, s. 82 ff. Se avsnittet Mål och riktlinjer i Lgr 62 och Lgr 69, s. 

13 ff resp. 10 ff.
26 Ödman II, 1995, s. 597 ff.
27 Marklund, Skolsverige 6,1989, s. 389 ff.
28 Se vidare nedan s. 38.
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29 Om begreppet litterär institution, se Escarpit (1958) 1970 och Furuland 1991, 
s. 261 ff. Skolan som litterär institution har behandlats bl.a. av Linnér 1984, s. 
183 ff, Wåhlin 1988, s. 9 ff och Kussak 1994, s. 204 f. Jfr Kussak 1982 om 
folkrörelse som litterär institution.

30 U 19, s. 29.
31 Kursplaner och metodiska anvisningar för realskolan 1955, s. 43.
32 Lgr 62, s. 125.
33 Ahlström 1942 och Ollén 1996.
34 Ollén 1992, s. 26.
35 Selander 1988, s. 17 f.
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2 Läroplanerna och litteraturläsningen

”Läroplan” har sedan grundskolans införande betecknat det centrala styr
dokumentet för arbetet i skolan: Läroplan fö r  grundskolan (”Lgr 62”, ”Lgr 
69” etc.). Även för gymnasiet har läroplan varit den officiella rubriceringen 
under samma tid: Läroplan fö r  gymnasiet (”Lgy 65”, ”Lgy 70” etc.).

Tidigare hade andra beteckningar använts för motsvarande dokument. 
Under 1800-talet utfärdades ”normalplaner” för folkskolan (1878,1889 och 
även 1900) och från och med 1900-talets början kom ”undervisningspla- 
ner” för folkskolan (1919) respektive realskolan (1906). För 1950-talets 
försöksverksamhet utfärdade skolöverstyrelsen ”timplaner och huvudmo
ment” (Toh). Det förekom också att skolöverstyrelsen gav ut separata ”kurs
planer och metodiska anvisningar”, t.ex. för realskolan (1955).36

De modema svenska läroplanerna innehåller mål och riktlinjer, tim- och 
kursplaner samt allmänna och ämnesspecifika anvisningar, således avsnitt 
om skolans mål, innehåll och metoder?1 Det finns en hierarki mellan dessa 
avsnitt i läroplanen. Högst upp står mål och riktlinjer samt tim- och kurs
planer, som är de delar som haft rang av regeringsförordning och som skall 
följas. Därunder kommer allmänna anvisningar och ämnesmetodiska an
visningar, som myndigheten, tidigare skolöverstyrelsen, utfärdat och som 
bör iakttagas.38 Läroplan används i den följande framställningen som ett 
sammanfattande begrepp för dessa centrala styrdokument på olika nivå
er.39 Det är naturligtvis viktigt att hålla i minnet att inte bara de tryckta 
läroplansdokumenten utan också andra faktorer som t.ex. traditioner inom 
skolan påverkar undervisningen, vilket jag försökt utveckla i inledningska
pitlet.

I detta kapitel ställs frågan om vilka syften läroplanerna uppställer för 
litteraturläsningen. Ett studium av läroplanerna visar på flera motiveringar.

Äldre läroplaner är ordknappa när det gäller frågan om varför man skall 
läsa skönlitteratur i skolan, konstaterar Lars Wolf.40 Detta gäller speciellt 
normalplanerna från förra århundradet. Förklaringen är enligt W olf att mo
tiveringarna inte var nödvändiga, eftersom de var självklara. Det fanns en 
klar värdegemenskap.41

Birte Sorensen har utifrån erfarenheter och studier av skolans litteratur
arbete gjort en systematisering av fiktionens funktion i den danska folksko
lan.42 I likhet med den svenska grundskolan omfattar den danska folksko
lan nio år; ett tionde, frivilligt påbyggnadsår infördes i Danmark 1975. Till 
skillnad mot Sverige förekommer i Danmark inte skolplikt men väl under-
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visningsplikt, som omfattas av klasserna 1-9.43 Den danska skolan är mer 
centraliserad än den svenska men det har länge förekommit fria skolor i 
Danmark. De olika förhållandena påverkar naturligtvis arbetet i respektive 
land men förutsättningarna torde ändå vara så lika att en jämförelse kan 
vara belysande. Sorensens studier hänför sig till 1960- och 1970-talen, så
ledes en tidsperiod som omfattas också av denna undersökning. Jag refere
rar och kommenterar i det följande först Sorensens indelning och utvecklar 
sedan mot denna bakgrund de motiveringar för litteraturarbete som jag fun
nit i de svenska läroplanerna.44

Sorensen urskiljer följande principiella uppfattningar om litteraturens funk
tion i skolan:
1. Litteratur som er kilde till vcerdifulde oplevelser. Eleverna skall genom 

litteraturarbetet bli ”gode oplevere” och genom goda litteraturupplevel
ser höjs elevernas ”kulturelle standard”. Uppfattningen kan enligt Soren
sen få som konsekvens en förväntan om att skolans litteraturundervis
ning skall vara underhållande och inte kritiskt analyserande. -  De svens
ka läroplanerna framför ofta uppfattningen att läsningen är något gott i 
sig som skall uppmuntras. Skolans litteraturläsning skall skapa goda läs
vanor. ”Upplevelseläsningen” som lanserades i grundskolans första lä
roplan har som syfte att utveckla elevernas läsintresse och står som jag 
nedan visar för en övergripande målsättning för litteraturarbetet -  att 
läsningen skall engagera och angå eleven.45

2. Litteratur somformidler a f  kultur el arv. Det talas mycket om kännedom 
om äldre tider i samband med läsning av äldre skönlitterära texter, om 
inlevelse och förståelse, noterar Sorensen, som påpekar att det inte sägs 
så mycket om dessa texters ”erkendesemaessige” funktion. Motivet är i 
hög grad närvarande i svenska läroplaner och aktualiserar frågan om sko
lans kanon under olika tider och i olika skolformer.

3. Litteratur som vejleder i eksistentielle fo r  hold. Litteraturläsningen upp
fattas här inte som ett mål i sig själv. De texter som väljs ut är texter som 
behandlar existentiella förhållanden i människolivet. Textarbetet kan vara 
baserat på textkritikens närläsningsprinciper och går till att börja med ut 
på tolkningen av den autonoma texten. Tolkningen relateras i slutfasen 
till elevernas egen tillvaro -  arbetet blir inte historiskt-socialt exempla- 
riskt. Denna form för litteraturarbete har Sorensen funnit vara framträ
dande i temaantologiemas läsuppgifter. Samma inställning represente
ras av de svenska läseböcker som disponerar texterna kring teman.
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4. Litteratur som illustrationsmateriale i samtidsorientering og kommuni- 
kationsdansk. Här utgår man ifrån att litteraturen är en historisk mani
festation och att den därmed kan ge läsaren information t.ex. om förhål
landen i gångna tider. Litteraturen betraktas som ett dokument som av
speglar samhällsförhållanden. Men samtidigt underkänns det som är spe
ciellt för fiktionen och litteraturen reduceras till att vara enbart ett käll
material, menar Sorensen.

5. Litteratur som tilfceldigt udvalgt materiale i denfcerdighedsmcessige ind- 
Icering aftekstanalytiske begreber. Genom självinstruerande material med 
facit leds eleverna fram till att ge rätt svar t.ex. i form av personkarakte
ristik. Sorensen har funnit att färdigheten att analysera texter kan bli ett 
mål i sig självt. Målet är att eleven ska bli duktig att analysera texter och 
få bra betyg i examen. Den pressade läraren kan lätt förfalla till denna 
materialstyrda undervisning, anser Sorensen. Att träna den generella fär
digheten att läsa är något som svenska läroplaner lyfter fram som en 
central uppgift. Liksom i den danska skolan har i den svenska grundsko
lan elevernas färdighet övats och testats genom frågebatterier till lästa 
texter, i särskild hög grad under den undervisningsteknologiska eran. 
Kanske har frågebatterierna använts mer för kontroll av läsförståelsen 
än för uppövande av analysförmågan.

Läroplanernas motiveringar för litteraturläsning
Mot bakgrund av Sorensens systematiserade iakttagelser av litteraturarbetet 
i den danska skolan ställer jag frågan: hur motiverar de svenska läroplaner
na litteraturläsningen? Jag redovisar min egen läsning av de läroplaner un
der 1900-talet som har varit styrintrument för undersökningens antologier.

Genomgången behandlar färdighetsträning, kultur delaktighet, omvärlds
orientering och personlighetsutveckling. Rubrikerna har formulerats så att 
de i möjligaste mån skall ansluta till de svenska läroplanernas ordval.

I jämförelse med Sorensens indelning kan ett par smärre skillnader note
ras. Färdighetsträningen som ingår i Sorensens femte punkt har jag flyttat 
upp till första plats med tanke på den vikt som läggs vid färdighetsträning
en i de svenska läroplanerna. I grundskolans första läroplan betecknas svensk
ämnet som ett ”färdighetsämne”. Färdighetsträningen har också en mer ge
nerell innebörd i de svenska läroplanerna än vad som kan synas av Soren
sens sista punkt. Det försteg jag därmed markerar för färdighetsträningen 
motsägs emellertid inte av den kommentar som Sorensen också ger i sin 
uppsats, då hon nämner att träningen av att läsa och återge innehållet i en 
text varit det centrala i skolans lägre klasser (”grundskolen”).
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Principen om upplevelseläsning, som förs fram i Lgr 62 och Lgr 69 med 
syfte att utveckla elevernas läsintresse, motsvaras närmast av Sorensens 
första punkt om litteraturen som en källa till värdefulla upplevelser. I de 
svenska läroplanerna kopplas upplevelseläsningen till läsningen av fiktions- 
litteratur och begreppet blir i läroplanstexten närmast en synonym till fik- 
tionslitteratur. Läsningen av sakprosa -  som huvudsakligen avser att in
hämta fakta, förstå en redogörelse och följa en tankegång -  betecknas som 
informationsläsning.46 Upplevelseläsningen -  läsningen av fiktionslittera- 
tur -  skall ge eleverna tillfälle att relativt ostört uppleva en text, fångas av 
spänning, humor och stämningar. Många texter måste få tala för sig själva 
utan några som helst kommentarer, anges det, och de samtal och arbetsupp
gifter som ges bör syfta till att göra texten rikare.

Upplevelseläsningen skall vidare utveckla elevernas läsintresse, och detta 
är naturligtvis en god utgångspunkt för undervisningen och kan formuleras 
på liknande sätt för andra skolämnen: matematikundervisningen skall ska
pa intresse för matematik, engelskundervisningen skall skapa intresse för 
det engelska språket och den engelska litteraturen etc., men en motivering 
som formuleras på detta sätt bygger på oredovisade, underliggande värde
ringar och svarar inte på frågan varför eleverna egentligen skall läsa skön
litteratur.

Principen upplevelseläsningen blir därför främst en riktningsanvisning 
för läsning av skönlitteratur, ett förhållningssätt, en metod som slår vakt 
om elevens upplevelse av texten. Upplevelseläsningen blir därmed ett över
gripande mål. De syften som läroplanerna för övrigt tilldelar litteraturläs
ningen -  färdighetsträning, kulturdelaktighet, omvärldsorientering och per- 
sonlighetsutveckling -  ligger på en annan nivå. En läsning som ger läsaren 
upplevelser kan naturligtvis samtidigt ge lästräning och kunskap om littera
tur och samhälle under olika tider eller aktualisera existentiella frågor.

Läroplanens markeringen av upplevelsen kan uppfattas som en strävan 
att närma skolans litteraturläsning till den frivilliga läsningen utanför sko
lan, även om det inte är helt klart vad läroplanen menar med upplevelse. 
Begreppet upplevelse är inte entydigt vilket visas övertygande i en rapport 
av Sten Furhammar från SKRIN-projektet vid Bibliotekshögskolan i Borås 
och Göteborgs universitet. Projektet har på grundval av intervjuer anlyserat 
läsares utbyte av sin läsning och utfört en kategorisering med två huvudin
riktningar: upplevelseläsning och instrumented läsning. I båda kategorier
na kan man urskilja antingen en personlig eller en opersonlig hållning till 
lässtoffet. Upplevelseläsningen kan således vara personlig eller opersonlig. 
I det förra fallet kan upplevelser vara personligt berikande, vidga perspek
tiven, öka vår fond av kunskap om oss själva och tillvaron. Med opersonlig 
upplevelseläsning syftar man på det rakt motsatta förhållandet, att upple-
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velsema lyfter oss ut ur verkligheten och att de tillfälligt får oss att glömma 
”vårt här och nu”.47 Man kan enligt Furhammar tala om en opersonlig upp
levelseläsning när läsningen mest har karaktär av förströelse, underhåll
ning, avkoppling eller tidsfördriv och inte ger något uttryck för att den skul
le vara berikande eller värdefull. Det kan vara skäl att ställa frågan om 
läroplanen avser enbart den personliga upplevelseläsningen eller om också 
den opersonliga upplevelseläsningen -  förströelseläsningen -  anses ha en 
plats i skolan för att skapa intresse för läsning. De mål som de svenska 
läroplanerna uppsätter för litteraturläsningen kommer jag att granska när
mare i fortsättningen.

Färdighetsträning
Läsforskare framhåller utifrån sitt perspektiv att läsförmågan är skolans vik
tigaste baskunskap.48 Att träna färdigheten att läsa framstår också i läro
planerna som ett huvudsyfte för modersmålsundervisningen, inte bara i den 
grundläggande läsundervisningen på lågstadiet utan också i fortsättningen. 
I grundskolans första läroplan lanseras som nämnts svenskämnet som ett 
färdi g hets ämne. Skolan skall hjälpa eleven att skaffa sig det nödvändiga 
verktyg som en väl utvecklad läsförmåga är. Eleven skall lära sig läsa aktivt 
och lära sig läsa olika slags texter. I denna färdighetsträning ingår således 
läsningen av skönlitteratur. Det är därför naturligt att vid en genomgång av 
läroplanerna placera färdighetsträningen som det första syftet.

I de äldre läroplanerna kopplas lästräningen länge starkt till högläsningen. 
I normalplanerna för folkskolan 1878, 1889 och 1900 finner Lars W olf två 
konkret formulerade syften: eleverna skulle bli bra högläsare och de skulle 
också lära sig några lättare poetiska stycken utantill.49 W olf kallar detta för 
det ”deklamatoriska målet” Att eleverna skall bli bra högläsare är också ett 
mål för undervisningsplanen för realskolan 1906: ”Undervisningen i mo
dersmålet i realskolan har till uppgift att bibringa lärjungarna förmåga att 
flytande och uttrycksfullt uppläsa stycken i obunden och bunden form /.../.”50 
Samma målsättning finns i flickskolan där målet är att öva lärjungarna ”i att 
med vårdat uttal och uttrycksfullt läsa prosa och vers”.51

När vi riktar blicken mot de läroplaner som var gällande under under
sökningsperioden finner vi till att börja med i princip samma målsättning 
som i de äldre läroplanerna. Genom att några äldre realskoleantologier fort
farande trycktes under undersökningsperioden finns det särskild anledning 
att uppmärksamma läroplaner som gällde när dessa böcker först utkom.

För realskolan gällde i början av undersökningsperioden 1933 års under- 
visningsplan, där målet är att undervisningen i modersmålet skall lära elever
na att uttrycka sig klart och tydligt i tal och skrift samt att ”vårdat och ut
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trycksfullt läsa såväl vers som prosa”.52 Samma mål framförs i realskolans 
nya kursplaner 1955, och de metodiska anvisningarna understryker att kra
vet på god uppläsning bör uppehållas på alla stadier. ”Målet är, att uppläs
ningen visar riktig uppfattning av det lästa och väcker intresse hos åhöra
rna”. Läsfärdigheten tränas vid litteraturläsningen genom att man studerar 
bl.a. disposition varvid eleverna tränas att sätta rubriker till det lästa. På det 
sättet -  framhålls det -  ger litteraturläsningen impulser för den egna upp
satsskrivningen.

Undervisningsplan för folkskolan 1919 som gällde fram till mitten av 
1950-talet har följande målsättning: ”Modersmålsundervisningen i folksko
lan har till uppgift att lära barnen med riktig uppfattning, tydligt uttal och 
god betoning läsa stycken, som till form och innehåll motsvara deras upp
fattningsförmåga /.../.”53 När en ny undervisningsplan för folkskolan -  nu 
för nio årskurser -  1955 ersatte 1919 års läroplan framhålls fortfarande i 
målformuleringens första mening att eleverna skall lära sig ”att uttrycks
fullt läsa upp vers och prosa.”54

För den försöksverksamhet med nioårig enhetsskola som startade i an
slutning till 1946 års skolkommissions förslag återkommer liknande målfor
muleringar om uttrycksfull uppläsning av prosa och vers med vårdat uttal.55

Även i grundskolans första läroplan nämns uppläsningen, men annars 
finner man där ett mer allsidigt grepp. Lgr 62 fastslår att ämnet -  som nu 
heter svenska -  är ett färdighetsämne med det övergripande målet att un
dervisningen i svenska skall öva de grundläggande färdigheterna att lyssna, 
se och tala, läsa och skriva.56 Begreppet studieteknik införs. Läsfärdigheten 
skall tränas i olika avseenden i anslutning till en rad huvudmoment:

Lästräning och studieteknik.
Informationsläsning.
Upplevelseläsning under lärarens direkta ledning i syfte att utveckla elev
ernas läsintresse.
Fri läsning, med individuell rådgivning, efter elevernas val i klassbibli
oteket och skolans gemensamma bibliotek.
Förberedd uppläsning.

Även Lgr 69 genomsyras av detta färdighetstänkande. Lgr 69 trycker starkt 
på att eleverna skall möta olika slags texter och för särskilt fram sakprosan. 
Sakprosa och fiktionslitteratur aktualiserar olika sätt att läsa: ”Som under
lag för informationsläsning samt vid lästräning och övning i studieteknik 
har texter på sakprosa en viktig uppgift att fylla. Läsning av fiktionslittera
tur ger ofta större fantasiupplevelse”.57

Att läsningen av skönlitteratur skall stödja elevernas färdighet att skriva
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framhålls också som nämnts ovan. De skönlitterära texterna kan studeras 
som förebilder, modeller eller utgångspunkter för elevernas skrivande. Läs
ningen ger också språkkänsla och ordkunskap. Staffan Björck nämner med 
hänvisning till Karin Tarschys att förebildlig stil var ett kriterium vid val av 
litteratur i 1800-talets skola.58 Alfred Dalin utvecklar sådana tankar i sina 
kommentarer till Nya läseboken när han framhåller att litteraturläsningen 
har stor betydelse för alla delar av modersmålsundervisningen. Han näm
ner läs- och talövningar, avskrivning, memorering med skrivning ur min
net, uppsatsskrivning, rättskrivning, satsbildning, satsanalys samt ordbild
ning och ordböjning. ”Läseboken är det viktigaste hjälpmedlet”.59

Med betoningen i Lgr 62 och Lgr 69 av färdighetsträningen får läsning
en av skönlitteratur träda tillbaka till förmån för läsning av olika slags sak
prosa. Lgr 80 -  som ligger utanför undersökningens tidsram -  lyfter däre
mot tydligt fram skönlitteraturen, och denna inställning poängteras ännu 
starkare i den ändring av läroplanen som publicerades 1988: ”Skönlittera
turen skall särskilt uppmärksammas”.60 Kursplaner för grundskolan 1994 
(Lpo 94) fullföljer den linjen.

Det finns naturligtvis en risk för att läsfärdigheten kan uppfattas som 
enbart en mekanisk färdighet. Paolo Freire och Donaldo Macedo menar att 
för en god läsförmåga -  ”literacy” -  måste man ha kunskaper och referens
ramar som gör läsningen meningsfull och som framför allt sätter texten i 
relation till läsaren, ”literacy cannot be reduced to the treatment of letters 
and words as purely mechanical domain.”51

I en kommentar av Freires och Macedos bok och i anslutning till ameri
kansk debatt under senare år anlägger Peter L. McLaren tre aspekter på läs- 
och skrivkunnigheten.62 Man kan enligt McLaren tala om ”functional lite
racy”, ”cultural literacy” och ”critical literacy”. Den funktionella läskun
nigheten har att göra med teknisk avläsning, den kulturella läsfärdigheten 
förutsätter bekantskap med kulturer och traditioner, och den kritiska läsfär
digheten gör det möjligt för läsaren att avläsa ”ideological dimensions of 
texts, institutions, social practices, and cultural forms such as television 
and film, in order to reveal their selective interests .”

Man bör förstå det så att alla tre infallsvinklarna bör finnas med i en 
fullödig ”literacy”. Med dessa aspekter på läskunnigheten blir läsningen av 
de litterära skoltextema inte bara en träning av lästeknik, utan av att läsa, 
förstå och ta ställning -  med Freire och Macedo -  ”Reading the word and 
the world”.
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Kulturdelaktighet
Undervisningsplanför realskolan 1906 föreskriver att undervisningen i mo
dersmålet skall bibringa lärjungarna /.../ ”förtrogenhet med några af Sveri
ges förnämsta författare” och anger i metodiska anvisningar att syftet med 
litteraturläsningen är att väcka elevernas kärlek till svensk kultur J63 De meto
diska anvisningarna 1906 för realskolan exemplifierar med verk som Rune
bergs Fänrik Ståls sägner och Julkvällen, Tegnérs Fritiofs saga, Snoilskys 
Svenska bilder samt valda sånger av Geijer, Rydberg, Fröding och Karl- 
feldt.

För realskolan fastställs i 1933 års undervisningsplan att målet för un
dervisningen i modersmålet är att ”göra lärjungarna /.../ bekanta med den 
svenska litteraturen och dess historia.” Området utvidgas här också till de 
nordiska frändefolkens språk och litteratur samt särskilt betydelsefulla ut- 
omnordiska litteraturverk.64 Dessa målformuleringar är gemensamma för 
realskolan och gymnasiet i 1933 års undervisningsplan.

Formuleringarna återkommer i kursplaner för realskolan 1955, realsko
lans sista läroplanstext: ”Undervisningen i modersmålet skall så bedrivas, 
att den väcker kärlek till svenskt språk och svensk litteratur samt intresse 
fö r  bildande läsning i allmänhet.”65

Samma huvudinriktning finns för undervisningen i folkskolan. I 1919 
års undervisningsplan är det ett mål att eleverna skall bli bekanta med ”svensk 
litteratur”.66 Målbeskrivningens kortfattade formulering utvecklas i anvis
ningarna. Där sägs att på modersmålstimmama bör i allmänhet endast styck
en läsas med innehåll hämtat från vårt eget land och folk. Läsning om främ
mande länder bör däremot ”i den mån så kan medhinnas” lämpligen före
komma under historie-, geografi- och naturkunnighetslektionema.67 1955 
års undervisningsplan för folkskolan, U 55, som efterträdde U 19, vill bi
bringa ”kännedom om svensk litteratur och svenska författare”.68 Enligt U 
55 bör berättelser som belyser svensk livsform och för vårt folk gemensam
ma värden ingå i texturvalet.69

Försöksverksamhetens timplaner och huvudmoment talar om intresse för 
svenskt språk och svensk litteratur samt för bildande läsning i allmänhetet 
-  i stort sett således samma inriktning och med samma formuleringar som i 
undervisningsplanen för realskolan 1955.

Kursplanernas strävan att ge eleverna kulturdelaktighet ser jag som hu
vudsakligen ämnesinriktad. Det som står i centrum är vissa författare och 
viss litteratur. Det finns dock en sida av kulturdelaktigheten som är elevin- 
riktad och det är den sida av kulturkompetensen som beskrivs med ordet 
bildning. Jan Thavenius har noterat att karaktärsdaning och personlighets- 
forstran användes som synonymer till bildning.70 Bildande läsning ansågs 
inte enbart ha med kunskaper att göra.
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Grundskolans två första planer innebär ett tydligt brott på den linje som 
här kunnat följas i de föregående läroplanerna. Kulturdelaktigheten uttrycks 
inte längre i målen och står därmed inte längre i centrum. Ämnet svenska, 
som ju lanseras som ett färdighetsämne, behöver stort utrymme för färdig- 
hetsinriktade övningar (inte alltid i samband med läsning) och litteraturläs
ningens syfte formuleras som att stimulera elevernas läslust, väcka deras 
intresse för god litteratur och uppodla deras sinne för språket. Läroplans- 
texten utformas utifrån eleven -  vilket grundskoleideologin avsett, inte ut
ifrån ett ämnesperspektiv.

I de följande läroplanerna för grundskolan som ligger utanför undersök
ningens ram, Lgr 80 (båda versionerna) samt Lpo 94, återkommer däremot 
kulturdelaktigheten som en viktig motivering för litteraturläsningen.

Uttrycket ”kulturarv” har blivit ett nyckelbegrepp i diskussioner kring 
skolans mål.71 I en av undersökningens läseböcker för enhetsskolan fram
håller redaktörerna redan 1960 särskilt detta syfte, då de förklarar att de har 
försökt välja klassiska texter som representerar det omistliga i ”vårt kultur
arv”.72 I läroplanerna möter vi begreppet första gången 1988 i en målbe
skrivning för svenskämnet där det sägs att eleverna ”skall få möta skönlitte
raturen, grundlägga goda läsvanor och lära känna delar av vårt kulturarv”.73 
Även i undervisningsplanen för utbildningen av grundskollärare samma år 
används begreppet: ”Utbildningen skall stärka de studerandes kunskaper 
om den egna kulturen så att de kan se sin egen kultur i förhållande till an
dra. De studerande skall som lärare föra vårt kulturarv vidare”.74 Ordvalet 
har behållits i grundskolans kursplaner 1994: ”Skönlitteraturen bär en del 
av vårt kulturella arv och förmedlar kunskaper och värderingar. Litteratur 
fungerar som ett kitt i en kulturgemenskap och skolan har ett ansvar att 
lyfta fram den aspekten”.75

Uttrycket ”kulturarv” påminner om begreppet ”capital culturel” som den 
franske sociologen Pierre Bourdieu har myntat -  i svensk översättning of
tast ”kulturellt kapital”. Detta kulturella kapital är för Bourdieu värden, till
gångar och resurser i form av examina från respekterade läroanstalter, för
trogenhet med klassisk musik eller litteratur och förmåga att uttrycka sig 
kultiverat i tal och skrift.76 I Bourdieus franska perspektiv kommer därmed 
”det kulturella kapitalet” -  eller ”bildningskapitalet” som Donald Broady 
föreslår som en alternativ översättning -  att syfta på det bagage som över
klassens barn har med sig ut i livet och som ger dem tillträde till de yrken 
och positioner som av hävd tillkommer dem. ”Det kulturella arvet” i svens
ka läroplanstexter torde avse något mera allmänt. Läroplansförfattama fö
reställer sig uppenbarligen ett för alla svenskar gemensamt kulturarv som 
är grunden för svenska barns identitet och som inte bör förslösas. Beteck
nande är att de svenska läroplanerna har talat om vårt kulturarv.77 Det har 
tydligen ännu inte varit aktuellt att diskutera ett mångkulturellt arv.
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Omvärldsorientering
Ett tredje syfte för litteraturläsningen är omvärldsorientering. Sorensen 
nämner att litteraturläsningen i skolan får tjäna som illustrationsmaterial 
för samtidsorientering varvid skönlitteraturen används som dokument för 
att spegla förhållanden i samhället.78 Kombination av läsning av skönlitte
ratur och faktatexter finner vi exempel på tidigt i den svenska skolan. Läse
bok fö r  folkskolan innehåller både skönlitterära texter och texter för under
visningen i geografi och historia. När två framstående svenska skönlitterära 
författare engagerades för att skriva läseböcker för skolan -  Selma Lagerlöf 
(Nils Holgerssons underbara resa) och Verner von Heidenstam (Svenskar
na och deras hövdingar) -  var avsikten att deras skönlitterära texter skulle 
kunna användas såväl i modersmålsundervisningen som i undervisningen i 
geografi och historia.

När omvärldsorienteringen framförs som en inriktning för modersmåls- 
ämnet/svenskämnet pekar läroplanerna på att omvärldsorienteringen med 
fördel kan komma till uttryck i samverkan med andra skolämnen. För folk
skolan förespråkar såväl U 19 som U 55 sådan samverkan.79 U 19 nämner 
då särskilt orientering om vårt lands natur och människoliv i nutid och gång
en tid. Samverkan med övriga skolämnen bör ske systematiskt och kontinu
erligt, och vid s.k. samlad undervisning är modersmålet det centrala ämnet, 
framhåller U 55. För realskolan framhålls också samverkan mellan mo
dersmålet och andra skolämnen.80 Toh 55 visar hur sådan samverkan kan 
ske i enhetsskolan: ”skönlitterära texter kan vara ägnade att belysa -  eller 
belysas av -  det man läser i historia och geografi;”81

Omvärldsorienteringen framförs kraftfullt i läroplanerna för grundskolan: 
”Skolan skall orientera individen i tillvaron”, poängterar såväl Lgr 62 som 
Lgr 69.82 Undervisningen i svenska bör ”medverka till en vidgad allmän 
orientering”.83 Lgr 62 knyter omvärldsorienteringen särskilt till sakprose- 
läsningen: ”Ett allsidigt urval texter av sakprosekaraktär, såsom skildringar 
från främmande länder, yrkesbeskrivningr, biografier, böcker om natur och 
teknik samt texter med anknytning till skolarbetet i övrigt och till elevernas 
fritidsintressen.”84

Litteraturläsning ger på olika sätt en vidgad horisont, och när horisonten 
vidgas alltmer ges utrymme också för andra författare än de svenskspråkiga 
i antologierna. Anledningen till att de utländska författarna tas med är an
tagligen just detta. För flickskolan preciserar 1940 års skolutredning att den 
översatta litteraturen skall främst tjäna till att ”belysa historiska och kultur
historiska förhållanden”.85 Läroplanerna för grundskolan framhåller att ut
ländsk litteratur skall uppmärksammas.

Efter undersökningsperioden kan som exempel på denna starkare beto
ning av omvärldsorienteringen nämnas Lgr 80, som ser som ett mål att ele-
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vema ”utvecklar intresse och förmåga att använda litteratur för att få kun
skaper om den värld de lever i och perspektiv på egna förhållanden och 
livsfrågor.”86 1994 års kursplaner för grundskolan menar att läsningen av 
skönlitteratur ”ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor un
der olika tider och i olika länder”.87

Personlighetsutveckling
Personlighetsutveckling är ett fjärde syfte för litteraturläsningen. Med detta 
begrepp betecknar jag ett fält med olika förtecken i läroplanerna: fostran, 
mognad, bildning och personlig utveckling. Jag har valt personlighetsut
veckling som ett sammanfattande begrepp eftersom det är detta uttryck som 
övervägande används i de nya läroplanerna under undersökningsperioden. 
Elevernas intresse skall inriktas på ”värdefulla böcker, som kan befrämja 
personlighetsutvecklingen”, framhåller timplaner och huvudmoment för för
söksverksamheten med enhetsskolan.88 Metodiska anvisningar för realsko
lan 1955 uttalar att det viktigaste är ”att läraren så långt han förmår ställer 
det lästa i relation till lärjungarnas egen erfarenhetsvärld och låter sådant 
träda fram som kan vara av värde för deras personlighetsutveckling”.89

U 55 framhåller att samtalen kring det lästa bör inte ensidigt inriktas på 
en texts litterära egenskaper ”utan lika mycket ta sikte på elevernas närlig
gande problem och livsfrågor”.90

Både Lgr 62 och Lgr 69 framhåller att undervisningen i svenska bör 
”skapa ökade förutsättningar för personlig utveckling och för gemenskap 
och samarbete”. Lgr 62 utvecklar tanken: ”Om man väljer texter, som är 
ägnade att vidga livserfarenheten och fördjupa självkännedomen, kan den
na läsning ge ett speciellt värdefullt bidrag till personlighetsfostran.”91 Lgr 
69 anför vidare att ”vid undervisningen i svenska måste de arbetssätt til
lämpas som bäst främjar elevens personliga utveckling”.92

Läroplansförfattama under undersökningsperioden är eniga om att skön
litteraturen är ämnad att påverka eleverna i god riktning. Eleverna skall få 
upplevelser och goda värderingar och lära sig bättre förstå sig själva och 
omvärlden. Litteraturläsningen skall vara en existentiell vägledare för att 
använda Birte Sorensens formulering. Eleverna skall också lära sig att dis
kutera och ta ställning och utveckla sin förmåga att läsa kritiskt.

Det understryks också att man bör försöka bibringa eleverna goda läsva
nor och ”motverka de lockelser, som en del lättillgänglig och smakförsäm- 
rande läsning ofta utövar”.93

Bakom läroplanernas formuleringar kan man alltså läsa ut avsikten att 
eleverna skall engageras av och ta ställning till det lästa. Med denna inrikt
ning blir eleven något av en ”medaktör” och ”medskapare” i litteraturunder
visningen.
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Ifråga om elevens personliga utveckling används också begreppet fo st
ran särskilt i äldre läroplaner, t.ex. i kursplaner för realskolan: ”Samtidigt 
som läsningen skall vara underhållande och njutbar, bör den vara fostrande, 
t.ex. genom att framställa ideal och manande exempel”94, men också t.ex. i 
Lgr 62 beträffande allmänna mål och riktlinjer för skolan: ”1 centrum för 
skolans fostrande verksamhet står den enskilda eleven.” Lgr 62 framhåller 
i detta sammanhang att skolan skall hjälpa varje elev till en allsidig utveck
ling och främja hans personliga mognad till en fri, självständig och harmo
nisk människa. Detta innebär för textvalet i svenska: ”Om man väljer tex
ter, som är ägnade att vidga livserfarenheten och fördjupa självkännedo
men, kan denna läsning ge ett speciellt värdefullt bidrag till personlighets- 
fostran.”95 Urvalen skall ge uttryck för goda värderingar medan senare läro
planer uppmuntrar elevens utveckling på egna villkor.

Sammanfattning och kommentar
De svenska läroplanerna -  skolans centrala styrdokument -  har studerats 
för att kartlägga syften och motiveringar för litteraturläsningen i skolan. 
Underlaget har i första hand varit de läroplaner som legat till grund för 
utgivningen av läseböcker under perioden.

Begreppet upplevelseläsning används i grundskolans läroplaner för att 
beteckna ett övergripande förhållningssätt till skönlitteraturen. Läsning av 
sakprosa betecknas som informationsläsning.

Färdighetsträningen poängteras särskilt i folkskolans läroplaner och i grund
skolans första läroplaner. Svenskämnet betecknas i Lgr 62 som ett färdig
hetsämne.

Kulturdelaktigheten motiverar läsningen av klassiker i realskolan och i 
folkskolan texter med innehåll hämtat från ”vårt eget land och folk”. I grund
skolans första läroplaner kommer inte kulturdelaktigheten till uttryck i må
len för litteraturläsningen.

Omvärldsorientering är av tradition ett syfte för litteraturläsningen, en 
inriktning som även är föreskriven i grundskolans läroplaner. Samverkan 
med andra ämnen rekommenderas

Personlighetsutveckling är en motivering som förs fram i de nya läro
planerna från och med 1950-talet. Parallellt förekommer begreppet fostran 
som dominerade i de äldre läroplanerna.

Genomgången har inte förklarat den ändrade kursinriktningen och var
för t.ex. färdighetsträningen prioriterades som viktigare än kulturoriente
ringen i grundskolans läroplaner.96
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Noter

36 För folkskolans, enhetsskolans och grundskolans läroplaner finns allmänt ved
ertagna förkortningar vilka jag använder i text och noter. En förteckning över 
läroplaner (jämte förkortningar) lämnas i Referenser, avd. 2.

37 Marklund, Skolsverige 5,1987, s. 17. Thavenius, Klassbildning, 1991, s. 75 f.
38 Marklund, Skolsverige 5, 1987, s. 188.
39 Mot det svenska ”läroplan” svarar det engelska curriculum, ett begrepp som 

givit namn åt en särskild forskningsinrikning, curriculum theory, läroplansteo- 
ri. Se Lundgren 1979, s. 21 f.

40 Wolf 1989, s. 22 ff.
41 Jfr Svedner 1987, s. 48 ff.
42 Sorensen 1978, s. 231 ff. Se även Wolf 1989, s. 23.
43 Reisby & Wahlgren 1982, s. 11 ff.
44 En diskussion av litteraturbegreppet förs i kapitel 6.
45 Lgr 62, s. 134.
46 Jfr Rolf och Lilian Falkenland som i sitt läsebokspaket för högstadiet, Fantasi 

& Fakta, samlar de skönlitterära texterna i särskilda volymer med rubriken Upp
levelseläsning. Sakprosetextema presenteras i andra volymer som Informations- 
läsning.

47 Furhammar 1997, s. 133 ff.
48 Oliv 1987, s. 4.
49 Wolf 1989, s. 26.
50 Undervisningsplan för realskolan 1906, s. 10.
51 Kommunala flickskolan 1928, s. 71.
52 Undervisningsplan för rikets allmänna läroverk 1933, s. 4.
53 U 19, s. 29.
54 U 55, s. 61.
55 Toh 55, s. 32.
56 Lgr 62, s. 125 och s. 127. Jfr Förslag avgivet av 1957 års skolberedning, VII 

(SOU 1961:31).
51 Lgr 69, s. 133.
58 Björck 1984, s. 159.
59 Dalin 1909, s. 28.
60 Lgr 80, Läroplan 1988:90, s. 5.
61 Freire & Macedo 1987, Förord.
62 McLaren 1988, s. 214.
63 Undervisningsplan för realskolan 1906, s. 10 och 12.
64 Undervisningsplan för rikets allmänna läroverk 1933, s. 4.
65 Kursplaner och metodiska anvisningar för realskolan 1955, s. 42.
66 U 19, s. 29.
67 U 19, s. 52.
68 U 55, s.61.
69 U 55, s. 71.
70 Thavenius 1995, s. 8.
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71 SAOB: ”Kulturarv, vad ett folk o.d. i fråga om (andlig) kultur övertagit från 
tidigare generationer. Rydberg KultFörel 4: 582 (1887) Kulturarvet från våra 
fäder, (GHT 1935, nr 269, s. 12)”. Jfr tidskriften Kulturarvet, a periodical pub
lished by the Swedish Cultural Society o f America, Chicago, 1958. -  En upp
märksammad diskussion kring kulturarvet fördes bl.a. av Ana Maria Narti i 
hennes bok Barn utan rötter, 1983, samt av flera författare i Kulturarvet det 
förargelseväckande. Svensklärarföreningens årsskrift 1984. Se även Per Set- 
tergren, Kulturmodellen, en väg för svenskämnet, 1985.

72 Modersmålet 3, 1960. Förord.
73 Lgr 80, Läroplan 1988:90, s. 4.
74 Undervisningsplan för grundskollärarlinjen 1988, s. 5-6.
75 Kursplaner för grundskolan 1994.
76 Broady 1990, s. 173 ff.
77 Jfr Oliv 1996 och Kussak 1990 a.
78 Sorensen 1978, s. 233.
79 U 19, s 50 och 52 samt U 55, s. 67.
80 Kursplaner och metodiska anvisningar för realskolan 1955, s. 42.
81 T oh 55 Supplement 3, s. 2.
82 Lgr 62, s. 138 och Lgr 69, s. 131.
83 Lgr 62, s. 125, och Lgr 69 s. 128.
84Lgr 62, s. 135.
85 SOU 1947:49.
86 Lgr 80, s. 138.
87 Kursplaner för grundskolan, Lpo 94, s. 131.
88 Toh 55, s. 41. -  Jfr skollagens första paragraf: ”Den genom samhällets försorg 

bedrivna undervisningen av barn och ungdom har till syfte att meddela eleverna 
kunskaper och öva deras färdigheter samt i samarbete med hemmen främja elev
ernas utveckling till harmoniska människor och till dugliga och ansvarskännan- 
de samhällsmedlemmar.” (Cit. efter Lgr 62, s. 13.)

89 Kursplaner och metodiska anvisningar för realskolan 1955, s. 62.
90 U 55, s.71.
91 Lgr 62, s. 145.
92 Lgr 69, s. 128 och 131.
93 Toh 55, s. 41.
94 Undervisningsplan för rikets allmänna läroverk 1933, s. 48.
95 Lgr 62, s. 13 och s. 145.
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96 Genomgången kan relateras till en vetenskapsteoretisk modell som använts av 
Aant Elzinga och tillämpats vid analys av studier av litteraturläsning av Hult- 
berg 1988, Thorson 1988 och Wolf 1989. Teorin nämner tre strategier eller 
förhållningssätt: den pragmatiska, den traditionalistiska och den emancipatoriska. 
Den pragmatiska strategin betonar den praktiska nyttan och när det gäller littera
turläsningen vad den kan betyda för en ökad läsförmåga. Den traditionalistiska 
strategin hävdar litteraturens bildningsfunktion. Den emancipatoriska strategin 
handlar om att förstå litteraturen i sitt sociala och politiska sammanhang och att 
se litteraturläsningen som en möjlighet i en strävan efter frigörelse. Något för
enklat kan man se den pragmatiska strategin komma till uttryck i betoningen av 
färdighetsträningen i folkskolans läroplaner och i grundskolans första läropla
ner. Den traditionalistiska strategin representeras särskilt av realskolans planer 
med betoningen av kulturdelaktigheten. Den emancipatoriska strategin kan i 
visssa avseenden svara mot inriktningen på personlighetsutveckling i grund
skolans läroplaner.
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3 Från läsebok till heltäckande läromedel

Läseboksutgivningen
Formen såväl som innehållet placerar läseböckerna i tiden. Efter andra världs
kriget förnyas layouten och läseböckerna blir mer läsvänliga än tidigare. 
Som regel är läseböckerna från undersökningsperioden illustrerade. Bil
den, som länge fyllt en medveten funktion i läseböcker för lågstadiet, får 
således hemortsrätt också i högstadiets läseböcker. De konventionella för- 
fattarporträtten som tidigare varit så gott som de enda illustrationerna för
svinner. Kända konstnärer anlitas ibland som illustratörer, och fotografier 
används i anslutning till texternas innehåll för att locka till läsning och an
slå ett stämningsläge. En vacker volym i sober stil är Svensk läsebok. Från 
Tjänstekvinnans son till Tåbb med Manifestet, utgiven av Lorentz Larson 
m.fl., med genomgående illustrationer av konstnären Yngve Svalander. En 
annan typ av illustrationer -  seriemagasinens bilder -  förekommer i Len
nart Skaarets Kombi-svenska. Formaten växlar, från traditionell oktav till A 
4-format. I stället för en bok inom hårda pärmar blir läseboken ibland ett 
häfte -  eller snarare flera häften med olika inriktning. Blanka omslag i färg 
gör böckerna attraktiva, det högtidliga försvinner och litteraturens brukska- 
raktär understryks.97 Ett allmänt intryck är att prosatexterna blir kortare.

Även om läseböckerna presenterar skönlitteratur till övervägande del in
nehåller de också en del sakprosa, vilket sker i läroplanernas anda.98 För 
fackämnena utgavs läseböcker med sakprosa, t.ex. historieläseboken Med 
plog och svärd. Läsebok fö r  folkskolan innehöll redan från början texter för 
historie- och geografiundervisningen och under 1900-talet tillkom i den s.k. 
parallellupplagan en rad volymer med läsetexter för olika ämnen. Man kan 
utgå ifrån att fackläseböckema i viss utsträckning användes integrerat med 
modersmålsundervisningen, särskilt på låg- och mellanstadierna, men ock
så på högstadiet när samma ämneslärare undervisade i historia och moders
målet.

SIM läsa å k 7 ä i  ett lästräningsmaterial från SÖ-förlaget/Skolöverstyrel- 
sen (1966). Materialet ansluter till huvudmomentet Läsa för ämnet svenska 
i läroplanen och avser att täcka sakprosedelen, alltså ej momenten littera
turstudium, fri läsning och upplevelseläsning. Sim läsa är ett exempel på ett 
undervisningsteknologiskt försök att lösa individualiseringen inom klas
sen. Motiveringen för läromedlet är undersökningar som sägs visa mycket 
stora skillnader mellan eleverna i grundskolans sammanhållna klasser i frå
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ga om studieförutsättningar och läsförståelse. I presentationen av läromed
let fastslås att lärarna skall förse varje elev med arbetsuppgifter som eleven 
går i land med och bereda varje elev tillfälle att arbeta i sin egen takt. Det 
skall således ske genom det självinstruerande SIM-materialet som ”garan
terar ett vetenskapligt uppbyggt och utprovat, svårighetsgraderat material 
för optimal individualisering”.99 Materialet är häften, 108 stycken för åk 7, 
förpackade efter svårighetsgrad i en låda med facitkort. De olika nivåerna 
doldes för eleverna genom olika symboler. Meningen var att eleverna skul
le finna texter på sin nivå och själva rätta sina svar efter att ha läst texten, 
dock utan att veta exakt var på skalan de placerade sig. Staffan Thorson 
påpekar att eleverna snart genomskådat tricket att försöka manipulera dem 
att tro att det inte var någon skillnad i svårighetsgrad mellan t.ex. äppeltex- 
ter och körsbärstexter.100 SIM-materialet ingår inte i denna undersökning.

I undersökningsmaterialet märks från 1950-talet ett antal fristående lä
seböcker. Den uttalade målgruppen kan vara de högsta klasserna i folksko
lan, enhetsskolan och realskolan samtidigt som utgivarna räknar med an
vändning i folkhögskolan och det fria bildningsarbetet.101 Dessa fristående 
läseböcker -  vanligen i ett enda band -  är sålunda inte skräddarsydda för en 
viss skolform, de har inte heller ambitionen att täcka textbehovet för ett helt 
stadium och de utgör inte en del av ett paket. Ofta representerar texturvalet 
en viss urvalsprincip genom att böckerna i huvudsak är inriktade på t.ex. 
äldre eller nyare svensk litteratur, nordisk litteratur eller litteratur från främ
mande länder.102 En läsebok med en alldeles egen profil är Rune Fröroths 
Författare och förfuskare  (1959) som vill visa på skillnader mellan bra och 
dålig litteratur genom att kontrastera texter som är variationer på samma 
tema.

Utbudet av texter i huvudsak genom fristående läseböcker avspeglar den 
undervisningssituation som till att börja med rådde i försöksverksamheten 
under 1950-talet innan en läseboksutgivning direkt riktad mot enhetsskolan 
eller grundskolan kommit igång. Läraren måste hämta texter från olika håll 
och använda sig av material från flera läseböcker för undervisningen i klas
sen. I sin grundläggande granskning av efterkrigstidens läroböcker i sven
ska påpekar Staffan Thorson att enhetsskolan inte hann bli etablerad, innan 
det var dags för den stora grundskolereformen. I läseböckerna från femtio
talet märks osäkerheten om var enhetsskolans elever skall placeras, noterar 
Thorson. Skall de ha läseböcker för folkskolan eller är det realskolans bild- 
ningstradition de skall skolas in i?103

Den äldsta läseboksserien i undersökningen, med rötter i 1930-talet, är 
Realskolans läsebok som redigerades av Nils Hänninger, Einar Lilie, Ernst 
Werner och Josua Mjöberg. Läseboken utkom första gången 1932-1936 
och omtrycktes med obetydliga förändringar många gånger under årens lopp,
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sista gången 1957. Magni-Olsson, Nordin och von Vultée ger denna läse
bok en särställning bland realskoleantologiema och ser i likhet med Rolf 
Hillman denna ”ytterst välkomponerade” antologi som en förebild för kom
mande antologier.104 Realskolans läsebok är försedd med vissa arbetsupp
gifter och förslag till behandling av texterna. Bokens fem delar, en för varje 
klass i den femåriga realskolan, innehåller såväl skönlitteratur som sakpro
sa. Den tydliga inriktningen mot realskolan är naturligtvis en nackdel i den 
framväxande grundskolan.

I mitten av decenniet utkom nya läseboksserier med textmaterial för hela 
stadiet. De riktade sig fortfarande till realskolan men samtidigt också till 
försöksverksamhetens skolformer, så t.ex. Vägen till litteraturen, 1-5, utg. 
Ivar Dahlberg, Gunnar Kjellin, Ebbe Albjöm och Harry Carlson (1954- 
1956), för ”realskolor, flickskolor och enhetsskolor”. Ett annat exempel 
från mitten av 1950-talet är Litteraturen och vi av Gunnar Axberger (1956, 
1956, 1959) för folkskolans och enhetsskolans högstadium samt motsva
rande åldersstadium inom realskola och gymnasium samt det fria bildnings- 
arbetet.

Läseboksseriema blir efter hand heltäckande och självgående och impli
cerar att de erbjuder ”kursen” på stadiet. På gränsen till 1960-talet utkom
mer den läsebok som är den hittills mest kompletta, Liv och dikt. Realsko
lans och enhetsskolans läsebok 1-3, utgiven av Rolf Hillman, Nils Hän- 
ninger, Einar Lilie och Ture Casserberg (1958-1960). Det är en läseboksse- 
rie med studieböcker för eleverna och ljudband till de danska och norska 
texterna. En särskild del är Lyrikboken (1960). De metodiska synpunkterna 
i Lärarens bok ger många uppslag till behandlingen av texterna, såväl kon
kreta frågor till det lärarledda samtalet som till fördjupningsuppgifter av 
olika slag. Bokens undertitel genomgår flera förändringar under den tid som 
den finns på marknaden för att till sist stanna vid ”Grundskolans läsebok”.

En samtidig läseboksserie är Modersmålet. Läsebok fö r  enhetsskolan 1-3 
-  senare Läsebok fö r  grundskolan -  av Sigvard Andrén, Evert Carlholm och 
Hans Tillman (1958-1960). Utförliga lärarhandlednigar finns till varje del.

Efter grundskolans införande fräschades en del av 1950-talets böcker 
upp för att passa Lgr 62. Realskolans läsebok försvann från marknaden; ett 
par av bokens utgivare ägnade sig i fortsättningen åt utgivning av andra 
antologier.

Utvecklingen fortsatte mot kompletta system för litteraturundervisning
en med studieböcker för eleverna och handledningar till läraren. En sådan 
grundskoleantologi från 1960-talet är Art läsa som är sammanställd av Da
vid Stinessen, Melker Elfving, Lennart Husén, Ingemar Petersson och Gun
nar Asard.105

Under 1970-talet ingår den typiska läseboken i ett lärobokspaket med
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material inte bara för den litterära delen utan också de språkliga momenten, 
t.ex. Fantasi & Fakta av Rolf och Lilian Falkenland. Detta läromedel om
fattar även bl.a. studieböcker och ett särskilt häfte sakprosa, Informations- 
läsning, med facit samt ljudband. I anslutning till serien utgav Rolf och 
Lilian Falkenland under 1970-talet också en rad specialhäften kring olika 
teman: Humor, Hästar, Rysare, Skräck, Teater, Ung kärlek och Äventyr.

En annan läsebok som ingår i ett lärobokspaket är Svenska H. Antologi 
1: A tt se och uppleva, Antologi 2: A tt känna, Antologi 3: Att reflektera av 
Sigvard Andrén, Evert Carlholm, Hans Tillman (1970, 1971, 1973).106

Ett tredje heltäckande paket för högstadieundervisningen i svenska är 
Kombi-svenska\ för litteraturläsningen erbjuder Kombi-svenska dels Berät
telser 1 ,2 ,3 . Antologi fö r  åk 7, 8, 9 av Lennart Skaaret (1972,1973,1974) 
dels Dikt. Läsning 1 ,2 ,3 .  Ak 7, 8, 9 av Arne Fredholm, Gunnar Hansson 
och Lennart Skaaret (1971).

Ytterligare ett exempel för stadiet är Läsebok Högstadiesvenska 1 ,2 , 3 
av Lennart Husén, Ingrid Lindskog, Runo Lindskog och Lars Melin (1975, 
1977, 1978). Högstadiesvenska omfattar för varje årskurs grundbok, lärar- 
bok, studiebok, ljudband och litteraturorientering.

Läroplanerna föreskrev inte studier i litteraturhistoria, vare sig för real
skolan eller grundskolan: ”På realskolestadiet bör man nöja sig med littera
turhistoriska upplysningar kring de lästa författarna; särskild lärobok är icke 
behövlig.”107 -  Lgr 62 anger att det särskilt i de högre årskurserna vara 
befogat med en enkel och kortfattad presentation av författaren.108 Några 
litteraturhistoriska läroböcker för stadiet fanns dock på marknaden, såsom 
av Gunnar Axberger och av Gunnar Helén och Ingrid Helén.109 Som fram
gått av översikten ovan ingick ett häfte ”Litteraturorientering” i läseboks- 
paketet Högstadiesvenska.

Disposition av stoffet
Antologierna tillämpar olika principer för att disponera textmaterialet. Den 
kronologiska dispositionen används företrädesvis av äldre antologier med
an de senare tillämpar en tematisk uppställning.

Josua Mjöbergs Svensk läsebok (\:&npp\. 1910, ll:eupp l. 1956) är krono
logiskt uppställd och boken avslutas med en drygt 50 sidor lång litteratur
historisk översikt. Kopplingen mellan urvalet och den litteraturhistoriska 
översikten visar att ett huvudsyfte för Mjöberg varit att med sitt texturval 
ge eleverna litteraturhistorisk exemplifiering. Anna Maria Lenngren inle
der och Gunnar Mascoll Silfverstolpe avslutar urvalet i 1950-talsupplagor- 
na. Tyngdpunkten ligger på 1800-talet med romantiken och 90-talets för
fattare väl företrädda. Ett fåtal av 1900-talets författare är representerade
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från Bo Bergman till Anders Österling liksom några finlandssvenska för
fattare.

Den kronologiska uppställningen förekommer också i de flesta av un
dersökningens tidiga 1950-talsantologier: Litteraturen i Sverige och grann
länderna, Möte med svenska författare från Strindberg till 30-talet, samt 
Svensk Läsebok Från Tjänstekvinnans son till Tåbb med manifestet.

Den tematiska dispositionen blir dock i fortsättningen den vanligaste. 
Utgivarna samlar texterna i teman, intresseområden, motivkretsar eller ”ringar”. 
Det är också en uppläggning som stämmer med den behandling som läro
planerna förespråkar. ”1 allmänhet bör koncentration eftersträvas, så att lit
teratur med likartat innehåll sammanföres till enhetlig behandling”, anger 
redan Metodiska anvisningar fö r  realskolan (1935), och det är en uppma
ning som i skilda formuleringar återkommer i senare läroplaner.

Realskolans läsebok har en tematisk uppläggning, delvis kombinerad 
med en kronologisk litteraturhistorisk disposition av sista delen. Realsko
lans läsebok (som första gången utgavs 1932-1935) är en av pionjärerna 
för den tematiska uppläggningen -  en av redaktörerna, Hänninger, hade för 
övrigt författat nyss nämnda metodiska anvisningar för realskolan. Teman 
som behandlas är bl.a. ”historiska skildringar”, ”sagor och folkvisor”, ”djur 
och natur”, ”äventyr och bragd”, ”reseskildringar” och ”folklivsskildring- 
ar”. Temat ”hem och fosterland” är väl företrätt i antologiens olika delar 
liksom den allmänna inriktningen på det svenska. ”Äventyr och bragd” hand
lar i huvudsak om svenska hjältar, de flesta reseskildringar tar läsarna till 
svenska resemål och den litteratur som man ger en översikt av i de sista 
delarna är självklart svenskspråkig litteratur. Det som läseboken kallar ”his
toriska skildringar” behandlar fosterlandets historia, och ”folklivsskildringa- 
m a” skildrar livet i Sverige.

Läseböcker från slutet av 1950-talet med tematisk uppläggning är Liv 
och dikt och Läs och berätta. Redaktörerna för Liv och dikt presenterar sin 
ledande redigeringsprincip:

”Texterna har samlats i motivkretsar, som valts med hänsyn till elever
nas utvecklingsstadium och intressen och till deras erfarenheter inom 
och utanför skolan. Sakprosa av skilda slag har passats in i de olika 
avdelningarna. Stor uppmärksamhet har ägnats åt den språkliga si
dan. Läseboken kan på detta sätt bli en samlande bok i svenskunder
visningen”.110

Läs och berätta följer principen att ”motivbesläktade texter har förts sam
man till särskilda grupper eller intresseområden”.

Att läsa, en 1960-talsantologi, är uppbyggd i ”ringar”, dvs. avdelningar
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som innehåller berättelser av varierande svårighetsgrad kring samma tema. 
Sakprosa och fiktionsprosa växlar i dessa ringar. Texterna skall kunna an
vändas vid integration med främst orienteringsämnena. Redaktörerna avser 
att texterna skall återspegla så stor del som möjligt av ”det läsestoff som 
möter utanför skolan”.

I början av 1970-talet kom Falkenlands läsebok Fantasi & Fakta där 
texterna i första delen grupperats kring 15 motiv med följande principför
klaring:

”Huvudsyftet vid urvalet har varit att finna intressanta och fantasi
eggande texter. Därutöver har vi sökt finna texter, som kan stimulera 
till engagemang och diskussion. Vi hoppas att vissa texter ska kunna 
skapa vidgad tolerans för oliktänkande och förståelse för andra män
niskors villkor. Kanske de också kan stimulera till ett aktivt ställnings
tagande till olika mänskliga och globala problem.”111

Exempel på teman som tas upp i 1950-, 1960- och 1970-talens läseböcker 
är: ”vågspel och äventyr”, ”föräldrar och syskon”, ”kamraterna och fritiden”, 
”kusliga ögonblick”, ”havet”, ”krigets ansikte”, ”på skämt”, ”mitt favorit
djur”, ”på jakt”, ”resa i rymden”, ”allvar och spänning”, ”på lediga stunder”, 
”pojkar och flickor”, ”att vara ung”, ”ut i världen”, ”i naturen” etc. I vissa 
fall kan temat ses mer som en journalistiskt formulerad rubrik än som en 
problematisering av ett tematiskt studium.

Modersmålet som kom 1958-1960 representerar ett undantag från den då 
alltmer vanliga temaupplägningen: ”Vi har avstått från att samla texterna i 
fasta motivkretsar för att i stället försöka ge vår bok karaktären av en cen
tralbok i modersmålsundervisningen.” Uppläggningen kan sägas represen
tera en tredje typ av disposition; boken följer inte en kronologisk princip, i 
stället står ämnets olika moment i centrum. Tio år senare gav samma utgi
vare ut en reviderad version av sin läsebok under namnet Svenska H. Utgi
varna övergav då sin tidigare idé och disponerade texterna kring motiv.

Skolboksförlagen
Genom de antologier som ingår i undersökningen är 12 bokförlag represen
terade.112 I främsta rummet märks dels förlaget Natur och Kultur, dels för- 
lagskonstellationen Svenska Bokförlaget/Bonniers, Svenska Bokförlaget/ 
Norstedts och Esselte Studium. Natur och Kultur och den nämnda förlags- 
gruppen svarar för 17 titlar/volymer vardera.

Den stora andelen läseböcker från Natur och Kultur illustrerar det gamla 
folkbildningsförlagets nya och framgångsrika inriktning på utgivning av
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skolböcker. En av förlagets första stora framgångar inom modersmålsun- 
dervisningen var Läs och berätta av Ebbe Albjöm och Harry Carlson, en 
läsebok för läsundervisningen i årskurs 3 som kom 1949. Framgången med 
den boken sporrade till fortsatt satsning, Albjöms och Carlsons bok bygg
des ut till en serie som täckte årskurserna 3-9 och förlaget fortsatte seder
mera på den inslagna vägen med en ny serie för högstadiet, Vägen till litte
raturen.

Natur och Kultur satsade från 1952 på produktionen av läroböcker, och 
vid mitten av decenniet växte en självständig läroboksenhet fram. 1960 stod 
skolboksförsäljningen för en tredjedel av förlagets utgivning, 1970 hade 
andelen läromedel ökat till 61 procent.113 Carin Österberg, chef för förla
gets skolboksutgivning under 50-talet, beskriver konkurrensen inom skol- 
boksutgivningen som knivskarp, inte minst vid läroplansbyten.114 Enligt 
Österberg bidrog konkurrensen till att de svenska läromedlen har hållit en 
hög nivå. En lyckad investering från förlagets sida kunde också leda till 
försäljning ganska många år i rad.

Att producera läromedel för den framväxande svenska grund- och gym
nasieskolan blev -  som Johan Svedjedal noterar -  en lönande affärsidé. 
Inför genomförandet av fria bokpriser 1970 tycktes skolböckerna som ett 
säkert alternativ.115

Antologiutgivare
Bland antologiutgivama/redaktörema märks under 1950-talet företrädare 
för det allmänna kulturlivet, såsom den kände publicisten, radiomannen och

o
litteraturvetaren Erik Hj. Linder, förlagsmannen och kritikern Ake Runn- 
quist och författaren Tage Aurell. Några har anknytning till folkbildningen,

o
såsom Nathan Johnson och Ake Isling. Lorentz Larson var främst känd för 
sitt engagemang för barn- och ungdomslitteraturen.

Antologisammanställama är dock oftast skolmän med högt anseende in
om skolans värld. Flera har uppdrag i Skolöverstyrelsen och deltar i skol- 
kommissioner eller utredningar, såsom Nils Hänninger, Gunnar Axberger, 
Lorentz Larson, Evert Carlholm och Einar Lilie. Några är skolledare som 
Josua Mjöberg, Evert Carlholm och Rolf Hillman. Flera är lektorer, t.ex. 
Gunnar Axberger, Bernhard Tarschys, Rolf Hillman och Lars Melin -  ofta 
med undervisning i lärarutbildningen. De nämnda är alla akademiker, flera 
av dem docenter. Flera antologiutgivare är engagerade i mer än ett utgiv- 
ningsprojekt.

Utgivningen av antologier blir efter 1950-talet helt en uppgift för sko
lans specialister vilket bekräftar uppfattningen om skolans självständiga 
ställning i förhållande till texturvalet.116 Undervisningsmetodiken styr ur
valet av texter.



45

Den manliga dominansen bland antologisammanställama är påfallande. 
Av de 43 antologiutgivama som är noterade -  en del av dem flera gånger 
och i olika konstellationer -  är endast fyra kvinnor. Ingen antologi är utgi
ven av en redaktion med enbart kvinnor. Man kan endast spekulera över 
frågan om urvalet skulle ha blivit annorlunda i läseböcker sammanställda 
av enbart kvinnor. Men jag noterar att Staffan Björck i sin stora genomgång 
av svenska lyrikantologier finner att det är en kvinnlig antologiutgivare som 
kommer med något totalt nytt, nämligen Karin Ek i sitt trebandsverk från 
1921, Ur svenska dikten. Eks antologi är tematisk, uppställd efter ”ämnen”, 
och skiljer sig därmed från tidigare antologier med historisk eller biogra
fisk uppläggning.117

Försäljningsargument
I förord och baksidestexter lämnar redaktörer och förlag ofta principiella 
kommentarer till sina verk, säkerligen tänkta som försäljningsargument. En 
presentation framhåller mångsidigheten:

”Läsebok till Högstadiesvenska liknar inte de vanliga antologierna. 
Alla texter i boken anknyter till aktuellt svenskstoff och kan alltså 
användas som stimulans i undervisningen kring så gott som samtliga 
moment. Där finns elevuppsatser, där finns fiktionstexter om biblio
tek och rättstavning. Texter för rolläsning och dramatisering ingår, 
liksom engagerande exempel på konsten att berätta med inlevelse och 
dramatisk nerv. Läsebok till Högstadiesvenska är också fördjupnings- 
material. Dit kan man hänvisa de snabba och duktiga eleverna för fri 
läsning av texter som ger mer studieteknik, mer exempel på talträning 
eller skoj med grammatiken.”118

En del antologier framhåller att de vill väcka intresse för litteratur. Detta är 
bokens främsta uppgift förklarar Larson, Linder och Johnson, som sam
manställt Svensk läsebok. Från Tjänstekvinnans son till Tåbb med Manifes
tet och hävdar att det är denna princip som har fått bestämma urvalet.119 Att 
väcka och vårda intresset för ”god och bildande läsning” framstår för utgi
varna av Realskolans läsebok ”såsom det förnämsta syftemålet med littera
turläsningen i realskolan”.120

Några antogier vill ge kunskaper om litteratur och i dessa antologier 
förekommer även litteraturhistoriska översikter och liknande texter. I Mjö- 
bergs läsebok -  där principiella uttalanden saknas -  kan man notera kopp
lingen mellan urvalet och den litteraturhistoriska översikten, något som vi
sar att litteraturhistorien är den röda tråden.
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I andra läseböcker trycker utgivarna särskilt på att läseboken skall ge 
underlag fö r  färdighetsövningar:

”Som främsta krav på en text har vi ställt, att den skall vara avpassad 
efter åldersstadiet och kunna intressera läsarna. Lika viktigt är emel
lertid kravet, att läseboken också skall innehålla texter, som kan läg
gas till grund för övningar i muntlig och skriftlig framställning, ord
kunskap, tidningsläsning och andra av ämnets många moment”.121

Antologiutgivamas principuttalanden ansluter ofta till övergripande mål för 
litteraturläsningen med läroplanernas formuleringar, såsom att läsa aktivt 
122 och stimulera till till engagemang och diskussion kring textens inne
håll.123 Det är över huvud taget rätt vanligt att utgivarna som ett försäljnings- 
argument framhåller att de ansluter till den senaste läroplanen. Med hänvis
ning till Lgr 69 påpekar exempelvis såväl Vi och vår värld som Fantasi & 
Fakta att elever och lärare skall planera tillsammans. Fantasi & Fakta sä
ger sig vidare ansluta till Lgr 69 vad beträffar stoffurval och uppläggning. I 
l l : e  upplagan av Mjöbergs Svensk läsebok hänvisas till kursfordringarna 
för realexamen.

Sammanfattning och kommentar
Utgivningen av läseböcker under början av undersökningsperioden avspeg
lar femtiotalets brokiga skolsamhälle med äldre skolformer sida vid sida 
med enhetsskolans försöksverksamhet. Äldre realskoleantologier gavs ut i 
omtryckningar. Nya antologier, ofta i en volym, inriktade sig samtidigt mot 
flera av de alternativa skolformer som fanns vid sidan av realskolan. Läse- 
boksserier utvecklades efter hand med material för hela stadiet. Från mitten 
av femtiotalet dominerade dessa läseboksserier utgivningen. Vanligen om
fattade läseboksseriema också studiehäften för eleverna och handledning 
för lärarna. Denna utgivning var ett stöd för lärarfortbildning och vid obe
höriga lärares undervisning.

Efter grundskolans genomförande inriktades utgivningen helt mot den 
nya skolan. Läseboksseriema utvecklades till skräddarsydda lärobokspaket 
med material också för ämnets språkliga sida. Dispositionen av textmateri
alet avspeglar redaktörernas/utgivarnas tanke om hur bokens texter skulle 
studeras -  kronologiskt eller tematiskt. Lärobokspaketen innehöll också de
taljerade anvisningar om i vilket sammanhang texterna skulle läsas och hur 
de skulle behandlas. Utgivarna var angelägna om att framhålla att de anslöt 
till gällande läroplan. Om förlagen -  som visade stort intresse för läroboks- 
utgivning -  med dessa utförliga lärobokspaket infriade uttryckta önskemål
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från skola och lärare eller om de skapade ett behov är en fråga som kan 
ställas i detta sammanhang. Heltäckande läroböcker gick i linje med tidens 
utbildningsteknologiska trend men det är möjligt att de hämmade annan 
pedagogik.124

Genom urvalet sätter antologiutgivaren naturligtvis sin personliga prä
gel på läseboken. Särskilt presentationen av textmaterialet i motivkretsar 
och intresseområden kan av utgivaren användas som en medveten styrning.125 
Med tanke på den kompakta manliga dominansen bland antologiutgivama 
kan man fråga sig om urvalen skulle ha blivit annorlunda med kvinnliga 
antologiutgivare. Skulle fler kvinnliga författare ha varit representerade och 
skulle texter med andra värderingar i könsrollsfrågor ha tagits med i urva
len? Skulle förlagen över huvud taget våga satsa på mer radikala och pro
gressiva antologier? En försiktig medelväg uppfattas nog i allmänhet som 
en förutsättning för framgång på den omfattande bokmarknad som skolan 
utgör.

Noter
97 De antologier som ingår i undersökningen finns förtecknade i Referenser samt 

-  kronologiskt ordnade -  i Bilaga 1.
98 Se vidare översikten över läroplaner, kap 2, samt översikten över texterna, kap 5.
99 Sim läsa åk 7, lärarhandledning 1966, s. 3.
100 Thorson 1988, s. 139.
101 Så t.ex. Möte med svenska författare från Strindberg till 30-talet av Gunnar 

Axberger och Gunnar Blomqvist. Ett annat exempel på en läsebok som vänder 
sig till flera skolformer är Svensk läsebok. Från Tjänstekvinnans son till Tåbb 
med manifestet av Lorentz Larson, Erik Hj. Linder och Nathan Johnson som 
riktar sig till ”den uppväxande ungdomen i folkskolans högre klasser, fortsätt- 
ningsskolor, realskolor, kommunala flickskolor och folkhögskolor”. Josua Mjö- 
bergs Svensk läsebok vänder sig till real- och flickskolors högre klasser. Åke 
Islings Livet i litteraturen riktar sig till ungdom i skola och folkbildningsarbete.

102 Svensk läsebok av Larson m. fl. och Möte med svenska författare av Axberger 
och Blomqvist presenterar i huvudsak svensk 1900-talslitteratur. Vi och vår värld 
av Aurell och Matsson liksom Möte med utländska författare av Blomqvist m.fl. 
ger prov på utländska texter.

103 Thorson 1988, s. 157. Thorson behandlar även lägre skolstadier.
104 Magni-Olsson, Nordin och von Vultée 1971, s. 54. Se även Hillman 1952 och 

Kussak 1990b, s. 51 f.
105 Andra 1960-talsantologier är Livet i litteraturen, av Åke Isling, Vi och vår 

värld, som redigerades Tage Aurell och Ragnar Matsson, På liv och död av 
Ragnar Henriksson och Lennart Skaaret samt Läsebok av Olof Thöm och Åke 
Runnquist.

106 Boken är en ny version av 50-talsantologin Modersmålet. Varje del omfattar 
följande enheter: antologi, fakta- och övningsbok, prov med facit, ljudband och 
lärarhandledning.



48

107 Kursplaner och metodiska anvisningar för realskolan, 1955, s. 43.
108 Lgr 62, s. 151.
109 Gunnar Axberger, Gestalter i nyare svensk litteratur jämte en litteraturhisto

risk återblick. F ör folkskolans och enhetsskolans högstadium samt för realsko
lan. 6:e tr 1960. Gunnar Helén & Ingrid Helén, Svenska författare från Strind
berg till Sara Lidman. Grundskolans sista och gymnasiets första årskurs. 1964

110 Liv och dikt. Lärarens bok, 1962, s. 3.
111 Fantasi & Fakta 1. Upplevelseläsning, 1970, s. 5
112 Bilaga 2.
113 Svedjedal 1997, s. 58f och s. 62.
114 Österberg 1987, s. 282.
115 Svedjedal 1997, s. 62.
116 Se s. 17 f ovan samt Kussak 1994, s. 205.
117 Björck 1984, s. 174.
118 Läsebok Högstadiesvenska 1, 1975, Förord.
119 Svensk läsebok, utg. Larson m.fl., 1952, Förord.
120 Realskolans läsebok 5, 1955, Förord.
121 Modersmålet 1,1958, Förord.
122 Modersmålet 1, Lärarhandledning 1963, s. 1
123 Fantasi & Fakta. Upplevelseläsning 1, 1970, Förord.
124 Om utbildningsteknologi, s. 17 ovan. Jfr Thorson 1988, s. 172, om läroboks

lös undervisning.
125 Detta har påpekats av Magni-Olsson, Nordin och v. Vultée 1977, s. 77, som 

också har undersökt hur könsrollsfrågor behandlats i läseböcker mot slutet av 
1960-talet. De konstaterar att de traditionella könsrollerna fortfarande starkt slår 
igenom och att eleverna i texterna inte får möta de nya yrkesstrukturer och roll
fördelningar som samhället strävar mot.
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4 Författarna och den gemensamma repertoaren

När vi i detta kapitel skall granska vilka författare som är representerade i 
läseböckerna kan det vara skäl att först erinra om den grundläggande frågan 
vad texten skall användas till. Som visats i ett tidigare kapitel har läroplaner
na för stadiet angett mer än ett syfte för litteraturläsningen och betoningen 
av olika syften har växlat med tiden. I grundskolans första läroplaner, där 
ämnet svenska lanserades som ett färdighetsämne, fokuserades lästräning- 
en medan förmedlingen av det litterära kulturarvet kom i andra hand.

Till skillnad mot gymnasiet har det under undersökningsperioden inte 
funnits en definierad litteraturhistorisk kurs för det lägre skolstadiet. I den 
mån läroböcker i litteraturhistoria alls har förekommit har de enligt läropla
nen varit tänkta att användas endast som orientering. Läseböckerna är inte 
heller primärt exempelsamlingar till en kurs i litteraturhistoria.

Genomgången av hur läseböckerna disponerar stoffet har visat att den 
tematiska uppläggningen dominerar under perioden, något som placerar för
fattarna i bakgrunden. Texturvalet utgår inte från författarna. I vissa antolo
gier, särskilt de kronologiskt uppställda, förekommer särskilda författarre- 
gister och biografiska uppgifter om författarna i introduktioner till läse
styckena, vilket markerar författarnas relativt starka närvaro i dessa läse
böcker. Men i tematiskt uppställda läseböcker får läsaren ofta leta efter för
fattarnamnen. Ibland saknas författarpresentationer helt och texterna pre
senteras inte under originalrubriker. Texten som sådan står i centrum.126

I det här kapitlet ligger dock perspektivet på författarna. Vi studerar sär
skilt förekomsten av klassiker och diskuterar kanonfrågan. Översikten över 
författarna börjar med en jämförelse med en tidigare undersökning som 
gällt klassiker och 1900-talslitteratur.

Klassiker och moderna författare
I En bok om böcker redovisar Lars Furuland en undersökning för litteratur
utredningen om lagerhållningen av klassiker och allmänt erkänd 1900-tals
litteratur.127 Furulands undersökning gäller dels svenska och utländska klas
sisker, dels modem svensk och utländsk litteratur.

I sin definition av klassiker räknar Furuland i princip inte 1900-talslitte- 
raturen, men nittiotalistema tas med, även om deras författarskap fortsätter 
efter sekelskiftet. Endast de författare som har födelseår senast 1865 kom
mer ifråga. För att sedan kunna bestämma ”vilka författare som kan sägas 
äga aktualitet i vår tid trots att deras litterära skapande sedan länge är avslu
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tat” undersöker Furuland ett stort material: litteraturhistoriska standardverk, 
kurslistor i litteraturhistoria, gymnasieantologier m.m. samt dessutom de 
recensioner som Karl Erik Rosengren samlat för sin avhandling om det lit
terära systemet. Varje noterad författare åsätts poäng och vägningstalen jäm
förs. Till den högsta klassikergruppen räknas följande 21 författare:

”Bellman, Tegnér, Stagnelius, Almqvist, Runeberg, Rydberg, Strind
berg, Fröding, Heidenstam, Lagerlöf och Karlfeldt -  högsta poäng 17.
Kellgren, Geijer och Atterbom -  16.
Stiemhielm och Lenngren - 15.
Dalin -  14.
Wivallius, Linné, Wallin och Ola Hansson -  13.”

Uppfattningen om vad som är levande klassiker förändras successivt. Furu
lands klassikerlista, som publicerades 1972, är av särskilt intresse för denna 
undersökning eftersom den avser förhållanden som i tiden sammanfaller 
med vår undersökningsperiod. Furulands undersökning visar på tidens all
männa uppfattning om vilka som är svenska klassiker, och man kan anta att 
denna uppfattning i princip delas av läseboksutgivama -  även om deras 
urval av klassiker naturligtvis också bestäms av pedagogiska motiv.

I föreliggande undersökning av läseböcker är -  vad beträffar hela perio
den 1950-1975 -  följande författare oftast förekommande, nämnda i rang
ordning: Gustaf Fröding, Harry Martinson, Erik Axel Karlfeldt, Pär Lager
kvist, Verner von Heidenstam, August Strindberg, Nils Ferlin, Karin Boye, 
Erik Lindorm och Hjalmar Gullberg. (Se vidare bilaga 5 som är en alfabe
tisk uppställning över författare samt bilaga 6 som presenterar periodens 
författare i rangordning.)

Under 1950-talet är Fröding, Karlfeldt och Heidenstam oftast företräd
da, under 1960-talet är Harry Martinson, Fröding och Boye de populäraste, 
medan 1970-talets lista toppas av Strindberg, Fröding och Ferlin. (Författ- 
arrepresentationen under de olika decennierna visas i bilagorna 7, 8 och 9 
med uppgifter om antal texter som noterats för respektive författare.)

Vi skall nu se vilka klassiker från Furulands lista som förekommer i 
undersökningens läseböcker för högstadiet. För jämförelsen använder jag 
mig av de 21 mest frekventa namnen under varje decennium, alltså samma 
antal som finns på Furulands klassikerlista.

Beträffande 1950-talsantologierna toppar tre klassiker frekvenslistan med 
Fröding främst, närmast följd av Karlfeldt och Heidenstam. Längre ned 
finns Tegnér, Strindberg, Runeberg, Geijer, Rydberg och Lagerlöf. Således 
förekommer nio författare från Furulands klassikerlista bland de 21 vanli
gaste författarna i 1950-talets antologier.
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I 1960-talsantologierna har gruppen klassiker minskat. Fröding finns 
kvar -  nu på andra plats. En 1900-talsförfattare, Harry Martinson, toppar lis
tan. Strindberg, Geijer, Karlfeldt, Heidenstam, Rydberg och Runeberg finns 
med i nämnd ordning tillsammans med en rad nya namn. Således är det nu 
sju författare från Furulands klassikerlista som är representerade bland de 
21 första namnen.

1 1970-talsantologierna har Strindberg åkt upp till första plats följd av 
Fröding på andra plats, men ingen av de tidigare nämnda författarna finns 
nu med. Det är alltså endast två författare kvar från Furulands lista.

Från att i stor utsträckning ha varit klassikerantologier blir stadiets läse
böcker i huvudsak samlingar av modem litteratur. Detta sker i linje med 
Lgr 62 som anger att uppgiften är att ge en grundläggande litterär oriente
ring speciellt med sikte på modem litteratur.128 De svenska klassikerna en
ligt Furulands definition är tydligt på väg ut under 1970-talet. Författare 
födda före 1865 såsom Karlfeldt, Heidenstam, Tegnér, Geijer, Rydberg, 
Lenngren, Snoilsky och Almqvist -  som funnits representerade i denna rang
ordning -  går alla mycket starkt tillbaka eller försvinner helt. Det är att 
märka att de författare från klassikerlistan som försvunnit inte har ersatts av 
andra äldre författare. Utrymmet upptas alltmer av 1900-talsförfattare, så
väl svenska som utländska.

En påtaglig föryngring av författarpopulationen sker sålunda under un
dersökningsperioden. Författare födda år 1900 eller senare har skrivit 20 pro
cent av texterna i 50-talsantologiema, 39 respektive 41 procent i 60- och 
70-talsantologiema.

De modema svenska författarnas framryckning framgår också av en jäm 
förelse mellan decennierna. 1900-talsförfattama finns i allt större utsträck
ning med bland de författare som toppar listorna, dvs. bland dem som före
kommer oftast. Vid en jämförelse mellan decenniernas listor över de 25 
oftast förekommande författarna  framgår att under 50-talet finns 2 författa
re födda år 1900 eller senare med bland dessa 25, under 60-talet har antalet 
ökat till 9, och under 70-talet finns 19 författare födda år 1900 eller senare 
med på denna lista. Samma tendens framgår vid en jämförelse mellan ran- 
kinglistor som upptar de 50 oftast förekommande författarna. 150-talsanto- 
logiema finns sammanlagt 8 författare födda år 1900 eller senare med bland 
dessa 50, i 60-talsantologiema är 21 författare representerade och i 70-tals
antologiema är 31 författare av denna kategori noterade.

Bland de nya svenska författare som tillkommer under perioden, märks 
Karin Boye, Stig Claesson, Stig Dagerman, Tage Danielsson, Gustaf Rune 
Eriks, Ivar Lo-Johansson och Harry Martinson. En del samtida kåsörer fö
rekommer också ofta, t.ex. Eld, Red Top och Kar de Mumma.

Efterkrigsgenerationen av barn- och ungdomsboksförfattare gör sitt in
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tåg. Max Lundgren, Stig Malmberg, Olle Mattson, Anna-Clara Tjemeld, 
Sven Wemström och Siv Widerberg representerar en ny grupp av författa
re. Den litterära scenen -  såsom den avspeglas i läseböckerna -  förändras.

Det urval som de nyutkomna antologierna erbjuder under efterkrigsti
den skiljer sig markant från urvalet i Realskolans läsebok, ett av undersök
ningens tidigare exempel, som efter den första upplagan i början av 1930- 
talet omtrycktes i stort sett oförändrad under 20 år. I Realskolans läsebok är 
Gustaf Fröding, Verner von Heidenstam, Erik Gustaf Geijer, Erik Axel Karl- 
feldt och Johan Ludvig Runeberg de vanligaste enskilda författarna. Ro
mantik, realism, åttiotal och nittiotal är väl representerade epoker. 1900- 
talsförfattare förekommer men dominerar inte urvalet; exempelvis förekom
mer gruppen arbetarförfattare sällan. Ett utdrag ur Mobergs Utvandrarna 
har tagits med i de senare tryckningarna och man finner också ett par bidrag 
av Harry Martinson och Eyvind Johnson -  det är allt. Den rika barn- och 
ungdomsboksutgivningen efter kriget har inte satt några spår i urvalet.

Urvalet i Realskolans läsebok kan jämföras med urvalet i Sveriges N a
tionallitteratur 1500-1920, ett samlingsverk i 30 band, utgivet av Fredrik 
Böök i början av 1920-talet under medverkan av några av tidens stora auk
toriteter inom svensk litteraturvetenskap.129 Sven Delblanc och Per Rydén 
hävdar i Den Svenska Litteraturen att urvalet i Sveriges Nationallitteratur 
hos en ”bildad allmänhet” fixerade bilden av det klassiska och bestående i 
vår litteratur.130 Sveriges Nationallitteratur 1500-1920 innehåller texter av 
ca 185 författare. Av dessa författare förekommer 65 i Realskolans läse
bok. Av författarna i Realskolans läsebok förekommer ca 34 procent i Sve
riges nationallitteratur. Bland dem finns namn som K. G. Ossiannilsson, 
A. U. Bååth, Albert Engström, K. E. Forslund, A. T. Gellerstedt och Tor 
Hedberg. En lång rad 1800-talsförfattare som i våra dagar knappast brukar 
räknas till första rangens författare i vår litteraturhistoria är också represen
terade. Sveriges Nationallitteratur går fram till ca 1920 och de yngsta re
presenterade författarna är födda 1880. Trots att Realskolans läsebok sam
manställdes i början av 1930-talet har utgivarna i stor utsträckning fastnat för 
samma författarurval. I Sveriges Nationallitteratur fanns det en gemensam 
källa av författare som var allmänt erkända. Något liknande verk finns knap
past från senare år.

De författare som står för texterna i läseböckerna hör till att börja med i 
huvudsak till det bildade kretsloppet -  för vuxna, bör man tillägga, efter
som det dröjer innan barn- och ungdomslitteraturen kommer med i någon 
större utsträckning. Skolans antologier ger inte heller utrymme åt populär
litteraturen. Detta sker i linje med skolans ambitioner att skapa intresse för 
den goda litteraturen. ”Författare som lanseras i det ’populära kretsloppet’, 
dvs. massmarknadsförsäljning blir däremot ytterst sällan medtagna i de hand
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böcker och antologier som tillhör institutionen i det bildade spridningssys- 
temet”, påpekar Furuland.131

Topplistan representeras av lyrikerna. Detta har att göra med lyrikens 
status men beror också på att undersökningens mätmetod favoriserar lyri
kerna. I antologierna representeras lyrikerna genom flera titlar och balanse
rar därmed prosaförfattamas längre texter. Utdragen från Selma Lagerlöfs 
prosa upptar sålunda ett relativt stort antal sidor men representerar ett min
dre antal texter. I Realskolans läsebok består utdragen av Lagerlöfs texter 
av 40 sidor, vilket skulle placera henne före Heidenstam, Rydberg, Strind
berg och Fröding i nu nämnd ordning om man utgick från antalet sidor. Den 
rangordning som bygger på antal texter bryts därmed på två avgörande punk
ter. Lagerlöf flyttas upp till första plats och Fröding ned till femte plats.

En lista över de vanligaste författarna i läseböckerna speglar också i viss 
utsträckning antologiutgivamas personliga preferenser. En antologiutgivare 
som Josua Mjöberg är klart kritisk mot vissa inslag i Strindbergs författar
skap, vilket påverkar hans urval. I tidigare upplagor av läseboken karakteri
serar han Strindberg som en mångsidig författare men har vissa invänd
ningar. ”Men hans skriftställeri var också mycket ojämnt och nyckfullt, och 
hans lysande snilledrag kunna icke överskyla den vårdslöshet och brist på 
hänsyn, som han ofta gjorde sig skyldig till.”132 Från Strindbergs författar
skap har Mjöberg valt ett utdrag ur Hemsöborna på 15 sidor och han har 
därmed hållit sig inom de 16 sidor som en lag om äganderätt skulle ge 
honom tillåtelse att citera. Genom detta val har han inte plats för inslag som 
representerar andra sidor av Strindbergs författarskap. I senare upplagor 
som har redigerats av Jöran Mjöberg, t.ex. den 11 :e upplagan från 1955, har 
det citerade avsnittet om Strindbergs författarskap utgått, medan fortfaran
de den enda Strindbergstexten är hämtad från Hemsöborna.

Däremot hyllar Josua Mjöberg Heidenstam: ”En manligt självständig 
hållning utmärkte redan Heidenstams första dikter och romaner. I uppror 
mot grubbel och sociala bekymmer dyrkade han skönheten och prakten och 
ögonblickets njutningar”.133

Vissa författare kan antas vara populära därför att de skriver lagom långt 
för att få plats i en antologi eller för att deras text skall kunna behandlas 
under en lektion. Magni-Olsson, Nordin och v. Vultée nämner novellförfat
taren Gustaf Rune Eriks som exempel på en outsider vars höga frekvens de 
förklarar med hans förkärlek till skildring av unga människor inför var
dagslivets problematik men också med att han skriver i den för antologiur
val lämpliga novellformen.134 Anledningen till att vissa författare faller bort 
kan å andra sidan vara att de är för svåra för stadiet.
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Kvinnliga och manliga författare
Kvinnliga författare har noterats för 11 procent och manliga författare för 
80 procent av texterna i genomsnitt för hela perioden; beträffande övriga 
texter är författarna okända.

Inslaget av texter av kvinnliga författare ökar från ca 10 procent under 
femtiotalet till 14 procent under sjuttiotalet.

Karin Boye är den oftast förekommande kvinnliga författaren vid en be
räkning på undersökningens samtliga antologier, därefter noteras texter av 
Selma Lagerlöf, Edith Södergran och Anna-Maria Lenngren.

Samma kvartett leder gruppen av kvinnliga författare under 1950-talet.
11960-talsantologiema är Karin Boye fortfarande den vanligaste kvinn

liga författaren, följd av Edith Södergran. Nu har Ebba Lindqvist passerat 
Selma Lagerlöf som delar fjärde plats med Anna Maria Lenngren.

o
1970-talsantologiema visar en förändrad bild. Sonja Åkesson intar nu 

första plats, följd av Siv Widerberg. På tredje plats följer Karin Boye, Britt 
G. Hallqvist, Selma Lagerlöf och Anna-Clara Tjemeld. Boye och Lagerlöf 
har sålunda en relativt stabil ställning medan Lenngren och Södergran näs
tan helt har försvunnit ur urvalen.

Utländska författare
Läseböckernas urval består till att börja med främst av svensk litteratur, 
helt i överensstämmelse med läroplanerna, men i slutet av undersöknings
perioden öppnas läseböckerna för utländska författare. Översättningar från 
främmande språk utgör i 1950-talsantologiema ca 6 procent, i 1960- och 
1970-talsantologiema ca 15 procent av det totala antalet texter.

I de äldre antologierna är den utländska gruppen representerad framför 
allt genom sagoma. De isländska sagoma är väl företrädda, liksom sagor i 
Asbjomsen och Moes tappning. Sagor av H. C. Andersen hör också till 
traditionen i den svenska skolan.

Vi och vår värld är ett exempel på en antologi som uppmärksammar 
utländska folksagor och utgivarna har valt en hel del mindre kända sagor 
från t.ex. Kina, Tibet och Turkiet.

Bland utländska författare som är födda senast 1865 -  jämför Furulands 
klassikerdefinition -  märks bl.a. följande: Antikens Aisopos och Homeros, 
de norska författarna Bjqmstjeme Björnson och Henrik Ibsen, de engelsk
språkiga författarna Rudyard Kipling, Edgar Allan Poe och Mark Twain, 
de franskspåkiga författarna Alexandre Dumas d.ä. och Jules Veme samt 
finländaren Alexis Kivi.

Den utländska 1900-talslitteraturen är representerad genom många namn, 
men inga särskilda favoriter kan urskiljas.
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Kanon -  en fråga om centrala texter och författare
Att klassikerna skall vara representerade i läseböckerna är något som en del 
antologiredaktörer strävar efter, men samtidigt är detta något problema
tiskt, eftersom elevmotivationen inte alltid är så stark för läsning av äldre 
litteratur. Utgivarna av Modersmålet kommenterar sitt urval:

”Vi har försökt välja klassiska texter, som representerar det ’omistli
ga’ i vårt kulturarv men som samtidigt utan alltför ingående förkla
ringar kan bidra till den debatt man vill stimulera bland de bästa elever
na på stadiet. Dessa klassiska litteraturprov har inte samlats i en av
delning; vi har i stället placerat dem tillsammans med modernare tex
ter för att ge uppslag till jämförelser och diskussioner.”135

När antologiredaktörema i detta citat talar om ”det omistliga i vårt kultur
arv” tangerar de kanonfrågan, som aktualiserats särskilt under senare år. I 
samband med diskussioner om kulturarvet och skolans uppgift att förmedla 
detta arv refereras ofta till skolans kanon, t. ex. om ”äldre litteratur med fast 
förankring i en väletablerad kanon” eller om ”en nationell, väl etablerad 
kanon för skolbruk”.136 Vissa klassiska eller allmänt erkända verk skulle 
utgöra skolans litterära kanon. Vilka dessa verk skulle vara är dock inte 
något självklart eller oföränderligt.

Kanonbegreppet och kanonbildningen diskuteras utförligt av Lars Brink 
som också ger en internationell översikt över begreppets användning hos 
olika forskare.137 Begreppet kanon är på olika sätt problematiskt, bl. a. där
för att begreppet lånats av litteraturvetenskapen från andra vetenskaper där 
begreppet har en mer hävdvunnen och begränsad betydelse. För litteratur
vetenskapen är kanon därmed ett ”metaforiskt” begrepp konstaterar Brink 
med en belysande formulering. Jag kan ana metaforen bakom Atterboms 
användning (1848) när han nämner att Aristophanes och Aristarchos ”för
anstaltade sin kanon af de skalder, som vore att anse för classiska”.138 Inom 
teologin har begreppet kanon en lång tradition och en väl definierad bety
delse. Teologerna talar om kanoniska skrifter och avser därmed skrifter som 
godkänts av kyrkomöte, till skillnad från bl. a. de apokryfiska skrifterna 
som har en lägre rang. Några liknande beslut finns ju inte när det gäller den 
svenska skolans urval av skönlitterära texter. Vi får nöja oss med mer all
mänt hållna kanondefinitioner, t.ex. ”den relativt fast fixerade grupp av verk 
och författarskap som konstituerar den allmänt accepterade bilden av litte
raturens historia” eller ”de diktverk vilka oberoende av enskilda läsares och 
forskares personliga tycke och smak anses utgöra det omistliga arv som 
varje ny generation av bildningssökande har att tillägna sig och föra vidare”
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respektive ”det urval av litterära verk som vid en viss tid läses i skolor, är 
föremål för forskning, hålls aktuella genom nyutgåvor osv.” 139

Läroplanerna ger få konkreta anvisningar om vilka verk som skall läsas 
i realskolan eller grundskolans högstadium. Vanligen begränsar sig läro
planerna som nämnts till allmänt hållna rekommendationer. Några exempel 
på rekommenderad eller anvisad läsning kan dock ges. Undervisningsplan 
fö r  realskolan 1906 anbefaller följande verk: Runebergs Fänrik Ståls säg
ner och Julkvällen i realskolans klass 4, Tegnérs Fritiofs saga, Snoilskys 
Svenska bilder samt ”valda sånger” av Geijer, Rydberg, Fröding, Karlfeldt 
m. fl. i realskolans klass 5-6.140 Kursplaner och metodiska anvisningar fö r  
realskolan 1955 ger i avsnittet Metodiska tilläggsanvisningar några kon
kreta förslag på lämpliga prosaverk att läsa vid sidan av läseböckerna: ”Mina 
pojkar /af Geijerstam/, Anna-Clara och hennes bröder /Zetterström/, M ä
larpirater /Siwertz/, Ulla-Bella /Stiemstedt/, Herr Arnes penningar /Lager
löf/, Röde orm /Bengtsson/, Hemsöborna /Strindberg/, Hans nåds testamente 
/Bergman/, Flickan i frack/ Bergman/, någon kortare isländsk saga, Sweden- 
hielms /Bergman/ och Lycko-Pers resa /Strindberg/.” Där nämns också ut
ländsk litteratur i översättning såsom Den hemlighetsfulla ön /Veme/, Djungel
boken /Kipling/, Havets hjältar /Kipling/, Skattkammarön /Stevenson/, So- 
tarpojken /Tetztner/ och Det blåser på månen /Linklater/.141 Rekommenda
tioner förekommer naturligtvis i metodiklitteraturen, t.ex. i Mauritz Hulte- 
bergs och Erik M. Yrgårds Litteraturläsning i realskolan och på enhetssko- 
lans hög- och mellanstadier. Sådana rekommendationer kan säkert ha haft 
en viss betydelse för kanonbildningen. I Lgr 62 förekommer inga konkreta 
exempel på litteratur som skall ingå i kursen. -  Det kan nämnas att de ka
noniska verken haft en betydligt starkare ställning i vissa andra länder, vil
ket framgår t.ex. av Örjan Torells avhandling om sovjetisk litteraturpeda
gogik, som uppenbarligen i huvudsak sysslade med vissa sanktionerade el
ler obligatoriska verk.142

I kanonbegreppet måste finnas en föreställning om att vissa författare 
eller vissa verk odiskutabelt ingår i kursen. Detta innebär bl.a. att kanon 
omfattar ett relativt begränsat antal författare eller titlar. Man bör inte tunna 
ut begreppet så, att det helt enkelt betyder detsamma som texturvalet i en 
viss läsebok.

Jan Thavenius konstaterar -  i anslutning till Lars Brinks och Bengt-Gö- 
ran Martinssons forskningar -  att det i väsentliga avseenden fanns en stabil 
kanon i läroverken under 1900-talets första hälft -  en period då modersmå
let var det centrala bildningsämnet och ämnets timtal ökade.143 De författare 
som konstituerade denna kanon var Tegnér, Geijer, Runeberg, Rydberg och 
i någon mån nittiotalistema. Dessutom ingick några få nordiska författare 
och några europeiska klassiker. I undervisningen kunde man lägga lite stör
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re vikt vid de litteraturhistoriska sammanhangen eller vid författarskapen. 
Valet hängde samman med om man ville lägga tyngdpunkten på kulturarv 
och kulturhistoria eller på personlighetsfostran, konstaterar Thavenius och 
påpekar, att en kanon också karakteriseras av vad som inte ingår i den. Den 
äldsta och den yngsta littteraturen hade t.ex. en mycket svag ställning.

Förekomsten av en äldre, stabil kanon kan exemplifieras med Alfred 
Dalins lyrikantologi för folkskolan, Svensk vers (1908). Staffan Björck på
pekar det beständiga i bokens urval av texter. Vid dess sista tryckning 1948 
hade den hållit sig oförändrad på repertoaren i 40 år. Boken hade nått en 
upplaga på 150.000 ex. Inga ingrepp i text eller bild hade gjorts under dessa 
år.

Litteraturhistorierna, antologierna och litteratursynen formade, enligt Tha
venius, tillsammans en kanonisk diskurs. Denna diskurs uppfattades som 
självklar, påpekar Thavenius och visar på konsekvenserna: ”Det var en dis
kurs, där man utan att närmare reflektera över det kunde tala om de yppers
ta författarna, den fostrande litteraturen, vår litteratur och vårt svenska kul
turarv”.144

Den kanoniska diskursen ger dock utrymme för olika sätt att läsa littera
turen. Bengt-Göran Martinsson har studerat olika förhållningssätt i sin un
dersökning som omfattar slutet av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet. 
Martinsson har urskilt tre olika förhållningssätt som han vill kalla nationell 
idealism, kulturhistorisk empirism och författarinriktad empirism.145

Kanon i grundskolan?
Förutsättningarna för en kanonisk diskurs är inte desamma i realskolan och 
grundskolan som på gymnasiet. Med tanke på de studerandes ålder och 
utveckling är litteraturläsningen på det lägre stadiet självklart en viktig del 
av den rena läsfärdighetsträningen. Detta påverkar urvalet när det gäller 
texternas svårighetsgrad. Det säger sig självt att många texter från en eta
blerad vuxenkanon här är omöjliga val. Och principen att man skall välja 
texter som intresserar eleverna -  att urvalet av texter skall ”noga anpassas 
efter elevernas utveckling och behov, spegla deras erfarenhetsvärld och an
knyta till deras intressen” -  vidgar urvalsperspektivet till att omfatta också 
t.ex. ungdomsböckerna. Klassikerhyllan får färre besök, medan avdelning
en för ungdomsböcker blir mer aktuell.

Urvalet i de äldre antologier för realskolan som ingår i undersökningen 
representerar en äldre svensk kanontradition, företrädd bl.a. av Josua Mjö- 
berg som i sin läsebok i ett band för real- och flickskolors högre klasser ger 
exempel på texter av litteraturhistoriens nyckelförfattare. I Realskolans lä
sebok, som omfattar fem band finns det utrymme för fler författare än hos
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Mjöberg och, som jag visat tidigare, väljer utgivarna då i mycket stor utsträck
ning författare som finns representerade i Sveriges Nationallitteratur. I en 
undersökning av realskolans läseböcker som Magni-Olsson, Nordin och v. 
Vultée gjort toppas frekvenslistan av följande författare: Fröding, Tegnér, 
Heidenstam, Geijer, Runeberg, Karlfeldt, Rydberg och Lenngren.146

Vid en granskning av antologier från senare decennier blir inte bilden så 
klar. Klassikerna enligt Furulands definition försvinner men man kan inte 
utpeka en bestämd grupp som ersätter. Många unga författare, ungdoms- 
boksförfattare och utländska författare kommer med. Urvalet sker inte läng
re för att exemplifiera svensk litteraturhistoria.

Bakom de förändringar som skedde kan några av grundskolans grund
läggande principer spåras: eleven i centrum, individualisering, svenskäm
net som ett färdighetsämne och skönlitteraturen som upplevelseläsning. Re
sultatet var att det ämnespecifika kanontänkandet skymdes av andra mål 
inom grundskolan.

Principen eleven i centrum innebar att utgångspunkten inte skulle vara 
ämnet utan eleven. Elevens intressen och behov var viktigare än en viss 
fixerad kurs.

Att svenskämnet lanserades som ett färdighetsämne innebar att sakpro
san fick en stark ställning medan skönlitteraturen trängdes tillbaka i under
visningen.

Begreppet färdighetsträning medförde också nya moment som studie
teknik, bildstudium och filmkunskap, vilket gjorde utrymmet för skönlitte
raturen ännu mindre.

Skönlitteraturen skulle bli föremål för ”upplevelseläsning”, vilket natur
ligtvis också påverkade valet av texter.

I de nya lärobokspaketen som var skräddarsydda för årskurser och stadi
um i anslutning till läroplanens krav var stoffet vanligen disponerat kring 
teman, vilket kunde motarbeta kanonstudiet.

Under en tid när många elever slutade efter folkskolan eller realskolan 
utan att gå vidare till gymnasiet måste ambitionen att också dessa elever 
skulle få läsa klassikerna har varit välmotiverad. När efter grundskolans 
genomförande alltfler elever fortsätter sina studier i gymnasiet blir klassi
kerna mer en uppgift för gymnasiet. Det har ju också visats i genomgången 
av författarna att de äldre klassikerna försvinner i undersökningens urval 
allt mer under 1960- och 1970-talen, då gymnasiet rekryterar fler elever än 
tidigare. Jan Thavenius konstaterar dock i anslutning till Gun Malmgrens 
undersökning om litteraturläsning i olika gymnasieklasser, att på de tvååri
ga linjerna kan man knappast tala om någon kanon och på de treåriga linjer
na skiljer sig både urvalet och användningen åt.”147 Det kan finnas skäl att 
utvidga Thavenius konstaterande om de tvååriga linjerna till att omfatta 
också grundskolans litteraturläsning.
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Sammanfattning och kommentar
Författare försvinner ur urvalen och andra tillkommer. Inslaget av svenska 
klassiker minskar kraftigt under perioden. Från att från början i stor ut
sträckning ha innehållit texter av äldre svenska författare blir stadiets läse
böcker efter hand i huvudsak samlingar av modern svensk och utländsk 
litteratur. Av äldre svenska författare är det mot slutet av undersökningspe
rioden endast Fröding och Strindberg som har behållit sina platser i grund
skolans läseböcker. Klassikerläsningen tycks ha uppfattats mer som en upp
gift för vissa gymnasielinjer.

Som förklaring till dessa förändringar har några av grundskolans över
gripande pedagogiska principer spårats: eleven i centrum, individualisering, 
svenskämnets förändrade karaktär till ett färdighetsämne och lanseringen 
av skönlitteraturen som upplevelseläsning.

Inriktningen mot temastudier medför också att fokuseringen på förfat
tarna minskar. En annan bidragande faktor är att lyriken mer och mer tap
par fotfästet i antologierna till förmån för modem prosa. Därmed försvin
ner äldre svenska författare samtidigt som utrymme bereds för modem fik
tion, i viss utsträckning hämtad från barn- och ungdomsförfattama.

Frågan om skolans kanon är komplicerad, inte minst på ett skolstadium 
där litteraturundervisningen enligt läroplanerna skall uppfylla flera olika 
syften. Att förmedla kulturarvet är bara en av uppgifterna; klassikerna är 
kanske inte det bästa textvalet när det gäller att träna läsfärdigheten. Men 
det är ändå angeläget att ställa frågan: Finns det författare och verk som 
idag självklart hör till kursen? Vilka klassiker och vilken 1900-talslitteratur 
utgör eller bör i dag utgöra grundskolans kanon?

Noter
1261 Litteraturboken, Liv och dikt och Möte med svenska författare har författaren 

en relativt stark ställning. Att läsa kan nämnas som exempel på en antologi där 
texten mer uttryckligt står i centrum.

127 Furuland 1972, s. 369-404.
128 Lgr 62, s. 145.
129 Sveriges National-Litteratur 1500-1900 utgavs 1907-12 av Henrik Schiick 

och Ruben G: son Berg enligt planer av Oscar Levertin. I jämförelsen med Real
skolans läsebok har den utökade upplagan använts, Sveriges Nationallitteratur 
1500-1920, utg. Fredrik Böök, 1921-.

130 Den Svenska Litteraturen IV (red. Lars Lönnroth och Sven Delblanc) 1989, s. 25.
131 Furuland 1972, s. 386.
132 Svensk läsebok, utg. Mjöberg, 9:e uppl. 1938, s. 496 resp. förordet.
133 Svensk läsebok, utg. Mjöberg, 9:e uppl. 1938, s. 497.
134 Magni-Olsson, Nordin och v. Vultée 1971, s. 73.
135 Modersmålet, del 3,1960, Förord.
136 Danielsson 1988, s. 31 och s. 249.
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137 Brink 1992.
138 SAOB, band 13, spalt K 364.
139 Citaten från Halkjaer 1977, s. 33, Bergsten 1990, s. 24, resp. Nationalency- 

klopedin 1993, band 10, s. 399.
140 Undervisningsplan för realskolan 1906, s. 14-15.
141 Kursplaner och metodiska anvisningar för realskolan 1955, s. 59.
142 Torell 1979.
143 Thavenius 1995, s. 104.
144Thavenius 1995, s. 106.
145 Martinsson 1989.
146 Magni-Olsson, Nordin och v. Vultée 1971, s. 70.
147 Thavenius 1995, s. 120.
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5 De litterära skoltextema i genrebelysning

Läroplanerna förklarar inte vad de menar med skönlitteratur eller litteratur. 
Litteraturbegreppet underförstås och förutsätts bekant.

Begreppet skönlitteratur -  liksom litteratur -  är annars inte oproblema
tiskt. Bestämda gränser mellan skönlitteratur och andra litterära kategorier 
kan vara svåra att dra. Definitionerna är också i viss utsträckning tidsbund- 
na. Vad som räknas som skönlitteratur kan variera mellan olika tidsperio
der.148

Skönlitteratur -  med äldsta belägg i SAOB från 1865 -  har bildats efter 
det franska belles-lettres och kom att användas istället för det äldre svenska 
begreppet vitterhet.

Litteratur har använts och används ofta som ett synonymt begrepp för 
skönlitteratur. Ursprungligen var det latinska ”litteratura” beteckningen på 
allt det som är skrivet samt vetenskapen och undervisningen i detta ämne.149 
Under 1800-talet genomgår ordet en betydelseförändring och kommer att 
beteckna ”den del av litteraturen som har konstnärlig hållning, synonymt 
med ordet skönlitteratur”.150 Man kan diskutera huruvida läroplanerna har 
uppfattat litteratur och skönlitteratur som synonyma begrepp.

Läroplanerna använder till en början inte begreppet skönlitteratur. De 
talar hellre om ”litteratur”, gärna i sammanställningar som ”god litteratur” 
eller ”svensk litteratur”. Målformuleringar för folkskolan -  såväl i U 19 
som i U 55 föreskriver att eleverna skall bli bekanta med ”svensk litteratur” 
och ”våra främsta författare”.151 För realskolan betonas att ”Sveriges främ
sta författare” skall vara representerade och att urvalet skall vara ”litterärt 
värdefullt”.152 Lars Furuland påpekar att Läsebok för folkskolan (1868) sam
lar fiktionslitteratur under rubriken ”Stycken av blandat innehåll” och inte 
annonserar de skönlitterära inslagen -  ”en försiktig strategi” när stora delar 
av allmogen, särskilt väckelsefolket, såg med misstänksamhet på allt som 
var uppdiktat.153

I 1935 års metodiska anvisningar, som gällde för såväl realskola som 
gymnasium, nämns begreppet skönlitteratur -  möjligen för första gången i 
läroplanssammanhang. Detta sker i ett avsnitt om allmänna principer för 
litteratururvalet: ”Visserligen måste den egentliga skönlitteraturen komma 
i främsta rummet”.154 Också i U 55, som avser folkskolorna, förekommer 
begreppet skönlitteratur i anvisningarna men även här mer i förbigående, 
då det noteras att lästextema i stor utsträckning brukar vara hämtade från 
”skönlitteraturen”. Detta är alltså ett konstaterande och ingen föreskrift. 
1957 års skolberedning framhåller i sitt förslag att det är väsentligt att un
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dervisningen tillgodoser elevernas behov av fantasiupplevelse och väcker 
deras läslust. ”Läsning av skönlitteratur som svarar mot elevernas utveck
lingsnivå har därvid en viktig uppgift att fylla”.155 Målsättningen i Lgr 62 
är att skolan skall leda eleverna från sagan och ungdomsböckerna fram till 
”den egentliga skönlitteraturen”.156 Men Lgr 62, som också ansluter till ti
digare läroplaners formuleringar om ”god litteratur”, använder annars be
greppet fiktionslitteratur, vilket också är det uttryck som Lgr 69 väljer. Be
greppet fiktionslitteratur, som i sig inte behöver innebära krav på konstnär
lig nivå, öppnar dörren mot massmarknadslitteratur och vissa barn- och ung
domsböcker.

I Lgr 80 sker det egentliga genombrottet för begreppet skönlitteratur i 
läroplanerna. Lgr 80 lyfter fram skönlitteraturen i målbeskrivningarna och 
poängterar eftertryckligt att skönlitteraturen skall ha en stark ställning. An 
tydligare sker detta i den ändrade läroplansversion för svenskämnet som 
kom ut 1988 samt i den senaste läroplanen, Lpo 94.

Mot bakgrund av vad som här sagts kan slutsatsen dras att det inte är helt 
klart vad läroplanerna åsyftat med ”litteratur”. Ibland kan det verka som 
om litteratur används som en synonym till ”text”, ett begrepp som för övrigt 
förekommer omväxlande med litteratur: ”Vid valet av lästexter bör tillses, 
att endast sådana komma till användning, som med gott innehåll förena god 
form”.157 Ibland talar läroplanerna om ”läsning”, så t.ex. ”bildande läsning”.158 
Begreppet litteratur används nästan alltid tillsammans med bestämningar, 
såsom ”god” eller ”svensk”, vilket i och för sig är logiskt eftersom läropla
nerna företrädesvis uppehåller sig vid innehållet, tendensen och värdering
arna. Det är först Lgr 62 och Lgr 69 som noterar att det finns olika katego
rier litteratur -  inte bara ”god” (och följaktligen mindre god) litteratur, inte 
bara ”värdefull” (och mindre värdefull) litteratur. Dessa läroplaner använ
der begreppen ”skönlitteratur” och ”fiktionslitteratur” utan att närmare de
finiera eller precisera.

Textkategorier i läseböcker
De skönlitterära texterna urskiljes inte alltid självklart vid en analys av anto
logiernas urval. Om man försöker pressa in allt textmaterial i endera av de 
båda kategorierna skönlitteratur och sakprosa uppstår ofta gränsdragnings- 
problem. För att ge en mer belysande och klarläggande bild av materialet 
har jag valt att göra en genreindelning med fler kategorier. Följande katego
ribestämningar har då gjorts: lyrik, dramatik, fiktionsprosa, essäer, memo
arer, biografier, reportage, övrig sakprosa, tecknade serier samt ospecifice
rade texter.159

Kategorierna lyrik, dramatik och fiktionsprosa omfattar texter som av
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tradition brukar räknas till skönlitteraturen. Den stora gruppen fiktionspro
sa i läseböckerna representeras av prosaberättelser såsom noveller, utdrag 
ur romaner, sagor och sägner, korta historier och kåserier. Det är således 
texter som i folkbiblioteken förs till avdelningarna Hc eller Hce. Kategori- 
seringen kan bli problematisk -  även för folkbiblioteken -  när verklighets
underlaget är starkt. För registreringen har det dock inte varit avgörande 
om bakgrunden till texten är känd eller inte. Själva sättet att berätta har fått 
avgöra och därvid har berättarsynvinkeln varit ett praktiskt om än något 
trubbigt testinstrument. I fiktionen har författaren/berättaren möjlighet att 
välja synvinkel fritt efter behag. När berättargrepp som ”allvetande berätta
re” eller ”synvinkelskifte” använts, framstår i allmänhet fiktionsinslaget tyd
ligt. Uttalade självbiografiska skildringar har förts till memoarer.

Lyrik, dramatik och fiktionsprosa  omfattar tillsammans 3485 texter, dvs 
ca 84 procent av samtliga titlar. Fördelningen mellan dessa tre kategorier är 
följande: lyrik 2014 titlar, dramatik 44 titlar samt fiktionsprosa 1427 titlar. 
Vid registreringen har inte textlängden noterats. Även om lyrikinslagen är 
betydligt fler än prosainslagen är intrycket att prosainslagen dominerar när 
det gäller antalet sidor.

Memoarer utgör en särskild grupp av texter som ofta står fiktionsprosan 
nära. Antologiutgivamas egen karakterisering -  när sådan förekommer -  
har i princip följts, eftersom man kan anta att presentationen av texten på
verkar elevernas läsning och textbehandlingen i klassen. Texter som ut
tryckligen presenteras som memoarer har således räknats som memoarer.

Även essäer -  med Svensk ordboks definition ”konstnärligt och person
ligt utformad uppsats eller artikel, vanl. över ngt fil., hist. el. estetiskt ämne” 
-  och biografier utgör i denna undersökning särskilda kategorier vid regist
reringen. Genretillhörigheten och inte den konstnärliga ambitionen har dock 
varit avgörande.160 Kategorierna memoarer, 60 titlar, essäer, 56 titlar, och 
biografier, 11 titlar svarar tillsammans för ca 3 procent av det totala antalet 
titlar.

En annan kategori som kan gränsa till skönlitteraturen är reportaget. Re
portaget kan naturligvis ha skönlitterära aspirationer men kan inte räknas 
som fiktionslitteratur. Avgränsningen mot memoarerna är också tydlig. Re
portage är enligt Gunnar Elveson ”en redovisning som återger en samtida 
(yttre) verklighet och bygger på iakttagarens egna upplevelser registrerade 
inom en ganska kort tid i det självupplevdas form samt med tidpunkt och 
plats väl preciserade”.161 Författaren framträder således som sig själv, han 
skriver i eget namn och formellt sett föreligger det en obruten relation mel
lan författaren som person och som berättare. Dessa kriterier är främmande 
för fiktionen. Det som skiljer reportaget från memoaren tycks i första hand 
vara kravet på skildring av ”en samtida verklighet” samt registreringen inom
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”en ganska kort tid”. Den dokumentära romanen skall naturligtvis inte räk
nas till reportaget. Reportaget representeras av 89 texter, ca 2 procent. 
Kategorin övrig sakprosa omfattar 392 titlar, ca 9 procent.

Läseböckernas texter
I fortsättningen skall vi se närmare på vilka texter som finns i de olika kate
gorierna och notera förändringar under perioden.

Lyrik

Det är mycket troligt att en svensk skolelev någon gång har mött Nils Utter
man, Finnbacka-Britta, den snudiga Marja i Bäck, Högvaltadrängen och 
alla de andra kända profilerna på lördagsdans i Gustaf Frödings ”Det var 
dans bort i vägen”. Dikten förekommer 8 gånger i undersökningens antolo
gier. Fröding är också den populäraste författaren om man ser på antalet 
texter. Några andra dikter av Fröding som återkommer i antologiernas ur
val är ”Ett gammalt bergtroll” (4 ggr), ”1 valet och kvalet” (4 ggr), ”Lars i 
Kuja” (7 ggr), ”Lelle Karl-Johan” (5 ggr) och ”Världens gång” (8 ggr).

Andra dikter som förekommit ofta är: Pär Lagerkvists ”Det kom ett brev” 
(10 ggr), Dan Anderssons ”Vårkänning” (9 ggr), Bo Bergmans ”Flickan 
under nymånen” (8 ggr) och flera dikter av Karin Boye, t.ex. ”1 rörelse” (9 
ggr) och ”Javisst gör det ont” (8 ggr).

Representationen är inte statisk. I äldre antologier förekommer dikter av 
Verner von Heidenstam ofta -  ”Sverige” (6 ggr) och ”Vi människor” (5 
ggr) -  liksom Stagnelius dikt ”Näcken” (6 ggr) och Runebergs ”Bonden 
Paavo” (7 ggr), men dessa dikter förekommer allt mer sällan i senare anto
logier. ”Sverige” förekommer sista gången 1962, ”Näcken” 1963, och ”Bon
den Paavo” 1963. Andra exempel på populära antologinummer är Erik Lind
orm, ”En död arbetarhustru” (7 ggr), August Strindberg ”Esplanadsyste- 
met” (7 ggr) och Edith Södergran ”Landet som icke är” (7 ggr).

I vissa antologier upptas utrymmet till betydande del av lyrik medan 
andra antologier innehåller nästan enbart prosatexter. Mjöbergs Svensk lä
sebok lämnar gott utrymme för lyrik liksom Realskolans läsebok. Kombi- 
svenska har särskilda lyrikhäften för varje årskurs. Exempel på antologier 
som innehåller enbart prosa är Läsebok Högstadiesvenska och På liv och 
död.

När det gäller lyriken framstår den gemensamma repertoaren tydligare 
än när det gäller prosan. Prosainslagen har valts från ett större fält och det är 
där svårt att peka på vissa kämtexter. Upprepningar antologierna emellan 
förekommer mera sällan när det gäller prosan. Ett resonemang kring sko
lans kanon kommer därmed att fokusera lyriken. Det är också tydligt -  uti
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från andra kriterier -  att antologier med mycket lyrik är särskilt intressera
de av förmedling av kulturarvet.

Lyrikinslagen i antologierna minskar procentuellt under perioden. Un
der 1950-talet utgjorde lyriken 56 procent av antalet titlar, under 1960-talet 
48 procent och under 1970-talet 30 procent.

Dramatik

Bland inslagen av dramatik, som mest ca 2 procent under 1970-talet, märks 
en del klassiker, i huvudsak i antologierna från periodens tidigare hälft. 
Atterbom, Holberg, Ibsen och Shakespeare är representerade liksom Hjal
mar Bergman. I 60- och 70-talsantologiema förekommer utdrag från rela
tivt nyskrivna pjäser som då spelades på teaterscenerna i landet. Att läsa åk 
9 (1972) publicerade utdrag ur Kent Anderssons och Bengt Bratts ”Hem
met” från 1968, Fantasi & Fakta 1 (1970) hade Sven Wemströms ”Spelet 
om plugget” från 1969 i sitt urval och och Livet i litteraturen (1966) tog 
upp Tore Zetterholms ”Tiger-Harry” från 1954. Att arbeta med och framfö
ra drama blev på många håll ett viktigt inslag i svenskundervisningen från 
och med 1950-talet162 men antologierna användes knappast som underlag 
för den dramatiska verksamheten i skolan. De utdrag ur dramer som före
kommer i läseböckerna torde ha varit avsedda att läsas snarare än att fram
föras. Textunderlaget till en hel pjäs kan noteras i Realskolans läsebok,

o
”Arsexamen i Ruskaby skola”. Den populära pjäsen har dock säkert fram
förts många gånger med läseboken som underlag.

Fiktionsprosa

Fiktionsprosan upptar ett stort utrymme i antologierna. Antalet fiktionspro- 
satexter ökar dessutom successivt -  från 31 procent under 1950-talet till 49 
procent under 1970-talet. Den gemensamma repertoaren är som nämnts inte 
så påtaglig som när det gäller lyriken. Variationen i prosaurvalet är större. 
Det finns dock en del texter som återkommer: Stig Dagermans ”Att döda 
ett barn” (6 ggr), Albert Engströms ”Rumpdraget” (5 ggr), Martin Kochs 
”Uppropet” (4 ggr), Selma Lagerlöfs ”Gudsfreden” (4 ggr), Erik Asklunds 
”En billig krans” (3 ggr) och Eva Bergs ”1 somras seglade jag ofta” (3 ggr). 
Det kan kanske förefalla anmärkningsvärt att de vanligaste prosatexterna 
inte är ännu vanligare.

Fiktionsprosan representeras främst av noveller. Utdrag ur romaner är 
relativt sällsynta. Det är naturligtvis svårt att göra ett kort utdrag som gör 
rättvisa åt en hel roman. Josua Mjöberg påpekar att när han gör ett utdrag 
för sin antologi från Hemsöborna måste det bli så långt att andra texter av 
Strindberg inte får plats.

Av författare som skriver både romaner och noveller väljer utgivarna



66

därför naturligt nog noveller, av t.ex. Lars Ahlin, Erik Asklund, Stig Dager
man, P.A. Fogelström, Jan Fridegård och Josef Kjellgren. De texter som 
publiceras är inte särskilt långa, och det verkar som om novellerna blir kor
tare i de senare antologierna, som t.ex. Att läsa och Fantasi & Fakta. Prosa
inslagen i läseböckerna får ett omfång som passar för läsning och behand
ling under en lektion. ”Avkortningens estetik” skulle kunna vara värd ett 
särskilt kapitel.

Bland fiktionsprosatextema märks ett relativt stort inslag av sagor och 
sägner, särskilt i de antologidelar som är tänkta för stadiets nedre klasser. 
Vuxenlitteraturen dominerar för övrigt i urvalen. Bamskildringar förekom
mer, men de valda texterna kommer i huvudsak från vuxenlitteraturen. Ef
ter den svenska bambokslitteraturens genombrott efter andra världskriget 
dröjer det innan barn- och ungdomsböcker får ett säkert fotfäste i antolo
gierna. Det är därför värt att notera att Kombi-svenska för åk 7 (1972) har 
hämtat sitt urval främst från ungdomsböcker.

Essäer

Kategorin finns utspridd över hela undersökningsperioden, dock i begrän
sad omfattning, med ca 1 procent av titlarna i genomsnitt. I de äldsta anto
logierna är en del svenska klassiker representerade: Almqvist, Runeberg, 
Rydberg och Tegnér. Essäförfattare i senare antologier är bl.a. A.M. Dahl- 
quist-Ljungberg, Gunnar Ekelöf, Carl Fries, Harry Martinson och Sten Se
lander, ofta med texter kring naturvårdsfrågor, medan Eva Moberg är re
presenterad med ”Samkultur -  ett inlägg i kvinnofrågan” (1968) och Tage 
Danielsson är företrädd av ”Krulliga utlänningars söndag” (1972).

Memoarer

Inslaget av memoarer omfattar ca 1-2 procent under delperiodema. De själv
biografiska skildringarna är ofta barndomsskildringar, från äldre tid av bl.a. 
Erik Gustaf Geijer och Samuel Ödman och från senare tid av bl. a. Anne 
Frank och Katarina Taikon. Flera uppsatser av memoarkaraktär förekom
mer, författade av personer som är kända från andra områden än den litterä
ra arenan. Statsministern Louis De Geer förekommer med memoaravsnitt 
både i Mjöbergs läsebok och i Realskolans läsebok. Från senare tid kan 
flera exempel nämnas på självbiografiska texter skrivna av personer som 
kan antas vara kända tidigare av läsarna, t.ex. trumpetaren och sångaren 
Louis Armstrong -  som förekommer fyra gånger med utdrag ur självbio
grafin Satchmo -  skidåkaren Nils Karlsson (Mora-Nisse), sångerskan Bil
lie Holiday och den på sin tid kände kriminologen Harry Söderman.
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Biografier

”Önskvärt är, att läraren kan rekommendera ej blott skönlitteratur utan ock
så t.ex. korta biografier över märkliga personer, populärt skrivna framställ
ningar över upptäckter och uppfinningar och annan kunskapsbefrämjande 
litteratur” framhåller metodiska anvisningar för realskolan.163 Skildringar 
av mönsterbildande gestalter -  plutarker -  är ett välkänt inslag inom barn
litteraturen.164 Läsebok fö r  folkskolan  har flera skildringar av goda föredö
men, som historien om Benjamin Franklin och yxan. Även i utgivningen av 
ungdomsböcker under 1940- och 1950-talet märks biografier över goda fö
redömen, skrivna för barn och ungdom, t. ex. serien Deras liv blev en bragd 
-  en modem motsvarighet till de medeltida helgonlegenderna.

Biografier är dock inte vanliga i undersökningsmaterialet och omfattar 
mindre än 1 procent. Hjältar som behandlas i Realskolans läsebok är polar- 
resenärema Finn Malmgren och S.A. Andrée samt ”Sibiriens ängel” Elsa 
Brändström. I senare antologier uppmärksammas bl.a. makarna Curie (i en 
skildring av Eve Curie) och racerföraren Juan Manuel Fangio. Inslaget av 
biografier minskar efter hand och förekommer sällan under den senare de
len av perioden.

Reportage

Texter i reportageform erbjuds läsarna, från Fredrika Bremer (”Slavauk
tion”) till Carin Mannheimer (”Rapport om kvinnor”). Carl von Linné skri
ver om sina resor i Lappland och Skåne och mer sentida forskningsresande 
som Sven Hedin, Sten Bergman och Thor Heyerdahl är också representera
de. Radioreportern framför andra, Sven Jerring, skriver om ”En svensk dub
belseger”. Bland reportrama märks vidare Sven Öste, Sigfrid Siwertz och 
Vilgot Sjöman. Reportagen omfattar skildringar i skilda ämnen som genom 
sin aktualitet skall erbjuda intresseväckande läsning. Kategorin reportage 
omfattar ca 2 procent i början av undersökningsperioden och minskar nå
got.

Övrig sakprosa

Kategorin övrig sakprosa ökar från 7 procent av titlarna under 1950-talet 
till drygt 11 procent under de följade decennierna. Texterna inom gruppen 
övrig sakprosa behandlar ämnen som språkvård, litteraturhistoria, historia, 
geografi, teknik eller ekonomi. Ofta har antologiutgivama valt sakprosein- 
slag för att ge stoff till behandling av något eller några av läroplanens många 
moment inom svenskämnet. Dessa läsebokstexter kunde då användas som 
lärobokstexter. Som exempel på sådana texter kan nämnas inslag som har att 
göra med filmkunskap (av Beyer, Fant, Oldin och Wedholm), teater (av
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Strååt) och språkfrågor (av Friedländer och Hayakawa). Andra texter oriente
rar om hur en tidningsredaktion arbetar, säkert av praktiskt intresse för elever
nas arbete i klassen. Studietekniken uppmärksammas i instruktiva artiklar.

Sakprosa utan direkt anknytning till svenskämnet -  annat än som under
lag för lästräning och övningar i studieteknik -  återfinns under rubriker 
som ”Utbildning av fallskärmstrupper”, ”Andrées färd mot polen”, ”När 
bomben föddes”, ”Ett eget rum”, ”Mor räddade dotter med MMM-meto- 
den”, ”Narkosens historia”, ”Med u-båt under polarisen”, ”Båten Vasa”, 
”Utlandsnyheter i radion”. Ofta är dessa texter hämtade från dagspressen.

Realskolans läsebok presenterar en hel del material på sakprosa. Så myck
et som en tiondel av sidantalet i Realskolans läsebok består av artiklar på 
övrig sakprosa. Ofta ges litterära översikter, och i varje årskursdel behand
las språkvårdsfrågor. I normativa framställningar slår utgivarna vakt om 
det vårdade språket.

Att sakprosan skall ingå i läseböckerna var inte helt självklart under 1950- 
talet. Utgivarna av Vägen till litteraturen utvecklar sitt ställningstagande:

”Ett problem för sig är sakprosans ställning. Det kan å ena sidan häv
das, att sakprosan ej hör hemma i våra läseböcker, eftersom den är så 
rikligt företrädd i läroböckerna och eventuella bredvidläseböcker till

o

dessa. A andra sidan möter man stundom en önskan om ökat utrym
me för denna stilart i läseböckerna. Personligen anser vi, att läsebo
ken intar en så central ställning i modersmålsundervisningen, att även 
sakprosan bör vara väl representerad i den. Det är dock huvudsakli
gen där som stilstudiema bedrivs”.165

Att utgivarna av Läs och berätta inkluderat ganska få sakprosetexter moti
verar de med att lärarna bör utnyttja även texter ur tidningar, tidskrifter och 
fackläseböcker i undervisningen.166

Med grundskolans läroplaner som auktorisation ökar sakproseinslagen 
något i antologierna från och med 1960-talet. Fantasi & Fakta samlar sak- 
prosetextema i särskilda volymer med rubriken Informationsläsning.

I själva verket gör många antologier ingen större skillnad mellan läsning 
av skönlitteratur och sakprosa -  i båda fallen är det faktiskt mest fråga om 
läsfärdighetsträning att döma av studieuppgifterna. Sakprosa och fiktions- 
prosa blandas i antologierna, t.ex. i de motivkretsar som förekommer i Att 
läsa. Utgivarna av Läsebok Högstadiesvenska lämnar ibland sin informa
tion till eleverna i fiktionsform. De skapar historien ”Biblioteksmysteriet” i 
Enid Blytons stil som får inleda ett avsnitt om bibliotekskunskap:

”Peter satt fördjupad i senaste numret av Teknikens Värld. Det var
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måndag eftermiddag, klockan var fyra och alla kompisar hade gått 
hem. Men Peter tyckte om att sitta kvar i bibliotekets läsrum en stund 
efter skolan slut. Man kopplade av så bra där, tyckte han.”

I läsrummet iakttar Peter en mystisk man och tillsammans med en kamrat 
lyckas Peter avslöja vad den mystiske mannen haft för sig. Historien slutar 
med dagstidningens bildtext som sens moral:

”Rådiga amatördetektiver löser tavelgåta med hjälp av biblioteket.”167

Tecknade serier

Lgr 62 framhåller att bildstudium  hänger samman med lästräning och stu
dieteknik och påpekar att undervisningen i svenska bör ta upp systematisk 
övning i studiet av bildmaterial.168 Om hur man systematiskt kan öva bild
studiet lämnas ett lång rad förslag, t.ex. att söka bildens uppgift och bud
skap, att studera bildens verklighetstrohet och att skriva kommentarer till 
bilder. I Kombi Berättelser (1972) lämnas några längre inslag av tecknade 
serier, t.ex.”Buffalo”, ”Fantomen” och ”Starlet”, som underlag för övning
ar i läroplanens anda. Även det språkliga läromedelspaketet Svenskserien 
behandlar tecknade serier.

Ospecificerade texter

Den resterande gruppen omfattar osignerade texter, i huvudsak med instruk
tioner och anvisningar till läsarna. Vanligen är dessa texter korta, sällan 
mer än en sida. Som mest, under 1970-talet, uppgår de ospecificerade tex
terna till 4 procent.

Svenskt och utländskt
Adjektivet ”svensk” ingår inte sällan i antologititlar. I undersökningen har 
vi mött Svensk läsebok av Mjöberg, Svensk läsebok av Larson, Linder och 
Jonsson samt Möte med svenska författare. En äldre antologi för realskolan 
är den kända Svensk läsning, utg. av Anjou m.fl. För folkhögskolan utgav 
Sallnäs och Björck Svensk litteratur och Kjersén Svensk diktning. De tidiga 
läroplanerna föreskriver uttryckligen att undervisningen skall syssla med 
svensk litteratur. Grannländernas litteratur kom in tidigt -  den finlandssven
ska litteraturen, som uppenbarligen räknades till den svenska kultursfären, 
har dock alltid varit väl representerad -  och till sist öppnades dörrarna helt 
till det internationella fältet. Annica Danielsson visar på denna utveckling i 
sin undersökning av tre antologier för gymnasiet.169
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Läroplanerna för folkskolan, realskolan och grundskolan kräver läsning 
av norska och danska texter. Lgr 62 har exempelvis följande målformule
ring: ”Undervisningen skall även förmedla bekantskap med de nordiska 
grannfolkens språk och litteratur”. Under rubriken Mål säger Lgr 62 -  i 
likhet övriga tidigare läroplaner -  f.ö. ingenting om utländsk litteratur, men 
i avsnittet Anvisningar och kommentarer nämns att texturvalet ”komplette
ras lämpligen med sådan litteratur från världen i övrigt, som motsvarar elev
ernas läsmognad och läsintressen”.170

I den reviderade versionen av Lgr 80 -  således efter undersökningspe
rioden -  vidgas horisonten; även invandrares kulturer omfattas:

”1 sin läsning skall eleverna få möta ett mångskiftande svenskt kul
turarv i litteratur som speglar människors liv, tankar och förhållanden 
genom historien. Vid sidan därom skall de också få möta stora berät
telser från den västerländska och andra kulturkretsar. Alla elever skall 
få ta del av litteratur som speglar invandrargruppernas liv och förhål
landen, här och i deras hemländer.”171

Den internationella inriktningen förekom tidigare i läroplanerna för gym
nasiet än för grundskolan. 1965 års läroplan för gymnasiet anger att en upp
gift för undervisningen i svenska är:

”att ge förtrogenhet med den nordiska, främst den svenska, litteratu
ren och dess historia samt viss beläsenhet i utomnordisk litteratur och 
kännedom om världslitteraturens viktigaste epoker och några av dess 
mest betydande verk”.172

Nästföljande läroplan för gymnasiet -  Lgy 70 -  vill att eleverna skall stude
ra ”nyare och äldre litteratur, från vår egen och andra kulturkretsar” med 
motiveringen att eleverna skall få insikt i att litteraturen ger ”kunskap om 
människor, miljöer och problem” så att de blir ”medvetna om tradition och 
förnyelse i kulturen och därigenom också bättre förstår sig själva och sin 
omvärld”.173 Det är således inte litteraturkunskapen som är det primära utan 
den kunskap som följer med läsning av litteratur.

Den internationella inriktningen fullföljs i 1994 års läroplaner för grund
skolan. Strävan skall vara att eleven -  förutom svensk litteratur från olika 
tider -  också ”lär känna skönlitteratur från de nordiska länderna och från 
andra delar av världen och får förståelse för kulturens mångfald.”174 

Trots att läroplanerna under undersökningsperioden således inte uttryckli
gen kräver läsning av utländsk litteratur blir det internationella inslaget -  
utöver danskan och norskan -  alltmer märkbart. Texterna på danska och norska
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håller en konstant nivå med ca 3 procent vardera av det totala antalet texter. 
Inslaget av översättningar av texter från främmande språk ökar. Som nämnts 
i översikten över författarna utgör översättningar från främmande språk i 
1950-talsantologiema 6 procent, i 1960- och 1970-talsantologiema ca 15 
procent av det totala antalet texter. Utöver de vanliga antologierna fanns nu 
med i bilden också bl.a. specialvolymen Möte med utländska författare, 
ytterligare en indikation att intresset ökat för internationella utblickar.

Sammanfattning och kommentar
Huvuddelen av texterna i läseböckerna består av lyrik och fiktionsprosa. 
Inslaget av lyrik minskar successivt under perioden -  under 1950-talet ut
gör lyriken över hälften av titlarna, under 1970-talet en tredjedel. Fiktions- 
prosan ökar i motsvarande grad -  från knappt en tredjedel till ungefär hälf
ten av titlarna. Prosa i form av memoarer och biografier finns som ett min
dre inslag under hela perioden. Essäer försvinner praktiskt taget, medan 
övrig sakprosa, som ligger kring tio procent, stärker sin ställning något mot 
slutet av perioden.

I slutet av perioden dominerar inte de svenska texterna lika starkt som 
tidigare. Den internationella litteraturen finner nu sin väg in i grundskolans 
läseböcker, sedan gymnasieläseböckema banat väg. 1 1960- och 1970-tals
antologiema utgör översättningarna från främmande språk ca 15 procent av 
titlarna efter att ha utgjort ca 6 procent under 1950-talet. Därtill kommer 
texterna på danska och norska. Det som översätts från främmande språk är 
i första hand prosa, vilket bidrar till att lyrikens ställning minskar.

Texturvalet under perioden kan ses som en allt starkare anpassning till 
läsarna. Det är ett välkänt förhållande att på den allmänna bokmarknaden 
har lyriken en mycket svagare ställning än prosan. Lyriken får sällan stora 
upplagor. När lyriken minskar i läseböckerna kan det uppfattas som en an
passning till det faktiskt förekommande läsintresset i samhället. Speciellt 
gäller minskningen den äldre svenska lyriken, bärare av kanontraditionen. 
De svenska eller utländska prosatexter, som väljs i stället, placerar sig när
mare läsarna och deras erfarenheter och intressen. Texter från barn- och 
ungdomsböcker blir nu ett vanligt inslag i antologierna. Den rena mass- 
marknadslitteraturen hålls utanför, även om det har noterats att en av anto
logierna har utdrag ur tecknade serier. Valet av utländsk litteratur kan ock
så ses som en anpassning till läsarnas intressen, samtidigt som det kan vara 
ett utslag för antologiutgivamas önskan att hjälpa eleverna att vidga hori
sonten.
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Noter
148 Eagleton 1983, s. 1 ff, ger exempel på detta från engelsk litteratur.
149 Bergsten 1990, s. 7.
150 Svenskt litteraturlexikon, 2: a uppl. 1970. För utförlig behandling av begreppet 

litteratur, se Bennich-Björkman 1970 och Escarpit 1963.
151 U 19, s. 29 och 52, resp. U 55, s. 61 och 71.
152 Undervisningsplan för realskolan 1906, s. 10, och Metodiska anvisningar till 

undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk 1935, s. 48.
153 Furuland 1991, s. 67.
154 Metodiska anvisningar I...I 1935, s. 48.
155 Förslag avgivet av 1957 års skolberedning, VII (SOU 1961:31), s. 22.
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6 Läseböckerna och läsarna

Med hänsyn till eleven
De svenska kursplanerna har genomgående ett särskilt krav på de skönlitte
rära skoltextema -  valet skall anpassas till eleverna. Texterna skall vara av 
lämplig svårighetsgrad och dessutom intressera eleverna. Detta krav fram
förs så eftertryckligt att det framstår som övergripande. Vilka konsekven
ser läsaraspekten får för urvalet -  det är frågan vi ställer i detta kapitel.

Den litteraturvetenskapliga läsarforskningen med Gunnar Hansson som 
känd introduktör i Sverige kom att bli ett stöd för detta krav. De läsarinrik- 
tade skolundersökningar som gjordes under Gunnar Hanssons ledning av
satte spår i såväl litteraturmetodik som antologiuppläggning.

Men även före denna receptionsforskning framhåller läroplanerna som 
något viktigt att skolans texter faktiskt skall läsas av unga läsare. Redan 
undervisningsplanen för realskolan 1906 föreskriver läsning av korta, ”för 
barnasinnet tilltalande stycken”.175 Texturvalet skall anpassas till läsarna. 
Med det syftet drar Göte Klingberg i LIGRU-projektet en lans för använd
ningen av barn- och ungdomslitteratur i skolan.176

Undervis ning splan fö r  rikets folkskolor 1919 understryker med emfas 
att modersmålsundervisningen skall vara anpassad till eleverna. Målfor
muleringarna för modersmålet framhåller att barnen skall läsa stycken ”som 
till form och innehåll motsvara deras uppfattningsförmåga” och undervis
ningen skall ske ”på ett efter deras ålder och utveckling avpassat sätt”. -  
”Texternas innehåll bör vara hämtat från sådant, som på grund av erfaren
het eller undervisning tillhör barnens föreställningskrets eller som låter sig 
osökt anknytas till densamma.” Samma förhållningssätt förespråkas för öv
rigt också i målen för kristendomskunskap i samma läroplan (”en efter de
ras mottaglighet och behov avpassad kunskap”), räkning och geometri (”en 
efter deras ålder och utveckling avpassad insikt och färdighet”) och historia 
(”en efter deras ålder och utveckling avpassad framställning”. ) 177

Karin Dahl har visat att U 19 är präglad av den samhällsdebatt som på
gått sedan början av seklet med krav på en samhällsutveckling i demokra
tisk riktning och nämner Ellen Keys Barnets århundrade som exempel på 
kritik som framfördes mot den auktoritära skolan. Kursplanen i modersmå
let blir ett uttryck för krigstidens starka förhoppningar om ett nytt samhälle 
och en ny skola, menar Dahl. ”Respekt för barnet och dess behov av ett 
meningsbärande innehåll lyser igenom”.178

Alfred Dalin blev en nyckelperson i svensk skola bl.a. genom att ta initi
ativ till en rad nyorienterande litterära verk för skolan, som tillsammans
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gick under benämningen ”Nya läseboken”: Selma Lagerlöfs Nils Holgers
sons underbara resa genom Sverige, Heidenstams Svenskarna och deras 
hövdingar, Sven Hedins Från Pol till Pol, Dalins egen antologi Svensk vers 
samt Anna Maria Roos Sörgården och I  Önnemo.179 Alla dessa böcker fick 
stor genomslagskraft och var under många år självklara inslag i undervis
ningen. När det gäller Dalins Svensk vers som användes under lång tid på
pekar Staffan Björck det beständiga i bokens urval av texter.180

I en uppsats 1909 utvecklar Dalin sina principer för arbetet med läse
böckerna: ”Det är barnens själsbehov, deras ålder och utveckling, som är 
den bestämmande synpunkten för det nya läseboksarbetet”. När man gjor
de upp planerna försökte man göra klart för sig vilka behov som barnen 
kunde tänkas ha. ”Innehållsurvalet och framställningssättet äro sålunda, så 
långt det varit möjligt för dem, som utfört arbetet, avpassade efter barnens 
ålder och utveckling”.181 Detta, menar Dalin, är det avgörande. Om inne
hållet är valt och utformat efter barnens behov, så blir det lockande att läsa, 
det tilltalar barnens fantasi och de läser gärna om texten och tar intryck.

Tankar om eleven som utgångspunkt finns också i de metodiska anvis
ningar som skrevs i anslutning till 1933 års undervisningsplan för realsko
lan. ”Vid valet av lektyr bör först och främst tillses, att det som läses är 
begripligt och tilltalande för de unga samt litterärt värdefullt”. Anvisningar
na framhåller bl.a. att hänsyn bör tas till ”lärjungarnas åldersstadium, mo- 
genhetsgrad och speciella intressen, lokala förhållanden samt till lärjungar
nas studier i andra ämnen”.182 Nils Hänninger, känd reformpedagog, skrev 
dessa metodiska anvisningar för realskolan.

Också i styrdokument för försöksversamhet med enhetsskola understryks 
anpassningen till eleven: ”Vid valet av litteratur för läsning i skolan måste 
man ständigt beakta elevernas intellektuella förutsättningar, intressen och 
mognadsgrad”.183

Den undervisningsplan för folkskolan som 1955 ersätter 1919 års under
visningsplan lämnar i anvisningarna för modersmålet en kommentar om att 
läraren skall se till att läsestyckena ”inte ligger över elevernas fattningsför
måga eller alltför långt utanför deras erfarenheter”.184 Läraren skall välja 
texter som motsvarar ”elevernas utvecklingsståndpunkt”.

Lgr 62 framhåller att en förutsättning för elevernas motivation är att ”un
dervisningsformer och arbetssätt är tillrättalagda för deras mognadsnivå”. 
När det gäller litteraturläsningen fastslås: ”Urvalet av texter skall beträf
fande såväl sakprosa som fiktionslitteratur på alla stadier noggrant anpas
sas efter elevernas utveckling och behov, spegla deras erfarenhets värld och 
vädja till deras intressen”.185

Lgr 69 hävdar principen ”eleven i centrum” och då gäller det att skaffa 
sig kännedom om elevens individuella egenart och förutsättningar och ”främja
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hans personliga mognande till en fri, självständig och harmonisk männis
ka”. -  ”Individens behov och samhällets krav i olika avseenden är bestäm
mande för innehållet, formerna och organisationen av skolans verksamhet”. 
Sådana allmänna riktlinjer får konsekvenser för valet av litteratur i ämnet 
svenska. Lgr 69 använder i stort sett samma formulering som Lgr 62. Urva
let av texter skall ”noga anpassas efter elevernas utveckling och behov, 
spegla deras erfarenhetsvärld och anknyta till deras intressen”. 186

Det gäller emellertid inte bara att välja sådant som är tilltalande och av 
lämplig svårighetsgrad. Eleverna skall läsa ”god” litteratur och läsningen 
skall förmedla goda värderingar. ”Samtidigt som läsningen skall vara un
derhållande och njutbar, bör den vara fostrande, t.ex. genom att framställa 
ideal och manande exempel”, framhålls i metodiska anvisningar för real
skolan, som påpekar att läraren bör låta sådant träda fram, som kan vara av 
värde för elevernas personlighetsutveckling. Karaktärsfostran blir ett över
gripande nyckelbegrepp i de metodiska anvisningarna med exemplifiering
en ”ärlighet, punktlighet, plikttrohet, ansvarskänsla, uthållighet, förmåga 
att besegra svårigheter, vana att lita på sig själv och att väl utnyttja tiden”.187 
”Skolans fostrande inflytande skall göra sig gällande i all dess verksamhet” 
framhåller 1955 års undervisningsplan för folkskolan.188 I Lgr 62 och Lgr 
69 framställs denna karaktärsfostran i huvudsak som en fostran till demo
krati.

Adaptation och didaktisering
Med läroplanstext har jag här exemplifierat läroplanernas syn på anpass
ningen till läsarna vid litteraturläsningen. Begreppet adaptation brukar an
vändas när man beskriver barn- och ungdomsboksförfattares försök att an
passa sig till sina läsare. Göte Klingberg har introducerat begreppet i Sverige 
och tillämpat det i flera undersökningar. Klingberg utgår från Theodor Briig- 
geman (1966), vars definition av begreppet adaptation är följande:

”Uppträdandet av egenskaper hos produkter för speciella avnämar- 
grupper som beror på att producenterna har sökt ta hänsyn till (verkli
ga eller förmodade) egenskaper hos mottagarna.”189

Klingberg avgränsar denna allmänt formulerade definition till ”den adapta
tion som förekommer i texter där avnämar- (mottagar-) gruppen består av 
barn i motsats till vuxna, med andra ord i s k barnlitteratur och i läroboks
texter för skolan”.

Vivi Edström hävdar att adaptationen inte skall ses som ”ett inskränkan
de och förenklande instrument”:
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”Men hänsynen till läsarna behöver inte enbart innebära en strävan att 
begränsa ordvalet, beskära meningslängden, tunna ut stilen. Detta att 
skriva för barn kan också betyda att svara på en stimulerande utma
ning. Hos de bästa författarna fungerar också adaptationen uppenbart 
som en tillgång, som en uppfordran till nya, konstnärliga lösningar”. 190

Robert Escarpit har påpekat att knappast någon bok kan förväntas förmedla 
författarens mening till läsare i andra tider och sociala sammanhang såvida 
den inte adapteras till sin nya omgivning.191 Escarpit nämner bl.a. Robin
son Crusoe och Gullivers resor, välkända exempel på texter som överlevt 
som barnböcker genom strykningar och förskjutningar av berättelsens cen
trum. Ett annat exempel som kan nämnas i detta sammanhang är Charles 
och Mary Lambs Shakespearesagor, anpassningar till barn och ungdom av 
Shakespeares texter.192 Sådana bearbetningar karakteriserar Escarpit som 
”skapande förräderi”. Författaren har i ett avseende blivit förrådd men sam
tidigt har hans verk fått ett nytt liv. Det skapande förräderiet lägger ingen
ting nytt till verket men det vore fel att att påstå att en bearbetning är någon
ting helt annat än den ursprungliga versionen, menar Escarpit. Ett svenskt 
exempel är Almqvists Det går an, vars anpassning och överlevnad på svensk 
bokmarknad Johan Svedjedal följt genom 150 år.193 Almqvists bok, redige
rad av Helge Gullberg och utgiven av Modersmålsläramas förening 1938, 
lästes vanligen i de högsta ringarna på gymnasiet och var 1940 och 1945 
det nionde mest lästa verket på gymnasiet.194 Svedjedal visar att Almqvists 
text i MLF:s utgåva är nedskuren till ca 40 procent av den ursprungliga 
texten och att bl.a. symboliska dimensioner och socialkritiska kommenta
rer skurits bort. Arbetsuppgifterna belyser urvalet av aspekter. Över huvud 
taget är den text som möter den moderna läsaren är ett mellanting mellan 
vad Almqvist skrev och vad nutida förlag vill ge sina läsare. Svedjedal kon
staterar att historien om ändringarna i Det går an är historien om ett ska
pande förräderi mot den ursprungliga texten -  ett förräderi som bidragit till 
att skapa en klassiker.

Begreppet adaptation har Klingberg velat särskilja från det didaktiska 
syftet i litteratur för barn. ”All litteratur producerad för barn kan vara såväl 
didaktisk som inte didaktisk.” Samtidigt som texter -  t.ex. bearbetningar av 
vuxenlitteratur för barn -  anpassas till barns receptionsförmåga, kan de med
verka i en ”pedagogiseringsprocess” där lärande eller moraliserande inten
tioner införs. Detta syfte särskiljer Klingberg från adaptationen och vill här 
använda begreppet didaktisering}95 Viss barnlitteratur karakteriseras alltså 
av både adaptation och didaktisering, en ”skönlitteraturens pedagogise- 
ring”.196

Didaktisering får av Klingberg följande definition: ”Införande av en in
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tention att ge kunskaper eller/och inlära moraliska attityder och beteenden.”197 
De anförda läroplanscitaten ovan ger uttryck för strävanden till såväl adap
tation som didaktisering. Texterna skall ligga på barnens nivå och de skall 
dessutom förmedla goda värderingar. Allt detta är naturligtvis en anpass
ning till mottagarna -  de unga läsarna. Såväl adaptationen som didaktise- 
ringen är i själva verket en anpassning till läsarnas tänkta behov.

Texterna i läseböckerna är inte alltid skrivna för barn eller ungdom. För 
det stadium och den period, som har undersökts är det snarare så att det 
vanliga är att texterna är skrivna för vuxna. Men de är utvalda att ingå i en 
läsebok för skolelever. Man kan säga att adaptation ligger i själva urvalet 
och den kontext som texterna presenteras i. Utgivarna väljer färdiga texter 
som de anser har ett innehåll och en språklig utformning som passar läsar
na. De ger ordförklaringar och arbetsuppgifter, som strukturerar läsningen, 
visar på sammanhang och ger information. De fokuserar uppmärksamheten 
på vissa inslag och hjälper läsarna att orientera sig i texterna och förstå det 
lästa. Uppbyggnaden av en antologi kan ses som resultat av vad jag vill 
kalla urvalsadaptation. (Jfr kap. 1.)

Ett försök att mäta en texts svårighetsgrad på ett objektivt sätt har gjorts 
av C.H. Bjömsson som konstruerat en mätmetod kallad Lix.198 Metoden 
bygger på ordens och meningarnas längd och anges i ett tal. Exempelvis 
berättar Lix-talet 20 att texten är mycket lätt, Lix-talet 60 att texten är mycket 
svår. Metoden har använts för att bedöma lärobokstexter. Även vid utarbe
tandet av texterna för det individualiserade läromedlet SIM svenska har Lix- 
metoden använts liksom vid redigering av Läsa lätt-böcker.

Bearbetningar
Lars Brink kommenterar utgivarnas bearbetningar av texter för gymnasie- 
antologier.199 Vissa bearbetningar rör själva språkformen, t.ex. stavning, 
interpunktion och ordformer. Ledstjärnan för gymnasieboksutgivama tycks 
här genomgående vara att man försöker göra texten så tillgänglig och be
griplig som möjligt, menar Brink. För utgivarna av antologierna i den här 
undersökningen verkar denna inställning vara självklar -  det rör sig ju ock
så om yngre läsare -  och många utgivare påpekar inte att de har gjort språk
liga ingrepp i äldre texter. Stavningen moderniseras och verbens pluralfor
mer ersätts av singularformer. Undantag finns -  Albert Engströms ”Rump- 
draget” återges med pluralformer i Realskolans läsebok även i 1950-tals- 
tryckningama.

Reduktion av originaltexten på grund av utrymmesskäl förekommer ofta 
i antologierna. Detta gäller naturligtvis romaner och längre dikter och stryk
ningen markeras av samvetsgranna utgivare genom att i titeln visa att ver
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ket inte återges i sin helhet, t.ex. ”Ur Havamal”, ”Ur Lycksalighetens ö”, 
”Ur Rymmare och fasttagare”, ”Ur Röde Orm”, ”Ur Flickan i frack”. Ett 
exempel som Brink -  och även Annica Danielsson -  nämner från gymna- 
sieböckema är Stiemhielms ”Hercules”. Dikten som består av 521 verser är 
för lång att återges i sin helhet. I de antologier som Brink undersöker (från 
tiden 1910-1945) gör utgivarna följaktligen strykningar i ”Hercules” och 
Brink konstaterar en viss samstämmighet: ”Det är främst erotiska partier 
som stryks”. En liknande censur drabbar Creutz ”Atis och Camilla” liksom 
Bellmans ”Liksom en herdinna”.

Stiemhielms ”Hercules” förekommer inte i denna undersöknings anto
logier, inte heller Creutz ”Atis och Camilla” eller Bellmans ”Liksom en 
herdinna”. Men Bellmans epistel nr 48, ”Solen glimmar blank och trind” -  
representerad i två antologier, Modersmålet och Liv och dikt. Lyrikboken -  
kan användas som ett jämförande exempel. Originalepisteln omfattar 21 
strofer, av dessa har Modersmålet tagit med 8 och Liv och dikt 13 strofer. 
Med sina uteslutningar tonar båda antologierna ned supandet, men framför 
allt är det de erotiska inslagen som drabbas. Ingen antologi tar t.ex. med 
den avslutande strofen om Ulla i paulun: ”Maka åt dig Norström! Frun hör 
ju till oss alla”. Ej heller behöver ordvalet ”kåter”, som förekommer i en 
annan, i urvalen överhoppad strof, genera lärama eller eleverna. Efter dessa 
strykningar återstår naturlyriken.

Brink påpekar att vi naturligtvis inte träffar på Frödings ”En morgon
dröm” i någon gymnasieantologi. Det är Frödings humoristiska, folkliga 
och vardagsrealistiska stycken som dominerar i gymnasieantologiema och 
så är fallet också med realskolans och grundskolans antologier. Strykningar 
i Frödings dikter -  av prydhet eller andra skäl -  har här inte varit aktuella.

Läseböckernas syn på läsarna
Många antologiutgivare betonar läsaraspekten i sina kommentarer till urva
let och ansluter därvid i hög grad till läroplanernas intention.200

I utförliga förord redogör Realskolans läseboks redaktörer för sina ur
valsprinciper: läsestyckena skall vara ”ur litterär synpunkt tillfredsställande” 
och de skall ”tilltala de unga och anknyta till deras erfarenheter, intressen 
och föreställningsvärld”. Litteraturläsningen skall ”öppna de ungas sinne 
för god och underhållande läsning och utveckla deras förmåga att uppskatta 
sådan även utanför skolan” och vidare ge dem ”en vidgad blick på männis
kans och naturens liv”. Utgivarna talar om läsningen som ”det centrala bild- 
ningsmomentet”.201

I Svensk läsebok. Från Tjänstekvinnans son till Tåbb med manifestet 
hävdas urvalsprinciper som uppmärksammar elevernas intressen. Utgivarna
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har velat välja bidrag som är roliga, livliga och representativa och de har 
valt stycken som vänder sig till unga som känner igen sig själva och sina 
egna problem. De menar också att skolans läsning inte skall vara skild från 
litteraturen utanför skolan: ”Vi tror att det är jämförelsevis lätt att intressera 
ungdomen för den litteratur som de hör talas om, som de ser annonserad 
eller anmäld i pressen.”202 Det är sådan aktuell litteratur som erbjuds i deras 
läsebok.

Liv och dikt har också haft eleverna som utgångspunkt: ”Texterna har 
samlats i motivkretsar, som valts med hänsyn till elevernas utvecklings
stadium och intressen och till deras erfarenheter inom och utanför skolan”.203

Modersmålet. Läsebok fö r  enhetsskolan är tänkt som en läsebok gemen
sam för alla enhetsskolans elever. Utgivarna lämnar följande programför
klaring: ”Som främsta krav på en text har vi ställt, att den skall vara avpas
sad efter åldersstadiet och kunna intressera läsarna. Lika viktigt är emeller
tid kravet, att läseboken också skall innehålla texter, som kan läggas till 
grund för övningar i muntlig och skriftlig framställning, ordkunskap, tid
ningsläsning och andra av ämnets många moment”.204

Fantasi & Fakta. Upplevelseläsning innehåller texter som bör ”stimule
ra, engagera, aktivera eleverna”. Rolf och Lilian Falkenland formulerar en 
programförklaring: ”Huvudsyftet vid urvalet har varit att finna intressanta 
och fantasieggande texter. Därutöver har vi sökt finna texter, som kan sti
mulera till engagemang och diskussion.” -  Vidare hänvisar utgivarna i sina 
anvisningar till Lgr 69 och fastslår: ”Elever och lärare planerar arbetet till
sammans. Läraren i svenska samarbetar med lärarna i orienteringsämne
na”. Då skall man välja bland de ”grupperingar” som boken innehåller.205

Josua Mjöberg nämner ingenting om läsarna. Ett huvudsyfte för hans 
Svensk läsebok fö r real- och flickskolors högre klasser är att med det gjorda 
texturvalet ge litteraturhistorisk exemplifiering. Men när Mjöberg väljer ett 
par texter av annat slag -  Louis de Geers (1818-1896) kåseri om tilltalsord 
i svenska respektive utdraget ur dennes Minnen om skolgången i Linkö
pings skola -  visar Mjöbergs kommentar att han här i första hand faktiskt 
inte lägger litteraturhistoriska synpunkter på de Geers texter: Minnen är av 
stort intresse ”såsom bidrag till hans tids historia” och de visar ”en nobel 
personlighets uppfattning av människor och förhållanden”, ett mönster för 
de ungdomliga läsarna.206 Det skall vara lärorikt och uppfostrande för de 
unga att läsa de Geers texter.

Antologiutgivama understryker gärna det intressanta och den lämpliga 
svårighetsgraden. Adaptationen framhålls alltså. Däremot talar man min
dre ofta om litteraturens innehåll och värderingar. Ett uttalande i Fantasi & 
Fakta noteras dock: ”Vi hoppas att vissa texter ska kunna skapa vidgad 
tolerans för oliktänkande och förståelse för andra människors villkor. Kan
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ske de också kan stimulera till ett aktivt ställningstagande till olika mänsk
liga och globala problem.”207 Utgivarna brukar nöja sig med att tala om att 
man valt ”god litteratur”, nämner att man vill hjälpa läsarna att utveckla 
personligheten men preciserar vanligen inte vilka värderingar man vill för
medla.

Att göra ett åldersanpassat texturval
Antologiutgivamas intentioner är här redovisade. Hur realiserar de sina av
sikter? Utifrån iakttagelser som jag fört fram i detta kapitel och i kapitlen 
om läseböckerna och om texterna sammanfattar jag här antologiutgivamas 
metoder för att göra ett åldersanpassat texturval.

* De väljer ett tilltalande yttre för läseboken, gärna i färg, med illustrationer
till texterna.

* De väljer korta texter.
* De väljer spännande och humoristiska historier, t.ex. August Blanches

”Kalle Utter”, Pelle Molins ”Senjens storbjörn”, Albert Engströms ”Att 
gillra bössor” och Ludvig Nordströms ”Napolion”.

* De väljer barn- och ungdomsskildringar, som kan vara hämtade från vux
enlitteraturen.

* De väljer texter från barn- och ungdomslitteraturen, i äldre antologier 
sagor och fabler, senare också texter från modema barn- och ungdoms
böcker.

* De väljer sådant som man tror att ungdomar läser på sin fritid, t.ex. serier.
* De tar upp sakprosetexter kring ämnen som man tror kan intressera unga

läsare: hur man framkallar fotografier eller hur man inreder sitt eget mm.

* De väljer en tematisk uppläggning som intresseskapare. Den tematiska
uppläggningen har ansetts skapa intresse kring läsningen. Kring ett tema 
växer intresset medan man läser.

* De hittar på spännande rubriker till texterna.

Att förmedla värderingar: Realskolans läsebok som exempel
En ”god och bildande läsning” skall bibringa god moral och goda värde
ringar för livet. Litteraturläsningen i skolan skall ge något mer än upplevel
ser och spännande läsning. Karaktärsfostran är som vi sett ett övergripande 
nyckelbegrepp i 1935 års metodiska anvisningar -  i Realskolans läsebok 
lär man sig att värdera fosterlandet högt och vara villig att offra sig för
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fosterlandets ära. I läsebokens genomgång av svensk fosterländsk diktning 
genom tidema nämns särskilt -  som exempel på patriotisk diktning av bety
delse -  Bengt Lidners ”Krigsskaldemas sång”, som i sin helhet har tagits in 
i antologin (med tydlig adress till läsarna): ”0  yngling! om du hjärta har/att 
trampa fäders fjät:/flyg till ditt fosterlands försvar, /dö, eller rädda det!/.../ 
så härligt icke dagens ljus/som död för fosterland.208

En artikel om Götiska förbundet har också en klart medveten adress till 
läsarna, de förhoppningsfulla ynglingar som i likhet med Geijer och Tegnér 
tar fosterlandets framtid på allvar.209

I det följande ger jag fler exempel från Realskolans läsebok, där temat 
”äventyr och bragd” är frekvent, särskilt i läsebokens tidigare delar.

I centrum för inslagen står ofta en hjälte, som framställs som ett föredö
me. En sådan hjälte är Finn Malmgren som deltog i Italiaexpeditionen till 
Nordpolen 1928. När luftskeppet störtade mot isen hade han skadats och 
under vandringen åter mot Spetsbergen började hans krafter att tryta. ”Då 
fattade Finn Malmgren sitt beslut. Han bad, han befallde sina kamrater att 
ta all den återstående provianten med sig och lämna honom ensam kvar på 
isen att dö. Han lämnade sin kompass till den starkaste av kamraterna och 
bad honom framföra en hälsning till sin mor”.210

I de specialskrivna uppsatser om språket, som finns i varje del av Real
skolans läsebok, är omsorgen om det vårdade språket huvudtemat. I norma
tiva framställningar vill utgivarna förmedla en bestämd språksyn till elever
na. De vill slå vakt om det vårdade språket. Ett allmänt gott uppförande 
kopplas till det vårdade språket.

En av skribenterna som engageras är Sven Jerring, en institution som 
hallåman, allmänreporter och idrottsreferent, inte att förglömma hans insat
ser som Farbror Sven varje vecka i Barnens brevlåda. På 1930- och 1940- 
talen var radiomannen Sven Jerring en ”kändis” utan motstycke, med en 
auktoritet som inte ifrågasattes.

Sven Jerring bidrar med uppsatsen ”Osnygga ord”.211 Det han kallar för 
osnygga ord är dels svordomarna, dels slangorden. Han berättar inlednings
vis att han bevistat en spännande fotbollsmatch. Några pojkar i hans närhet 
förstörde nöjet för honom genom att svära så mycket; de häktade fast en 
svordom vid vart fjärde ord. Detta tar Sven Jerring till utgångspunkt för 
några allmänna reflexioner om svärandet. ”Här i landet svärs det ohyggligt 
mycket”, påstår han. Han säger också att ungdomen är värst. Han preciserar 
sin tes: ”att svära är brist på snygghet”, svordomar är osnygga och slangor
den dumma.

Slang jämställs med svärord. Sven Jerring kallar slangorden ”språkets 
Pelle Jönsar”, som man kan ha roligt åt någon enstaka gång. Han för fram 
en social värdering av språket och visar indirekt ungefär i vilka kretsar man
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kan finna hans ideal: ”Ordpellejönsama är i regel mycket simpla figurer 
dessutom, komna från de snuskigaste bakgårdarna och de ruskigaste grän
derna, där hyggliga ord har svårt att trivas.”

Man kan notera Sven Jerrings klara adress till de ungdomliga läsarna. 
De skall inte svära och de skall inte använda slang. Hans budskap får en 
särskild tyngd genom den mycket stora prestige, som han genom radion 
hade i de svenska hemmen.

Einar Lilie tar upp samma tema i ”Vackert språk -  och fult”.212 Svenskan 
är klangfull: ”Ärans och hjältarnas språk! Hur ädelt och manligt du rör dig!” 
Vi har fått ett vackert språk i arv. Men detta arv förpliktar. Det gäller för oss 
att förvalta det. ”Med klar, kraftig ton och ett tydligt uttal, inte med svag, 
darrande, grumlig röst skall svenska pojkar och svenska flickor tala sitt 
svenska språk. Även i vardagslag.” Lilies ord påminner om läroplanens 
programmatiska ord om högläsning. Vidare framhåller Lilie att främmande 
ord skall undvikas liksom slanguttryck, ”som synes bli allt mer på modet”. 
Så vänder sig Lilie mot svordomarna -  ”ett missbruk, i vilket vi svenskar 
lär ha världsrekord” och riktar till sist en maning till sina unga läsare om att 
vårda väl vårt vackra modersmål, så att våra efterkommande kan instämma 
i skaldens ord: Sången väller så klar och blid när fädernas språk vi sjunga.

I uppsatsen ”Om tilltalsordet i svenskan” visar Josua Mjöberg hur en 
språkfråga ibland kan vara mest en fråga om etikett och god ton. Uppsatsen 
finns med i bokens första upplaga som dateras till 1930-talet men den ingår 
även i 1950-talsutgåvoma.213 I äldsta tider, nämner Mjöberg inledningsvis, 
hade man ett gemensamt tilltalsord, motsvarande det nutida ”du”. ”Denna 
enkla och bekväma sed lever ännu kvar inom vissa åldrar och samhällsklas
ser på vissa orter. Barn och skolkamrater tilltalar varandra redan vid första 
sammanträffandet med du, detsamma gör bland landsbygdens enklare folk 
vanligen jämnåringar och jämlikar, många unga människor nyttjar efter kort 
samvaro utan särskild överenskommelse samma tilltalsord”. Även om Mjö
berg själv ser detta som något sympatiskt i detta, vill han lära ut det rätta 
tilltalssättet till de unga; det finns nämligen en motivering för vår krångliga 
sed som under tidernas lopp har utbildats till ”en verklig konst, som fordrar 
mycket levnadsvett”.

Det är krångligt med titlar, erkänner Mjöberg, och informerar sina unga 
läsare om hur titelbortläggning går till.

Artikeln har till syfte att lära eleverna ett gott språkligt uppförande, god 
ton. Mjöbergs introduktion avslöjar att det i själva verket handlar om skick 
och bruk i en viss samhällsklass. I sin behandling av titulaturen lägger Mjö
berg ett tydligt överklassperspektiv.

Heidenstams dikt ”Hemmet” illustreras med Carl Larssons tavla ”De 
mina” som föreställer en ung mor med sin fyra välklädda barn och hund i en
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parkliknande trädgård.214 I bakgrunden skymtar en sjö intill bostaden, som 
är en villa med blommor, veranda, balkong och markiser. Dikt och tavla 
blir komplement till varandra.

En borgerlig värld utgör scenen också i många mer eller mindre självbi
ografiska skildringar i Realskolans läsebok. I hemmen förekommer jung
frur, husor och drängar (t.ex. hos Albert Engström, Bertil Malmberg och 
Sten Selander). I Claes Lagergrens föräldrahem vimlade det av tjänstefolk: 
”Ladugården sköttes av två jättestora ladugårdspigor och svinen av en sär
skild svinpiga. Under somrarna togos särskilda sommarpigor för utearbe
tet. Rättaren, kusken, trädgårdsmästaren och alla gårdens drängar åto i kö
ket”.215 Louis de Geer (f. 1818) -  som också finns representerad i Mjöbergs 
läsebok -  berättar om hur han i sitt hem fick lära sig att förhålla sig till 
allmogens barn. En yngre släkting med samma namn, Louis de Geer (f. 
1888), förlägger sin ungdomsskildring till en verklig tummelplats för över
klassens pojkar, en engelsk internatskola, kallad Singleton.

I sin dikt ”En augustikväll” tar Gunnar Mascoll Silfverstolpe läsaren 
med till sitt barndomshem, en gård på landet, där modem, efter att ha skick
at iväg sina pojkar till skolstaden, går runt i huset. Läsaren följer henne på 
hennes rundvandring och noterar hennes iakttagelser. När hon kommer ut 
på gården finner hon att krocketspelet ännu står kvar i gruset där pojkarna 
lämnat det. Krocketspelet är en skickligt inplacerad detalj som fungerar 
som en dubbel symbol: samtidigt som krocketspelet står för sommarens 
bekymmerslösa tillvaro, som pojkarna lämnat, visar det mycket tydligt vil
ken samhällsklass som lever på gården.216

I centrum för läsebokens -  ofta självbiografiska -  bamskildringar står 
inte samhällets olycksbarn utan snarare dess ”söndagsbarn”.

Allt detta är naturligtvis en anpassning till mottagarna, de unga läsarna. 
Såväl läsningens svårighetsgrad som innehåll och värderingar anpassas till 
läsarnas tänkta behov.

Man kanske föreställer sig att i anslutning till det läsaranpassade urvalet 
tillämpas en kritisk textbehandling som utgår från läsarens upplevelse av 
texten. De frågor och arbetsuppgifter som lämnas till texterna tyder inte på 
att sådan läsning tillämpades särskilt ofta.

Sammanfattning och kommentar
Läroplanerna under 1900-talet framhåller starkt att valet av texter skall an
passas till eleverna. Barnets behov och intressen skall vara ledstjärnor. An- 
tologiutgivama framhåller ofta att de erbjuder texter som tilltalar de unga 
och anknyter till deras erfarenheter, intressen och föreställningsvärld. Anto- 
logiutgivama försöker på olika sätt göra ett åldersanpassat texturval. Men
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samtidigt som man väljer texter som avses ligga på barnens nivå vill man 
att de skall förmedla goda värderingar. Texterna medverkar i en pedagogi- 
serings- eller didaktiseringsprocess.

I exemplet Realskolans läsebok visas hur utgivarna utifrån ett domine
rande medelklass- eller överklassperspektiv försökt anpassa läsningen till 
barnens tänkta behov. Realskolans elever skulle få med sig sådana insikter 
och värderingar, som de skulle ha nytta av i de yrken och positioner som 
man kunde räkna med att de skulle få i framtiden.
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7 Textbehandlingen

Metoder och rutiner
”Metod? Bosch! Det kom ju av sig självt!”217 Den något överlägsna inställ
ningen till en systematisk och metodisk uppläggning av undervisningen -  
som läroverksadjunkten Paul Hoffman ger uttryck för i Hugo Swenssons 
roman -  hade säkert sina samtida företrädare. Men att döma av äldre skol- 
skildringar fanns det särskilt hos lärarna i folkskolan medvetna metoder 
och rutiner. August Strindberg skildrar i Tjänstekvinnans son en läslektion 
i Klara skola där Johan fått arbete som lärare.218 Klassen hade högläsning 
(”innanläsning”) i en patriotisk läsebok, vars syfte -  enligt Strindberg -  
tycktes gå ut på att ”inplanta vördnad för överklassen och Sverige såsom 
varande det bästa landet i Europa”. En inspektör ledde lektionen och ville 
visa den nye läraren hur undervisningen skulle gå till. Övningen skulle fram
kalla absolut uppmärksamhet, skriver Strindberg. Den elev som läste, av
bröts oförmodat och ett namn i högen ropades upp för att fortsätta läsning
en. ”Den ouppmärksamma drogs fram vid håret eller kläderna och piskades 
med rottingen, tills han rullade på golvet under tjut. Magistern ålades att 
begagna rottingen flitigt”.

I sina kommentarer till Nya läseboken framhåller också Alfred Dalin 
1909 att eleverna skall tränas att läsa högt. Barnet skall lära sig läsa innan
till och varje övning skall gå ut på ”en rätt uppfattning av textens innehåll”. 
Dalin menar att om barnet betonar rätt, så har det också uppfattat texten 
rätt. Ar texten anpassad till barnens behov, så behövs i allmänhet inga sär
skilda ordförklaringar. Det är ett lönlöst arbete att genom utfrågning försö
ka föra barnen in i ett innehåll och en form som ligger över deras ålder och 
utveckling. Den sortens läse- och innehållsövningar borde tas bort från se- 
minariemetodiken och skolornas arbetsplan, anser Dalin:

”Känner läraren, att lärjungen behöver en fråga för att uppmärksamma 
en sak, så bör förstås en fråga givas. Att däremot, såsom mångenstä
des skett, utfråga allt eller det mesta av vad som läses och berättas, är 
ett av de värsta oskick, som skolmästareformalismen hittat på. För
söktes det undervisnings sättet med vuxna människor, hemfölle det 
under det löjliga, dess brist på ändamålsenlighet upptäcktes då ge
nast. Det ständiga frågandet söndersmular tankebilderna och förhin
drar en sammanhängande, klar och rik uppfattning. Barn lida därav 
mer än vuxna. Den levande åskådnings- eller fantasibilden, sådan nya
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läseboken vill framkalla den, är för barnet den fullkomligaste tanke
formen, men på en sådan bild verkar frågekäxet som en hackkniv.”219

Som vi sett i kapitel 2 har läroplanerna före grundskoletiden kopplat lästrä- 
ningen till högläsningen. Ett viktigt syfte för högläsningen har naturligtvis 
alltid varit skolans behov av att pröva läsfärdigheten. Genom högläsningen 
kunde läraren få en uppfattning om elevernas tekniska läsfärdighet. Kon
trollfunktionen motiverade högläsningen.

Karin Dahls beskrivning av den traditionella litteraturläsningen i den 
gamla folkskolan -  med drillen och formalismen som förtecken -  bekräftar 
högläsningens starka ställning: ”1 det dagliga arbetet styrde rutinerna. En 
timme högläsning av läraren, en timme högläsning av eleverna rad för rad, 
en timme tyst läsning, en timme avskrivning/välskrivning, en timme rätt
skrivning.”220

Alf Hildinger konstaterar så sent som 1947: ”Ännu härskar tyvärr på de 
flesta håll alltjämt den gamla, för läraren ytterst bekväma metoden att låta 
hela klassen hålla på med samma text, där det ena barnet efter det andra 
läser högt var sitt stycke, medan de andra skall följa med i sina böcker.”221 
Många har vittnat om att klassens högläsning var en plåga -  inte minst för 
de elever som hade lärt sig att läsa snabbt och som hölls tillbaka av en 
hackig högläsning och lärarens krav på att ”följa med”.

John Lekman hävdar 1949 att högläsningen dominerade på skolans alla 
stadier ”ännu för några årtionden sedan”. I regel gick det så till, att en elev 
i sänder läste ett parti högt, medan läraren kontrollerade och klassen följde 
med i texten. Målet var närmast att eleverna skulle lära sig avläsa texten 
korrekt, med ”gott uttal och god betoning”. Innehållet kom i andra rummet. 
Ofta visade det sig att barnen inte fäste sig så mycket vid vad de läste, säger 
Lekman.222

Även om högläsning av eleverna -  ofta utan kommentar -  var en vanlig form 
för litteraturlektionen under 1900-talets första årtionden, så är det klart att även 
andra metoder förekom. Lekman nämner -  dock utan större entusiasm -  ”den 
gamla fullständiga innehållsbehandlingen” samt ”en ordförklaringsmetod”.223

En intensiv textbehandling hade också förekommit i läroverken under 
senare delen av 1800-talet vilket framgår av de provårsavhandlingar som 
lärarkandidaterna författade. Karin Tarschys konstaterar i sin avhandling 
om modersmålsundervisningen: ”Läsningen bedrevs på alla stadier mycket 
grundligt av samvetsgranna lärare och varje stycke fick tjäna till utgångs
punkt för en hel serie övningar: upprepad läsning, språklig analys, rubrice
ring, muntligt och skriftligt återgivande, utanläsning. Denna metodiska grund
lighet byggde upp men den måste också ha dödat i mindre skickliga händer. 
Man hann inte heller mycket på ett läsår.”224
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Den gamla förklaringsmodell som Lekman nämner, den intensiva text
behandling som Tarschys omtalar och den ”utfrågning” som Dalin kritise
rar, ligger kanske bakom de tråkiga erfarenheter av textanalys som många 
vuxna säger sig ha från skolan.

Metodiken uppmärksammas i en rad skrifter som följer i de nya läroplan
ernas spår. Två studieplaner utarbetades för enhetsskolans högstadium på upp
drag av kursplanedelegationen inom 1946 års skolkommission: Mauritz Hul
teberg och Karin Tarschys, Modersmålsundervisning samt Gunnar Axber
ger, Åke Isling och Lars Lindstrand, Studieplan fö r  litteraturundervisning 
på  enhetsskolans högstadium. Dessa studieplaner hade således ej en tving
ande läroplanskaraktär men antas ha haft inflytande på undervisningen ef
tersom uppdraget från kursplanedelegationen innebar en sanktionering.

Båda studieplanerna understryker litteraturläsningens betydelse. Axber
ger, Isling och Lindstrand säger att den angelägnaste uppgiften för litteratur
undervisningen får anses vara att hos eleven grundlägga goda läsvanor. Lä
raren skall alltså se till att eleverna får god litteratur att läsa men det är 
samtidigt viktigt att man väljer sådant som svarar mot elevernas intellektu
ella förutsättningar. Vidare är det viktigt att eleverna lär sig läsa aktivt, med 
kritiskt sinne. Hulteberg och Tarschys finner det självklart att ”den tysta 
läsningen får vida större utrymme än högläsningen”225 -  ett påpekande som 
verkar välmotiverat mot bakgrunden av existerande tradition.

I dessa studiehandledningar finns viss kritik mot läseböckerna och an
vändningen av dessa. Hulteberg och Tarschys ser det som en brist att de van
liga läseböckerna innehåller alldeles för få sakligt orienterade texter varför 
man i vissa fall måste söka material på annat håll. Beträffande läsningen av 
poesi säger de att man inte bör godta underhaltiga dikter t.ex. i äldre antolo
gier.226 Axberger, Isling och Lindstrand vill med längre texter ge alternativ 
till ”den tämligen planlösa antologiläsningen som länge förekommit”.227

En annan lärarhandledning är Litteraturläsning i realskolan och på en
hetsskolans hög- och mellanstadier (1956), författad av Mauritz Hulteberg 
och Erik M. Yrgård. Boken ger bl.a. exempel på längre verk som rekom
menderas för läsning. Hulteberg och Yrgård visar också hur man kan ut
veckla den traditionella läslektionen: först tyst läsning, sedan ordförkla
ringar, så uppläsning först av läraren ”för att ange tonen”, därefter av elever
na och till sist samtal.228

Ett senare exempel på metodiklitteratur är Carl Hylander och Stig Starr
sjö, Att undervisa i svenska på högstadiet (1966). Boken skrevs i anslut
ning till grundskolans första läroplan. I förordet understryker undervisnings
rådet Evert Ullstad i enlighet med Lgr 62 att svenskan på högstadiet är ett 
färdighetsämne. Hylander och Starrsjö skiljer på ”renodlad lästräning” och 
”upplevelseläsning”. En avdelning i boken ägnas åt SIM-metoden och dess
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material med läshäften och facitblad för individualiserad lästräning.
Projektet Litteraturläsning i grundskolan (LIGRU) var under åren 1969- 

1973 ett av Skolöverstyrelsens forskningsprojekt vid Lärarhögskolan i Gö
teborg. Mål och vägar fö r  grundskolans litteraturundervisning (1974) är 
projektets slutrapport, utarbetad av Göte Klingberg.

De styrande läseböckerna
Hur vill antologiutgivama att texterna skall behandlas i klassen? Vilka as
pekter på texterna avspeglas i den föreslagna behandlingen?

Genom själva arrangemanget av texterna antyder utgivarna hur de tänkt 
sig att deras böcker skall användas. En kronologisk disposition av texterna 
förutsätter exempelvis en annan metodik än en tematisk.

Direkta anvisningar till lärare och elever om användningen är inte så 
vanliga i undersökningens äldre läseböcker. Detta kan naturligtvis uppfat
tas både som en fördel, eftersom läraren inte binds till en viss metodik, och 
en nackdel, då läraren lämnas utan handledning och tips för användningen. 
”Använd texterna efter behag” -  det är den underförstådda uppmaningen i 
en del äldre antologier.

Mjöbergs Svensk läsebok fö r  real- och flickskolors högre klasser saknar 
helt arbetsuppgifter och frågor till texterna. Den enda metodiska kommen
tar som lämnas är ett påpekande om att allt inte är avsett att läsas -  det finns 
en frihet för lärarna att göra ”ett urval i urvalet”. Bokens litteraturhistoriska 
översikt blir en röd tråd för studiet av texterna.

Även Svensk läsebok. Från Tjänstekvinnans son till Tåbb med manifestet, 
utg. Larson m.fl., saknar arbetsuppgifter till texterna. Man lämnar en moti
vering för detta, nämligen att skolan ofta ”analyserat ihjäl” texterna. Därför 
vill utgivarna inte ”lägga hyende under lasten”. Hur de tänkt sig att texterna 
skall behandlas framgår dock inte.

Litteraturboken, utg. Lindström m.fl., saknar arbetsuppgifter i direkt an
slutning till texterna. I stället lämnas i slutet av boken några övergripande 
diskussionsfrågor som man kan använda om så önskas och bl.a. också en 
del förslag till litterära program med sång och musik.

Realskolans läsebok, utg. Hänninger m.fl., är ett tidigt exempel på en 
antologi som uppmärksammar den metodiska behandlingen och integrerar 
den i textboken. Texterna är sammanförda under temarubriker och många 
av läsestyckena har försetts med frågor och arbetsuppgifter. Förslag till grupp
arbeten lämnas. I utförliga förord till de olika delarna motiverar utgivarna 
sitt texturval och ger synpunkter på textbehandlingen. En av utgivarna, Nils 
Hänninger, har mer utförligt beskrivit metodiken som författare till avsnit
tet om modersmålet i Metodiska anvisningar fö r  realskolan 1933.
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Det blir i fortsättningen allt vanligare att läseböckerna förmedlar en viss 
metodik. De föreslår en studiegång och former för arbetet kring texterna. I 
allt större utsträckning står de läsarna till tjänst med frågor och arbetsupp
gifter. ”Man kan ju läsa en text på så många sätt; vad vi funnit värt att dra 
fram kan andra finna oväsentligt, medan det vi gått förbi kanske andra an
ser vara värt att stanna inför.” 229

Till de nya läseböckerna kopplas ibland särskilda lärarhandledningar, 
där utgivarna ger konkreta råd och modeller för användningen av texterna i 
klassen. Vi skall se på ett par exempel: lärarhandledningarna till Liv och 
dikt, utg. Hillman m.fl., och Modersmålet, utg. Andrén m.fl., två läseböck
er som kom i slutet av 1950-talet.

Liv och dikt. Lärarens bok inleds med en utförlig och synpunktsrik upp
sats om läseboken i svenskundervisningen. Därefter innehåller Lärarens 
bok kommentarer till de olika läsestyckena. Som exempel på hur utgivarna 
vill behandla texterna tar vi ”Gudsfreden” av Selma Lagerlöf.230 Den utför
liga kommentaren återges här i något förkortad form:

Utgivarna föreslår att stycket inledningsvis kan läsas av läraren eller 
av ett antal elever som förberett var sitt avsnitt. Sedan tar utgivarna 
upp olika aspekter på texten, ställer frågor och visar vad som kan 
komma fram genom svaren.

Först gäller det styckets komposition: ”Om man ställer frågan till 
eleverna i vilka naturliga avsnitt läsestycket kan indelas, får man fram 
följande fyra avdelningar. 1. Julförberedelserna skildras och perso
nerna i stycket introduceras /.../. 2. Den gamle Ingmar Ingmarson går 
vilse i storskogen /.../. 3. Husmodem anar olyckan och får visshet / .../
4. Hos prosten. Varför blir man så starkt fängslad av detta stycke? -  
Det beror nog inte minst på att det är uppbyggt som ett drama, där de 
olika avsnitten utgör de olika akterna. I första akten introduceras mil
jön och personerna, och bakgrunden till det följande händelseförlop
pet skisseras. Det sker i en rad snabbt växlande scener: /.../” Efter en 
detaljerad genomgång av kompositionens olika ”akter” tar utgivarna 
upp berättarkonsten. ”Det är inte bara kompositionen och den drama
tiska stegringen som griper tag om en. Även sättet att berätta är skick
ligt. Hur börjar stycket? Med sagans ’Det var en gång’ etc. Och allti
genom hela berättelsen använder sig Selma Lagerlöf, som hon så ofta 
gör, av sagans språk och vändningar: /.../”

Nästa punkt, ”En symbol för sin ätt”, gäller personskildringen: 
”Ingmar var ättens huvudman. Han var starkt medveten om det an
svar detta innebar. Var kommer detta fram första gången? Redan då 
han presenteras på s. 71. Det blir alldeles särskilt klart och tydligt, då
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man följer hans tankar, när han sitter i skogen och börjar förstå vad 
han råkat ut för. Samma ansvar för ätten tar den gamla gumman i 
styckets sista avsnitt. Man kan låta eleverna leta fram meningar och 
uttryck som visar detta ansvar.”

Analysen tar upp ytterligare några punkter varefter utgivarna före
slår elevuppgifter kring gamla julseder och vidare en filmsynopsis 
som skrivuppgift och diskussionsuppgift i grupp. Andra uppgifter är 
att teckna inslag från berättelsen.

Till varje del av Modersmålet. Läsebok fö r  enhetsskolan finns en lärarhand
ledning. I inledningen till första delen ger utgivarna en principförklaring 
till sitt urval och hur de tänkt sig behandlingen. En av läsebokens viktigaste 
uppgifter anges vara att öva eleverna att läsa aktivt. Samtalet skall vara 
kärnpunkten i läs- och litteraturundervisningen och handledningen utgår 
ifrån att det alltid skall vara ett samtal kring texten. Ett exempel -  kommen
tarerna till ett utdrag ur Astrid Lindgrens Britt-Marie lättar sitt hjärta -  
visar hur de tänkt sig detta:231

I lärarhandledningen lotsar utgivarna lärarna fram steg för steg i det 
tänkta samtalet. Först nämns ett antal ord som läraren bör ta upp till 
förklaring.

Därefter görs en positionsbestämning: ”Britt-Maries brev är egent
ligen en dagboksanteckning men kan med fördel behandlas som ett 
föredömligt brev”. Så följer ett antal frågor som tar upp denna tråd:
”Varför skriver man ett brev till en god vän? Är det fö r  att berätta, 
vad som hänt?” Även det tänkta svaret finns med: ”1 allmänhet inte -  
det är för att nå personlig kontakt, ge en glimt av hur man har det i 
yttre och -  framför allt -  inre avseende. Så nästa fråga: ”Skulle du bli 
glad, om du finge ett sådant brev som Britt-Maries? Varför det? -  
När vi läst det, tycker vi, att vi har träffat vår goda vän. -  Vad är det, 
som ger den känslan? -  Hon har beskrivit en vanlig vardag så kon
kret, att vi upplever den. -  Den yttre miljön är levande beskriven. Hur 
bär hon sig åt fö r  att göra rummet konkret fö r  oss? -  Hon berättar om 
förändringar, använder specificerande färgord (knallblå, illande röd) 
och håller en humoristisk ton (skolböckerna långt borta).” -  Samtalet 
fortsätter med ytterligare en rad frågor som belyser texten.

Därefter tar man upp berättartekniken: ”Hur börjar och slutar hen
nes brev? Ett välfunnet citat ger en humoristisk belysning av hennes 
situation, och brevets slutord anspelar på detta citat, vilket ger en av
rundande effekt. Slutet på brevet -  med brasan och den ljuvliga, om
bonade trivseln i sjuksängen -  gör, att brevet liksom klingar ut i har
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moni.” Utgivarna visar också på ett stycke där man kan studera ”den 
vardagliga brevstilen”, de nämner vardagliga ord och uttryck, pekar 
på den omväxlande meningsbyggnaden och uppmanar: ”Studera, hur 
meningarna börjar.” Eleverna bör notera att stilen är naturlig för en 
flicka, som växt upp i en bildad miljö, och som läst mycket.

Avslutningsvis lämnas en rad ämnen för skrivövningar och upp
satsämnen i anslutning till det lästa. Huvudvikten ligger vid klassam- 
talet.

Lärarhandledningarna i dessa två exempel från slutet av 1950-talet har som 
syfte att hjälpa lärarna med textbehandlingen. Samtalet i klassen under lära
rens ledning står i fokus -  inga arbetsböcker ingår i dessa båda läseboksupp- 
sättningar som inte heller har räknat med någon individualisering av uppgif
terna. Samtalet går ut på att eleverna skall lära sig läsa av texten, att begripa 
vad som står. I ett ”sokratiskt” samtal visar läraren sina elever hur författa
ren har byggt upp sin text, hur miljön och personerna har skildrats etc. Dess
utom räknar läraren med att eleverna skall ta med sig något av tekniken när 
de själva skriver föreslagna uppsatsämnen i anslutning till texten.

Under 1960- och 1970-talen bygger utgivarna ut servicen, bl.a. genom 
arbetsböcker som är riktade till eleverna. Läseboken blir ett lärobokspaket 
med flera komponenter: en antologidel för varje årskurs, arbetsböcker/stu- 
dieböcker till varje antologidel, lärarhandledningar och ibland specialvo
lymer. Dessutom ingår i paketen ibland böcker för ämnets språkliga sida; 
detta material behandlas dock inte i denna framställning. En följd av det 
omfattande material som paketen erbjuder för textbehandlingen bl.a. ge
nom arbetsböckerna kan vara att samtalet i klassen blir mindre centralt. 

Att läsa riktar sig med ett tilltal till eleverna:

”Denna läsebok är uppdelad i ’ringar’. En ring innehåller flera texter 
som behandlar samma ämnesområde. Du kan läsa en eller flera av 
dessa texter. Den första sidan i varje ring berättar helt kort om de 
olika texter Du har att välja mellan. -  /Olika symboler visar vad som 
är lätta, medelsvåra och svåraste texter./ -  Till läseboken finns en 
studiebok. Med hjälp av den och facit kan Du själv kontrollera om Du 
förstår vad Du läser.”232

Kombi-svenska. Berättelser skall användas efter en mycket bestämd meto
dik. För varje årskurs finns tre avdelningar texter, i princip tänkta för en
skilt arbete, grupparbeten respektive fri läsning. Uppläggningen förklaras 
för eleven:
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”Genom arbetsuppgifterna tränas du i att analysera händelseförlopp, 
personskildring, miljöskildring och språk. Men du får också ta ställ
ning till hur du personligen har upplevt det du läst. När du klarat ar
betsuppgifterna -  eller delar av dem -  kan läraren ha gemensam ge
nomgång och diskussion med klassen”. Andra avdelningens texter är 
avsedda för grupparbete. ”Här tränas ni i att utbyta tankar om och ta 
ställning till innehållet i det lästa”. Tredje avdelningen är avsedd för 
fri läsning i skolan eller i hemmet. Här saknas arbetsuppgifter. Elever
na uppmanas att ha anteckningsbok för att skriva ned lösningar till 
läsebokens arbetsuppgifter.”233

Boken är så välplanerad att läraren i stort sett bara har att följa den upplägg
ning och de uppgifter som lämnas. Metodiken erinrar om den metodik som 
korrespondensinstituten tillämpade för sina distanselever.

Fantasi & Fakta. Upplevelseläsning -  som i ett principuttalande fram
håller att det hellre bör vara för få än för många uppgifter -  har ett tänkt 
samspel mellan antologidelama Upplevelseläsning och Informationsläsning. 
Fantasi & Fakta styr ej textbehandlingen så starkt som flera andra antolo
gier. Den pedagogiska tanken presenteras på följande sätt:

”De uppgifter som finns efter texterna i boken är i första hand avsed
da att fördjupa förståelsen av textens innehåll och bör om möjligt leda 
fram till stimulerande samtal eller diskussioner. Självklart kan många 
av texterna läsas helt okommenterade / . . . /  det kan vara lämpligt att 
börja med texterna i U-boken som en stimulans för fantasin. Därefter 
går man till I-boken för att få kompletterande/a&ta-upplysningar. Efter 
läsningen av Vilhelm Mobergs Branden kan det vara givande att läsa 
om emigrationen i I-delen osv.”234

Läseböckerna erbjuder inte längre texter att ”användas efter behag”. Meto
diken integreras i textböckema, vilket naturligtvis påverkar urvalen. Läro
medlen blir samtidigt, eller på grund härav, mer omfattande. Hur mycket av 
detta styrs av förlagens önskan att göra sitt läromedel omistligt i undervis
ningen? Och hur mycket beror på skolans faktiska behov? Varför blir förla
gen intresserade av att ge ut arbetsböcker?

En förklaring kan vara att behovet av handfast metodisk handledning 
ökade när enhetsskolan och grundskolan infördes. Realskolans lärare mötte 
delvis andra elever på grundskolans högstadium och för lärare från folk
skolan var stadiet en ny erfarenhet. Många nya lärare engagerades. Fort
bildningskurser anordnades över hela landet och det var stort intresse för 
sådana kurser, inte minst bland de obehöriga lärarna.235 De utförliga läro-
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bokspaketen kan ses som ett slags fortbildningsmaterial som gav nya lärare 
modeller för undervisningen och tips för lektionssamtal. En nackdel var 
uppenbar: uppläggningen och frågebatterierna kunde låsa lärarna i en un- 
dervisningsteknologisk metod som det var svårt att värja sig mot.

Genom den metodik som tillämpas tenderar svenskan att bli ett tyst ämne 
-  den fria läsningen är i sig tyst (men man analyserar eller samtalar inte 
heller om den fria läsningens texter) och när eleverna arbetar med den obli
gatoriska läsningen svarar de skriftligt på frågor. Arbetsböckernas ifyll- 
nadsfrågor blir i många klasser ett typiskt inslag i litteraturundervisningen. 
Var denna utveckling framkallad av lärarna eller förlagen?

Om läroboken får styra undervisningen finns knappast något utrymme 
för det viktiga och utvecklande planeringsarbetet, påpekar Staffan Thor- 
son. Tillvaron i klassrummet blir förutbestämd och för lärare och elever är 
det bara att kontrollera att kursen hinns med.236

Per Settergren beskriver målande den typiska svensklektionen på hög
stadiet ”från mitten av 60-talet och långt in på 70-talet”:

”Eleverna kom till lektionen bärande på Lärobok, Övningsbok och 
Facit. -  Slå upp läroboken på sidan 38! sa läraren. Så gick han ige
nom -  vilket innebar ’läste innantill’ -  ett litet avsnitt i läroboken. Det 
handlade oftast om ordklasser eller satsdelar eller ’de och dem’. Gan
ska snabbt nådde man fram till den befriande instruktionen ’Gå till 
Övningsboken’. Och därmed var lärarens ’undervisande’ insats avkla
rad. Från och med nu tog läromedlet kommandot fullständigt. Elever
na skickades till övningar och uppgifter märkta med ringar, fyrkanter 
och trianglar. Efter varje övning skulle eleverna slå upp Facit och 
rätta. Läraren kunde -  likt en patrullerande konstapel i en småstad -  
lägga händerna på ryggen och promenera fram och tillbaka i gångar
na mellan bänkraderna. Ibland avbröts promenaden av en elev som 
bad om hjälp, och läraren fick luta sig ner över boken och läsa och 
förklara för eleven vad han skulle skriva på den tomma raden, eller 
var krysset eller strecket skulle placeras. / .. ,/” 237

I skolöverstyrelsens skrift Basfärdigheter i svenska, 1976, tar man avstånd 
från vissa av dessa drag i den samtida undervisningen:

”Vi måste sluta att lita till de av lärare och läromedelsproducenter 
förproducerade frågor som dominerar textarbetet i dag. De hindrar de 
spontana, öppna och utvecklande samtalen. Vi måste ta avstånd från 
läsövningar av typ ”finn-rätta-svaret-kolla i facit” eller andra typer av 
”fyllerifrågor”. De leder snarare till en okritisk attityd till texten än
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till ett medvetet ställningstagande, speciellt om de utförs rutinmässigt 
och under tidspress. Man granskar detaljer men tar facituppgifter för 
gott och övertar kritiklöst både ord, fraser, faktakunskaper och värde
ringar.

Vi måste låta eleverna läsa mycket utan att schablonmässigt kräva 
redovisning efter varje läst text. Att läsa och förstå innebär att man 
svarar på textens innehåll och form med reflektioner, frågor, käns
loreaktioner etc, dvs man för ett privat samtal med texten, ger sitt 
gensvar på den. Denna bearbetning är i många fall tillräcklig.”238

Metodikens inriktning
Genom sin detaljstyrning av undervisningen kan metodiken i en del läse
böcker bli en huvudsak istället för ett hjälpmedel och ibland skymma syf
tet. I det följande skall jag därför vrida något på kikaren och fokusera avsik
ten, det bakomliggande syftet. Frågor och arbetsuppgifter som formulerats 
i direkt anslutning till texterna i läseböckerna eller i studieböcker ställer jag 
mot mot läroplanernas motiveringar för litteraturläsning, som jag samman
fattat i kapitel två -  färdighetsträning, kulturdelaktighet, omvärldsoriente
ring och personlighetsutveckling.

Färdighetsträning

De frågor och arbetsuppgifter som ställs till läsestyckena inriktar sig i hög 
grad på färdighetsträningen. Språket står i centrum för analysen, ord och 
uttryck granskas och förklaras. Eleverna får exempelvis i uppgift att byta ut 
främmande ord i texten mot svenska synonymer och kombinera vissa ord 
parvis: ”Använd ordlista.” De får lära sig facktermer, dialektord och slang
uttryck. ”Förklara uttrycken ’nu spela skällorna’ och ’dåd blev saga’.”239 I 
anslutning till en jaktskildring frågas vilka ord i en lista som har med jakt 
att göra.240 Till ett avsnitt ur Mälarpirater fogas en skiss som tar upp ord 
som klyvare, toppstång och skvättbord och eleverna får till uppgift att sam
la fler uttryck för segling och navigering.241

Ordkunskapen tränas i många frågevarianter:

” 1 LIKTYDIGA UTTRYCK. Återge på annat sätt följande: han och 
hon var skurna ur ett stycke; du är så stor på dej; hustrun fick riktigt

o
ont av honom; skälmen flög i honom. 2 TALSPRAK. a) Ge exempel 
på talspråk, som förekommer i berättelsen, b) ’Kan du inte visa dom, 
att di har orätt då?’ säger Tybergsgubbens hustru. Vilken satsdel är 
dom, och vilken är d il  Gör man alltid sådan åtskillnad på dom och di 
i talspråket?”242
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”Vad är det för rörelse hos vinbärsklasen, som beskrivs med ordet 
förbindligt?”243

Dispositionen av texten studeras för att kontrollera att eleven förstått inne
hållet:

”Gör en disposition som anger huvuddragen av innehållet. Gör en 
detaljerad disposition över skildringen av julaftonen. Redogör för hur 
huvudbyggnadens bottenvåning var uppdelad. Vilka var i tur och ord
ning de speciella julbestyren? Vilka exempel på skrock förekommer i 
skildringen?”244

”Ovanstående skildring kan uppdelas i åtta avdelningar. Ange dem 
och sätt rubriker. -  Samla ur berättelsen uppgifter rörande gammal
dags klädedräkt. -  Redogör för några olikheter mellan livet i skolan 
förr och nu.”245

”,Rätt” avläsning kontrolleras:

”1 denna avdelning talas det om en hel del pojkar och flickor. 1. Vilka 
av dessa är a) från storstaden? b) från landet? c) från ett fiskeläge? 2.
I vilken ålder är de?”246

”1.1 vilka av berättelserna har skolbarnen a) manlig lärare? b) kvinn
lig lärare? 2. Vilken av berättelserna talar om a) skollekar? b) födelse- 
dagsfirande? c) handarbete? d) skolleda? e) betygsutdelning f) pynt- 
ning? g) skollov? h) kvarsittning?”247

”1 vilka berättelser tilldrar sig händelserna 1. i vildmarken? 2. på 
sjön? 3. på Amerikas prärier? 4 .1 Stockholm och dess omgivningar?”248 

”Vilka berättelser och dikter handlar om förhållandet mellan 1. far 
och barn? 2. mor och barn? 3. syskon?”249

I studieboken till Att läsa finns alltid först en ordkunskapskontroll, ”Har du 
förstått texten?”250 Då skall eleverna ange t.ex. rätt alternativ. Därefter kom
mer en språklig övning: ”Hur används ordet?”, ”Hur bildas ordet?” etc. 
Och till sist kommer uppmaningen ”Spinn vidare” med uppgifter om att gå 
vidare med någon uppgift i mer eller mindre lös anslutning till texten.

Det är ingen överdrift att säga att oavsett vilka texter som presenteras i 
antologierna -  och vilket syftet med analysen än säges vara -  handlar ana
lysen i första hand om textavläsning och språklig förståelse. Läseboksre- 
daktörema tar fasta på den tekniska färdigheten att avläsa en text och det är 
en färdighetsträning som sällan ifrågasätter texten.
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Kulturdelaktighet

Som vi sett tidigare framför läroplanerna även att eleverna skall läsa littera
tur för att skaffa sig litterär orientering, kunskap om litteratur och insikter 
i litteraturhistoria, även om detta mål inte stått i första rummet. Antologier
nas introduktioner till texterna tar ibland upp litterära aspekten. Utgivarna 
av Realskolans läsebok förklarar att arbetsuppgifterna bl.a. tjänar till att 
”utveckla lärjungens förmåga att iaktta och uppskatta litterär framställnings
konst av olika slag och införa honom i de litterära grundbegreppen”.251 Fle
ra av antologierna innehåller också litteraturhistoriska artiklar i anslutning 
till författarskap och epoker. Realskolans läsebok och Vägen till litteratu
ren har för avslutningsklassema en övervägande kronologisk uppställning. 
”Detta önskar väl också varje lärare, då han i avslutningsklassen vill åstad
komma en viss sammanfattning av tidigare behandlat s to ff’.252 Man kan 
säga att antologiutgivama genom denna inriktning försöker bibringa elever
na en ”kulturell läsfärdighet”.

Uppgifter till eleverna kan vara att ta reda på realistiska uttryck, förhål
landet till naturen el.dyl. -  sådana inslag som i de kommenterande texterna 
anses vara karakteristiska för en författare eller en epok. Man kan kanske 
tillåta sig den reflexionen att det inte alltid är säkert att utgivarna genom 
sina uppgifter lyckas förmedla till eleverna varför frågorna ställs.

”Dikten ger en livfull skildring av den tidiga hösten. Vilka tecken på 
höstens inträde, hämtade från naturens och människans liv, nämner 
författaren?

Anteckna några adjektiv, som gör skildringen åskådlig eller stäm
ningsfull.” —

”Wallin har skrivit dikten under intrycket av kolerans härjningar 
1834. Ange några ställen, som direkt anspelar härpå.

Uppsök exempel på några i dikten använda poetiska uttryckssätt, 
såsom kontrast, upprepning, jämförelse och bilder.”253 

Så här analyserar en av 1950-talsantologiema ett verk av Strindberg:

” 1 ÅLDERDOMLIGA ORD OCH ORDFORMER.
a) Boken Hemsöboma skrevs i slutet av 1800-talet, och författaren 
använder den då vanliga slutändeisen -ne i bestämd form av plurala 
substantiv, t.ex. linntygsärmame, Kvamöame. Sök upp andra sådana 
ord. Sök upp ord där han använder slutändeisen -na.
b) En del ord i stycket hör numera knappast till det vanliga ordförrå
det, t.ex. rackan, fägna. Se efter om det finns flera sådana.
2 VERKLIGHETSSKILDRING. Strindberg är en utpräglad verklig- 
hetsskildrare, realist.
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a) Visa med exempel, hur han detaljerat återger vad han ser omkring 
sig.
b) Ibland använder författaren liknelser, som också tyder på en nog
grann iakttagelse, t.ex. ’två dussin skjortärmar i en kil som höstflyt- 
tande svanor’, ’snoken slank in i ett hål som en skotända’. Sök flera 
liknande exempel i stycket.
c) Vilka fåglar och fågelläten nämns i stycket? Ge exempel på ljud
målande ord.
d) Ge exempel på personbeskrivning i stycket. Lägg märke till och 
visa med exempel, hur författaren anser att omgivningen, miljön, for
mar människorna.”254

Omvärldsorientering

De texter som väljs med syftet att ge omvärldsorientering är ofta av klar 
sakprosekaraktär. Sådana texter har alltid funnits i antologierna. Läsebok 
fö r  folkskolan var en antologi för hela skolan och presenterade texter för 
t.ex. geografi- och historieundervisningen. Gränser upprätthölls inte mel
lan skönlitteratur och sakprosa. Selma Lagerlöfs bok om Nils Holgersson 
var tänkt som en läsebok i geografi. Som vi sett finns det en hel del material 
kring språkvårdsfrågor och litteraturhistoria i antologierna. Sakprosan hän
visas ibland till särskilda volymer. Det skönlitterära urvalet handlar om för
hållanden i tredje världen, om demokrati etc.

Fantasi & Fakta -  som hävdar att samtal eller övningar efter en text 
främst bör syssla med ”textens budskap eller väsentliga tinnehåll” -  be
handlar ”Min barndom” av Katarina Taikon på följande sätt, där avläsnings- 
frågor blandas med reflektionsfrågor.

” 1 Vilka orsaker kan det finnas till zigenarnas kringflackande liv?
2 Vilka svårigheter kunde möta zigenarna vid deras kontakter med de 
bofasta?
3 Hur försörjde zigenarna sig?
4 Läs fortsättningen av boken Zigenare eller i en modem uppslagsbok 
och berätta sedan något om zigenarnas levnadsförhållanden.
5 Skriv en fantasiberättelse om ett barns upplevelser en dag i ett zige- 
narläger.” I avdelningen Ämnen för muntlig och skriftlig framställ
ning föreslås En zigenarflicka berättar och Skall människor behand
las olika?255

Personlighetsutveckling

Som ett syfte framhåller läroplanerna från och med 1950-talet att litteratur
läsningen skall befrämja personlig utveckling och mognad. Läsningen -
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och de goda läsvanorna -  skall skapa engagemang, skänka upplevelser och 
påverka eleverna i god riktning. Eleverna skall få upplevelser och goda 
värderingar och de skall bättre förstå sig själva och omvärlden.

En metodik som förutsätter detta personliga engagemang är läsarorien- 
terad. En del läseböcker tar fasta på detta när de ställer frågor: ”Vilka detal
jer i skildringen återupplivar särskilt starkt dina egna minnen?” -  ”Hur skulle 
du ha gjort? -  ”Vilket ögonblick under flykten anser du ha varit mest spän
ningsfyllt?” -  ”Vilka av diktens regler och råd gäller än i dag?”.256

Litteraturboken ställer i anslutning till temat ”Föräldrar, barn och hem” 
fyra övergripande frågor:

”a) Diskutera olika sätt att förhålla sig mot varandra, likheter och skill
nader mellan de olika gestalterna i texterna, b) Vilka texter är över
drivna eller sentimentala, vilka är objektiva och verklighetsbetona- 
de? c) Vilka texter handlar om barnens svårigheter, vilka om föräld
rarnas? Diskutera! d) Diskutera med varandra, varför det förhållande 
mellan föräldrar och barn, som rådde i äldre tid, inte är så lätt att finna 
i vår tid? Vad kan vi nu undvara av det gamla förhållandet, och vad 
bör vi ogärna släppa?”257

Kombi-svenska innehåller material för ett grupparbete kring Strindberg. Grupp
arbetet, som är välplanerat, ger utrymme för elevernas egna ställningsta
ganden. ”Ändra gärna, stryk, förkorta eller gör tillägg” Grupparbetet tränar 
också hur eleverna skall framföra och förmedla sin upplevelse av texten.258

Sex gånger Dagerman
Stig Dagermans novell ”Att döda ett barn” förekommer i flera antologier. 
Innehållet i novellen torde vara bekant. En solig morgon startar två lyckliga 
unga människor en utflykt i sin öppna sportbil. Samtidigt går en liten flicka 
ett ärende åt sina föräldrar och korsar vägen just då bilen kommer. Den till 
synes ödesbestämda kollisionen blir ett faktum. Novellen skrevs 1948 och 
ingick samma år i en trafiksäkerhetskampanj, ordnad av Nationalförening
en för trafiksäkerhetens främjande, och publicerades då i ett hundratal tid
ningar och tidskrifter.259 Novellen filmades 1952 av Gösta Werner och tryck
tes i den postuma novellsamlingen Vårt behov av tröst (1955).

De antologier som tagit upp Dagermans novell använder något olika mo
deller för behandlingen.

Litteraturboken förespråkar genomgående ett självständigt litterärt stu
dium gruppvis kring motiv. Metodiskt går detta till så att eleverna väljer 
motiv och får i uppgift att i läseboken själva finna texter som speglar moti
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vet. Urvalet diskuteras därefter, varefter klassen skall göra sig förtrogen 
med hela det accepterade urvalet. Grupperna redovisar till sist vad de fått ut 
av de texter de studerat. ”Att döda ett barn” förekommer tillsammans med 
en rad andra texter under rubriken Livets allvar. Några övergripande frågor 
ställs, bl.a.: ”Vad menas med livets allvar? Välj ut några exempel på livsall- 
var i texterna och diskutera dessa exempel (födelse, försörjning, kärlek, 
död osv.)! Vad kan göra livet svårt? (Ge exempel ur texterna!) Hur bör man 
möta livets prövningar?”260

Liv och dikt styr in elevernas läsning på en rad berättartekniska aspekter 
-  ”kontrast”, ”spänning”, ”stilen”, ”upprepningar” -  och uppmanar elever
na att söka exempel på dessa företeelser. Avslutningsvis ställs frågan. ”Vil
ka är de vanligaste orsakerna till trafikolyckor?” I lärarhandledningen kom
menteras novellen utförligt. Framför allt utvecklas synpunkterna kring be
rättartekniken, man visar hur spänningen byggs upp och vilken effekt upp
repningarna har. Lärarhandledningen påpekar att stycket är så gripande att 
läraren inte omedelbart bör gå över till ”resonemang om körhastighet, väg
märken o.d.”261

Modersmålet 3 nöjer sig med en uppgift direkt riktad till eleverna: ”Förf. 
talar om redan från början och t.o.m. flera gånger, att dödsolyckan skall 
hända. Varför har han gjort så?” I lärarhandledningen visas så hur ett lek- 
tionssamtal kan föras kring berättelsen, vilka frågor som kan ställas (och 
även vilka svar läraren kan vänta sig): ”Hur tycker vi om människorna i den 
här berättelsen? Vem känner vi allra starkast för? Vilka detaljer i berättel
sen ger den starkaste upplevelsen av idyllisk lycka? Vad är det som gör den 
stämningen så intensiv? Vi ser lyckan mot bakgrund av vad vi hela tiden 
vet skall hända (L). Vilka detaljer är mest smärtsamt tragiska? Vem har 
skulden till olyckan? /.../ Varför tänker ingen av de inblandade på att en 
olycka kan inträffa? Bilföraren, hans kvinna, föräldrarna, barnet, alla är så 
fulla av sina förväntningar, glada och lyckliga -  inte tänkter man på olyckor 
då. Vad kunde de ha gjort för att undvika olyckan?” Uppsatsämnen före
slås: ”Trafikolyckornas orsaker” -  ”Är det för lätt att få körkort?”262

Läsebok fö r  årskurs 7, utg. Thöm och Runnqvist, har uppgifter i elever
nas studiehäfte. ”Ur innehållet” tar upp frågor som kräver närläsning av 
texten. Man kan också säga att elevernas läsning kontrolleras, t.ex.: ”1 be
rättelsen framhävs det obevekliga i händelsernas gång, det ödesbestämda. 
Ett enda ord räcker till för att ge detta intryck. Vilket?”. Därefter följer ”Att 
diskutera” med några uppgifter som tar upp trafikolyckor, t.ex.: ”Om du 
vore domare i ett trafikmål, som skulle behandla denna händelse, hur skulle 
du då vilja döma? Ange dina skäl.”263

Fantasi & Fakta 3 ställer fyra frågor till eleverna med syfte att få dem att 
reflektera kring det lästa, t.ex. ”Varför gör novellen ett så hemskt intryck -
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man får ju aldrig läsa exakt hur själva olyckan gått till? Diskutera.”264 
Sv H  3: Att reflektera ställer några sammanfattande frågor till eleverna 

efter läsningen: ”Vems var skulden? Eller finns det kanske ingen skyldig? 
Författaren talar om redan från början -  och t.o.m. flera gånger -  att dödso
lyckan skall hända. Varför gör han så?”265

De antologier som tar upp Stig Dagermans ”Att döda ett barn” accentu- 
rerar olika områden i den modell som diskuterats tidigare i det här kapitlet. 
Några använder texten främst för färdighetsträning och ställer frågor som 
går ut på att eleverna skall visa att de förstått ord och uttryck. Rubriken 
färdighetsträning men också rubriken kultur delaktighet kan vara motiverad 
för den antologi som utvecklar närläsningen till ett ingående studium av 
berättartekniken för att eleverna skall få kunskap om hur skönlitterära för
fattare kan bygga upp sin text. Omvärldsorientering är snarare avsikten hos 
antologier som lägger tyngdpunkten i resonemanget kring trafikolyckor och 
diskuterar statistik kring dödstalen i trafiken. Elevernas personliga utveck
ling och mognad framstår som det angelägnaste syftet för de antologier 
som låter texten aktualisera existentiella frågor kring skuld och frågor kring 
livet och döden.

Sammanfattning och kommentar
De litterära skoltextema är brukstexter som ger stoff för undervisning av 
olika slag. Under tidigare skeden tjänade de litterära texterna framför allt 
som underlag för träning av högläsning. Ett nytt inslag från undersökning
sperioden är att metodiklitteraturen hävdar ökat utrymme för den tysta läs
ningen. Lektionssamtalet är också något viktigt. Lärarhandledningar till lä
seböcker från slutet av 1950-talet förser lärarna med stoff och utförliga kom
mentarer för samtalet kring texterna i klassen.

I läsebokspaketen under perioden utvecklas efter hand en heltäckande 
metodik med detaljerade förslag till studiegång och former för arbetet i 
klassen. Individualisering är en princip som man försöker lösa genom frå
gor av olika svårighetsgrad i elevernas studieböcker. Genom den metodik 
som alltmer tillämpades tenderade svenskan att bli ett tyst ämne. Mot de 
förproducerade, självgående studieuppgifterna uppstod efter hand kritik.

Färdighetsträning står oftast i centrum för de frågor som antologierna 
ställer till texterna, men även övriga av läroplanernas syften (såsom kultur
delaktighet, omvärldsorientering och personlighetsutveckling) uppmärksam
mas i de uppgifter som refererats.

Många frågor till texterna är slentrianmässigt utformade och ett intryck 
är att svårighetsgraden inte höjs. Textbehandlingen stannar ofta vid en trä
ning av den mekaniska läsfärdigheten och kopplas inte till en tillämpning
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eller diskussion av det lästa. Mot tendensen att låta den mekaniska läsfärdig- 
heten stå i centrum vänder sig en del antologier när de formulerar diskus- 
sionsfrågor. Också dessa kan naturligtvis bli slentrianmässiga. Textläsning
en står inte alltid i centrum, utan texten blir ibland en ganska svag motive
ring för en allmän diskussion eller uppmaning att skriva en uppsats kring 
några givna ämnen.
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8 Litteraturen och pedagogiken

En sammanfattning och en blick framåt
I de litterära skoltextema möts litteraturen och pedagogiken. Ett studium av 
de litterära skoltextema aktualiserar förutsättningar och villkor för littera
turläsningen i skolan. Vi har sett hur antologiutgivare tillämpat läroplaner
nas princip om anpassning till eleverna och hur de tolkat läroplanernas syf
ten med litteraturläsningen -  att ge stöd och tillfällen för färdighetsträning, 
kulturdelaktighet, omvärldsorientering och personlighetsutveckling. Under 
undersökningsperioden, 1950-1975, noteras kulturdelaktigheten som ett vik
tigt syfte i de äldre läroplanerna. Grundskolans två första läroplaner (1962 
och 1969) innebär en stor förändring för ämnet genom den starka poängter
ingen av färdighetsträningen. Modersmålsämnet, som nu kallas svenska, 
betecknas som ett färdighetsämne och tilldelas nya moment. Det kan näm
nas att läroplanerna från 1980- och 1990-talen ger ämnet en delvis annan 
inriktning.

Vi har sett hur eleverna i realskolan och på högstadierna i enhetsskolan 
och grundskolan genom läseböckerna förses med ett litterärt bagage som 
genomgår förändringar under undersökningsperioden.

Lyrik och fiktionsprosa svarar under hela perioden för huvuddelen av 
texterna i läseböckerna, men inslaget av lyrik minskar successivt under pe
rioden (från drygt hälften av texterna till en tredjedel) medan fiktionspro- 
san ökar i motsvarande grad. Sakprosa i olika former upptar i början av pe
rioden en tiondel av texterna, en andel som ökar i grundskoleantologiema.

Texterna är till att börja med av svenskt ursprung, men i slutet av perio
den har översättningar av utländsk litteratur funnit sin väg in i antologierna. 
Inslaget av äldre svensk litteratur minskar kraftigt, och stadiets läseböcker 
blir i huvudsak samlingar av modem svensk och utländsk litteratur. Frö- 
ding, Karlfeldt, Heidenstam, Lagerkvist, Harry Martinson och Tegnér är 
representerade av flest texter under 1950-talet. Av de äldre författarna be
håller endast Fröding sin starka ställning under de följande decennierna och 
Strindberg rycker upp i tätposition. Antologiutgivama botaniserar allmer 
sällan i klassikerhylloma. Klassikerläsningen uppfattas mer som en uppgift 
för gymnasiet. Barn- och ungdomslitteratur blir ett vanligt inslag.

Texterna medverkar i en pedagogiseringsprocess -  med uttalad avsikt 
att urvalet skall anpassas till elevernas intressen. De heltäckande läseboks- 
paketen med frågebatterier, karakteristiska för grandskolans första decen
nium, står för metodiken. Temastudier uppmuntras i stället för det kronolo
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giska litteraturstudiet. Ett karakteristiskt inslag för svenskundervisningen i 
grundskolan är de många ämnesmomenten som delar på utrymmet och upp
märksamheten -  informationsläsning, filmkunskap och studieteknik.

Genomgången visar hur litteraturstudiet i skolan styrs av institutionella 
faktorer. Skolan har egna förutsättningar och mål. De litterära skoltextema 
uppfyller skolans krav. Texturvalet bestäms inte utifrån litteraturhistoriska 
värdekriterier.

Den hypotes som vi inledningsvis utgick ifrån har bekräftats: läroplaner
nas ändrade inriktningar har betytt förändringar i urvalet av texter.

Kanonfrågan, som berörts, är naturligtvis viktig att reflektera över för 
varje litteraturlärare. Forskning och debatt kring skolans kanon har i hu
vudsak varit inriktad på gymnasiestadiet och man kan naturligvis ifrågasät
ta om det är meningsfullt att diskutera en kanon för ett lägre skolstadium, 
där texterna i stor utsträckning måste tjäna som underlag för lästräningen. 
Att förmedla kulturarvet är bara en av uppgifterna, ett syfte som dessutom 
tidvis stått i skymundan i läroplanerna. Som visats motverkar flera av grund
skolans hörnstenar kanonstudiet: Men ändå -  finns det texter och författare 
som en lärare i grundskolan inte kan gå förbi? Är August Strindberg och 
Astrid Lindgren exempel på sådana författare i dagens grundskola?

Kanonfrågan aktualiserar frågor kring kulturarv och kulturell identitet.266 
Vems kanon talar vi om? I dagens skola är svaret inte lika självklart som 
det var i början av femtiotalet.

Läroplanerna är en viktig bakgrund för denna studie. Därmed är det inte 
sagt att läroplanen ensam avgör hur den dagliga undervisningen utformas. 
Det finns mycket som tyder på att läroplanen i sig under vissa tider faktiskt 
varit ganska okänd för aktiva lärare. Många andra faktorer har också stor 
betydelse för utformningen av undervisningen såsom traditionen, tillgång
en på läromedel och skolans val av läromedel. Men via läromedlen -  och 
läromedlens tolkning och konkretisering av läroplanen -  finns alltid läro
planen indirekt med i bilden.

Läseböckerna och antologierna påverkar vad lärarna tar upp till behand
ling i klassen. Jag föreställer mig dock att bundenheten till läromedlen var 
större tidigare än nu. Numera finns alternativa textsamlingar att välja mel
lan på skolorna och skolbiblioteken har fått en mer framträdande roll i un
dervisningen. Jag tror att svensklärarna i dagens skola -  inte minst med sin 
beläsenhet när det gäller barn- och ungdomsböcker -  kan stå friare till läro
medlen än tidigare generationers lärare och känna sig mer hemma med en 
lärobokslös undervisning.267

Hur läraren använder de litterära texterna vet vi inte så mycket om. Lä
rarens insatser är naturligtvis helt avgörande. Kritisk läsning, förmåga att ta 
ställning till det lästa -  kan sådant läras ut utan en lärares aktiva medver



106

kan? Och vad kan bättre än lärarens eget litteraturintresse och smittande 
entusiasm skapa intresse kring läsning?

Därmed kan man säga att den verkligt intressanta texten är hela under
visningssituationen, inte bara vad eleverna läser utan också vad som sägs 
eller skrivs under lektionen, vad som finns före och efter. Klassrumsforsk
ningen är en viktig angreppsmodell. Att det finns flera svenskämnen i da
gens skola har Lars-Göran Malmgren visat med exempel från läromedel.268 
Malmgren menar att man kan tala om tre olika ämnen och ämnesuppfatt- 
ningar som konkurrerar om dominansen i grundskolans och gymnasiets mo- 
dersmålsundervisning: svenska som ett färdighetsämne, svenska som ett 
litteraturhistoriskt bildningsämne, och svenska som ett erfarenhetspedago- 
giskt ämne. Läroplanerna tyder på att modersmålsläraren fungerade över
vägande som språklärare i folkskolan och som litteraturlärare i realskolan. 
Vad står i centrum för litteraturarbetetet på högstadiet i dagens grundskola?

I lärarutbildningen ingår ett examensarbete som skall ha anknytning till 
de studerandes kommande arbetsuppgifter som lärare. Examensarbetet er
bjuder en särskild möjlighet för de studerande att fördjupa sin kunskap inom 
ett visst område. Det är också många verksamma lärare som nu återvänder 
till lärarhögskolorna för vidareutbildning och i samband därmed skriver 
uppsatser och specialarbeten kring undervisningen i skolan. Det är viktigt 
att både examensarbetena och dessa uppsatser inspirerar till en vetenskap
ligt undersökande inställning. En ämnesdidaktisk inriktning kring litteratur
läsningen i skolan öppnar många intressanta möjligheter som Cai Svensson 
visat i sin problemöversikt kring barns och ungdomars läsning.269 Samti
digt som denna forskning dokumenterar undervisningen genererar den in
sikter och kunskaper. Jag hoppas att den här boken kan ge uppslag till såda
na examensarbeten och andra forskningsuppgifter.

När jag har skrivit den här rapporten har min tanke varit att förhållanden 
och överväganden skall framstå tydligt i ett historiskt perspektiv, och att 
resonemangen och iakttagelserna i denna studie har relevans även för lärare 
i dagens skola. Mitt material har varit antologiernas texter och studiet har 
gällt antologiförfattamas val av texter och deras syften med litteraturläs
ningen. I själva verket har frågor aktualiserats som varje lärare måste ta 
ställning till i sin undervisning av litteratur: Vad vill jag  med min undervis
ning? Vilket syfte har jag? Vilka texter väljer jag?

Jag hoppas att de lärare och studenter som läser den här boken kommer 
att tänka vidare kring bokens frågor. Min vision är lärare som är fria från 
auktoriteter både i läromedel och i lärarutbildning. Dagens läroplaner ger 
stor handlingsfrihet. Lärarutbildningen bör syfta till att klarlägga förhållan
den och sammanhang och förhindra att de blivande lärarna blir bundna av 
läromedlens texturval.
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Noter

266 Kussak 1990a och Malmgren 1992.
267 Thorson 1988, s. 172, pläderar för handböcker som hjälper lärare och elever 

att starta kunskapsprocesser.
268 Malmgren 1996, s. 88 f.
269 Svensson 1989.
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Läseböcker decennievis Bilaga i

Behandlade antologier, kronologiskt ordnade
Fullständiga titlar och produktionsuppgifter finns i referensförteckningen,
avdelning 1

1. 1950-talets läseböcker

1952 Möte med svenska författare, Axberger & Blomqvist
1952 Svensk läsebok. Från Tjänstekvinnans son, Larson m.fl.
1953 Realskolans läsebok 1, Hänninger m.fl.
1953 Realskolans läsebok 4, Hänninger m.fl.
1954 Vägen till litteraturen 1, Dahlberg m.fl.
1954 Vägen till litteraturen 2, Dahlberg m.fl.
1955 Realskolans läsebok 2, Hänninger m.fl.
1955 Realskolans läsebok 3, Hänninger m.fl.
1955 Realskolans läsebok 5, Hänninger m.fl.
1955 Vägen till litteraturen 3, Dahlberg m.fl.
1955 Vägen till litteraturen 4, Dahlberg m.fl.
1956 Litteraturen i Sverige och grannländerna, Lokrantz
1956 Litteraturen och vi 1, Axberger
1956 Litteraturen och vi 2, Axberger
1956 Svensk läsebok fö r  real- och flick, högre klasser, Mjöberg
1956 Vägen till litteraturen 5, Dahlberg m.fl.
1957 Litteraturboken 1, Lindström m.fl.
1957 Livet i litteraturen 2, Välkommen hem, Isling
1958 Liv och dikt 1, Hillman
1958 Modersmålet. Läsebok fö r  enhetsskolan 1, Andrén m.fl.
1959 Litteraturen och vi 3, Axberger
1959 Liv och dikt 2, Hillman
1959 Läs och berätta A, Albjöm & Carlsson
1959 Läs och berätta B, Albjöm & Carlsson
1959 Modersmålet. Läsebok fö r  enhetsskolan 2, Andrén m.fl.



2.
1960
1960
1960
1960
1960
1962
1962
1963
1963
1964
1964
1965
1965
1965
1966
1967
1968
1969

3.
1970
1970
1971
1971
1971
1971
1971
1972
1972
1972
1973
1973
1974
1975
1977
1978
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1960-talets läseböcker
Liv och dikt 3, Hillman m.fl.
Liv och dikt. Lyrikboken, Hillman m.fl.
Livet i litteraturen 1, Möt äventyret, Isling.
Läs och berätta C, Albjöm & Carlsson 
Modersmålet. Läsebok fö r  enhetsskolan 3, Andrén m.fl. 
Livet i litteraturen 3 Människans roller, Isling.
Vi och vår värld, Litteraturboken 1, Aurell & Matsson 
Vi och vår värld, Litteraturboken 2, Aurell & Matsson 
Vi och vår värld, Litteraturboken 3, Aurell & Matsson 
På liv och död 2, Henriksson & Skaaret 
På liv och död 3, Henriksson & Skaaret 
Litteraturboken 2, Lindström m.fl.
Läsebok åk 7, Thöm & Runnquist 
På liv och död  1, Henriksson & Skaaret 
Läsebok åk 8, Thöm & Runnquist 
Att läsa åk 7, Stinessen m.fl.
Läsebok åk 9, Thöm & Runnquist 
Att läsa åk 8, Stinessen m.fl.

1970-talets läseböcker
Fantasi & Fakta. Upplevelseläsning 1, Falkenland 
Svenska H  1 Att se och uppleva, Andrén m.fl.
Fantasi & Fakta. Upplevelseläsning 2, Falkenland 
Kombi-svenska. Dikt 1, Fredholm m.fl.
Kombi-svenska. Dikt 2, Fredholm m.fl.
Kombi-svenska. Dikt 3, Fredholm m.fl.
Svenska H 2 Att känna, Andrén m.fl.
Att läsa åk 9, Stinessen m.fl.
Fantasi & Fakta. Upplevelseläsning 3, Falkenland 
Kombi-svenska. Berättelser 1, Skaaret 
Kombi-svenska. Berättelser 2, Skaaret 
Svenska H  3 A tt reflektera, Andrén m.fl. 
Kombi-svenska. Berättelser 3, Skaaret 
Läsebok Högstadiesvenska 1, Husén m.fl.
Läsebok Högstadiesvenska 2, Husén m.fl.
Läsebok Högstadiesvenska 3, Husén m.fl.
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Läseboksförlagen Bilaga 2

För förlagen anges antal titlar/volymer som de är representerade med i un
dersökningen.

1950-tal
Akad.förl./Gumperts 
Almqvist & Wiksell 4
AVCarlssons bokförlag 1
B iblioteksförlaget 
C.W.K.Gleerup 1
Esselte Studium 
Lindblads
Magn. Bergvalls förlag 1
Natur och Kultur 7
Sv. Bokförlaget/Bonniers 2
Sv. Bokförlaget/Norstedts 9
Utbildningsförlaget 
Summa volymer 25

1960-tal 1970-tal S:a
3 3

4
2 3

3 3
1

3 3
3 3
1 2
6 4 17
1 3
2 11

6 6
18 16 59
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Registreringsprinciper Bilaga 3

Principer för registrering av antologitexter

1. Lyrik
All slags vers och poesi, även visor, episk dikt och prosalyrik.

2. Dramatik -  drama, skådespel, pjäser
En utförd dialog. Om inte ett så långt avsnitt återges att det klart framgår 
att det är fråga om repliker -  och om utgivarna inte presenterar texten 
som dramatik -  kan texten föras annan avdelning, exempelvis lyrik.

3. Fiktionsprosa -  berättelser, noveller, skönlitteratur på prosa, kåserier
Till denna kategori förs prosaberättelser med åtminstone vissa diktade 
inslag: noveller, (utdrag ur) romaner, sagor och sägner, korta historier 
och kåserier, således vad som vanligen betecknas som skönlitteratur på 
prosa. Hc och Hce enligt folkbibliotekens klassifikation. -  Då berättel
sen är uppbyggd som en novell, räknas den som ”fiktion” även om vissa 
självbiografiska inslag uppenbarligen förekommer. Kategorin fiktions
prosa är aktuell om berättaren inte är identisk med författaren, vilket 
framgår bl.a. av berättartekniska grepp såsom synvinkelskifte och ”all
vetande” berättare. Det är inte meningen att man utifrån yttre kriterier 
skall försöka bedöma graden av verklighetsskildring. -  När det i presen
tationen klart utsägs att berättelsen är självbiografisk förs den till kate
gorin memoarer.

4. Essäer

Till denna kategori förs prosastycken av essäistisk karaktär. ”Essä = 
konstnärligt och personligt utformad uppsats eller artikel, vanl. över ngt 
fil., hist, el. estetiskt ämne” (Sv ordbok). Aforismer, meditationer, reli
giösa eller filosofiska betraktelser förs hit.

5. Memoarer -  självbiografiska skildringar, minnen, dagböcker

Berättelsen utsägs uttryckligen (av författaren själv eller utgivaren) vara 
självbiografisk. Vanligen i jag-form. Den presenteras t. ex. som en skild
ring från författarens barndom. Skildringen bör också förete formella 
kriterier, såsom uppenbar överensstämmelse mellan berättare och för
fattare. Vid gränsfall (i förhållande till fiktionsprosa) förs texten till fik
tionsprosa. Den rubricering som eventuellt förekommer i antologin, följs 
i princip.
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6. Biografier

Biografiska skildringar av namngivna personer.

7. Reportage -  ögonvittnesskildringar, reseskildringar
Reportage är enligt Elveson ”en redovisning som återger en samtida (ytt
re) verklighet och bygger på iakttagarens egna upplevelser registrerade 
inom en ganska kort tid i det självupplevdas form samt med tidpunkt och 
plats väl preciserade”. Författaren framträder således som sig själv, han 
skriver i eget namn och formellt sett föreligger det en obruten relation 
mellan författaren som person och som berättare. Dessa kriterier är främ
mande för fiktionen. Berättelser av upptäcktsresanden o. likn. räknas hit. 
Det som skiljer reportaget från självbiografin tycks i första hand vara 
kravet på skildring av ”en samtida verklighet” samt registreringen inom 
”en ganska kort tid”.

8. Övrig sakprosa
Facklitteratur. I läseböckerna kan ”övrig sakprosa” behandla t. ex. språk
vetenskap, litteraturhistoria, historia, geografi, teknik, ekonomi. Texter
na faller inte in under någon av de tidigare nämnda kategorierna.

9. Serier, tecknade
10. Ospecificerade texter
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Textöversikt Bilaga 4

Antal texter i antologierna
1950-tal 2056
1960-tal 1383
1970-tal 722
Summa 4161

Kategorier Totalt % 1950-tal % 1960-tal % 1970-tal %
1 Lyrik 2014 48 1142 56 658 48 214 30
2 Drama 44 1 11 1 19 1 14 2
3 Fiktionsprosa 1427 34 631 31 441 32 355 49
4 Essäer 56 1 28 1 20 1 8 1
5 Memoarer 60 1 35 2 20 1 5 1
6 Biografier 11 0 7 0 4 0 0 0
7 Reportage 89 2 47 2 32 2 10 1
8 Sakprosa, övrig 392 9 150 7 162 12 80 11
9 Serier, tecknade 11 0 0 0 2 0 9 1
10 Ospec. texter 57 1 5 0 25 2 27 4
Summa 4161 100 2056 100 1383 100 722 100

Utländsk/svensk litt. Totalt % 1950-tal % 1960-tal % 1970-tal %
Översättningar 438 11 117 6 214 15 107 15
Texter på danska 119 3 50 2 41 3 28 4
Texter på norska 104 2 47 2 35 3 22 3
Svenska texter 3500 84 1842 90 1093 79 565 78
Summa 4161 100 2056 100 1383 100 722 100

Könsfördelning Totalt % 1950-tal % 1960-tal % 1970-tal %
Texter förf. av män 3326 80 1722 84 1087 79 517 72
Texter förf. av kvinnor 466 11 202 10 160 12 104 14
Texter av anonyma förf. 369 9 132 6 136 10 101 14
Summa 4161 100 2056 100 1383 100 722 100

Födelseår Totalt % 1950-tal % 1960-tal % 1970-tal %
Förf födda före 1800 259 6 172 8 74 5 13 2
Förf födda 1800-1899 2066 50 1287 63 551 40 228 32
Förf födda 1900- 1241 30 406 20 539 39 296 41
Förf okänt födelseår 595 14 191 9 219 16 185 26
Summa 4Wl 1ÖÖ 2Ö35 IÖÖ 1383 IÖÖ 722 IÖÖ

Sammanställningen upptar samtliga registreringar av texter i undersökningens antolo
gier. Samma text kan förekomma mer än en gång. Se kommentarer i kap. 5.
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Författare 1950-1975, alfabetisk uppställning
Bilaga 5

Denna sammanställning bygger på samtliga registreringar av texter i un
dersökningens antologier. Författare vilkas texter förekommer minst fyra 
gånger har medtagits, varvid samma text kan förekomma mer än en gång. 
Författarna är alfabetiskt ordnade. För varje författare upptas antal texter 
samt rangordningsnummer (i kursiv stil) för respektive period.

Författare Totalt 1950-■tal I960-■tal 1970-■tal
Ahlin, Lars 4 158 3 112 0 - 1 77
Almqvist, C. J. L. 20 37 11 34 9 22 0 -
Anderberg, Bengt 9 77 6 65 3 79 0 -
Andersen Nexö, M. 4 158 4 89 0 0
Andersen, H. C. 12 56 8 54 0 4 23
Andersson, Dan 44 15 33 10 7 29 4 23
Armstrong, Louis 4 158 1 146 2 103 1 77
Aronson, Stina 4 158 2 129 1 137 1 77
Asbjomsen & Moe 8 85 4 89 0 - 4 23
Asklund, Erik 10 70 5 75 3 79 2 59
Aspenström, W. 20 37 4 89 10 20 6 13
Asplund, Karl 9 77 7 58 2 103 0
Atterbom, P. D. A. 12 56 10 38 2 103 0 -
Barthel, Sven 7 101 5 75 1 137 1 77
Bellman, C. M. 22 32 12 32 6 34 4 23
Benedictsson, V. 8 85 7 58 0 1 77
Bengtsson, Frans G. 14 47 11 34 3 79 0 -
Bergman, Bo 48 13 31 13 14 14 3 39
Bergman, Hjalmar 21 36 13 28 6 34 2 59
Björnson, Bjömstj. 13 53 9 45 4 56 0 ■
Blomberg, Erik 25 25 9 45 15 11 1 77
Blomberg, Harry 6 114 6 65 0 - 0 -
Bondeson, August 4 158 4 89 0 - 0 -
Borgen, Johan 4 158 1 146 1 137 2 59
Boye, Karin 59 8 34 8 21 3 4 23
Bradbury, Ray 7 101 0 4 56 3 39
Bååth, A. U. 4 158 4 89 0 - 0
Böök, Fredrik 5 127 5 75 0 - 0 -
Capek, Karel 4 158 1 146 3 79 0
Carle, Olle (Cello) 8 85 1 146 3 79 4 23
Carlson, Stig 5 127 1 146 4 56 0
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Claesson, Stig 8 85 0 2 103 6 13
Dagerman, Stig 25 25 6 65 8 23 11 4
Danielsson, Tage 14 47 0 - 7 29 7 10
Diktonius, Elmer 26 23 13 28 8 23 5 18
Dostojevskij, F. 4 158 0 - 0 4 23
Dumas, Alexandre 4 158 1 146 1 137 2 59
Edfelt, Johannes 14 47 9 45 5 44 0 -
Egner, Thorbjom 4 158 1 146 0 - 3 39
Ekelund, Vilhelm 18 41 12 32 6 34 0 -
Ekelöf, Gunnar 24 28 9 45 12 18 3 39
Enckell, Rabbe 8 85 1 146 6 34 1 77
Englund, Carl Emil 5 127 0 - 4 56 1 77
Englund, Lars 10 70 1 146 7 29 2 59
Engström, Albert 25 25 17 23 4 56 4 23
Eriks, Gustaf Rune 17 42 10 38 5 44 2 59
Ferlin, Nils 66 7 34 8 20 6 12 3
Fogelström, P. A. 9 77 2 129 3 79 4 23
Forssell, Lars 13 53 0 - 5 44 8 8
Forsslund, K.-E. 5 127 4 89 1 137 0
Frank, Anne 6 114 1 146 4 56 1 77
Fridegård, Jan 22 32 9 45 7 29 6 13
Fridell, Folke 8 85 2 129 4 56 2 59
Fries, Carl 6 114 4 89 2 103 0 -
Fröding, Gustaf 130 1 90 1 27 2 13 2
Geijer, E. G. 47 14 30 16 17 7 0 -
Gellerstedt, A. T. 4 158 4 89 0 0 -
Grave, Elsa 10 70 3 112 4 56 3 39
Grieg, Nordahl 6 114 2 129 3 79 1 77
Gripenberg, Bertel 7 101 5 75 2 103 0 -
Grundström, Helmer 4 158 0 - 4 56 0 -
Gullberg, Hjalmar 55 10 31 13 17 7 7 10
Hagliden, Sten 9 77 2 129 6 34 1 77
Hallqvist, Britt G. 6 114 1 146 1 137 4 23
Hansen, Martin A. 5 127 1 146 4 56 0 -

Hansson, Ola 5 127 4 89 1 137 0 -

Hedberg, Olle 7 101 3 112 3 79 1 77
Hedberg, Tor 4 158 4 89 0 - 0 -
Hedin, Sven 5 127 4 89 1 137 0
Heidenstam, V.v. 77 5 60 3 16 10 1 77
Hein, Piet 20 37 6 65 8 23 6 13
Hellsing, Lennart 4 158 3 112 0 - 1 77
Hellström, Gustaf 5 127 5 75 0 - 0 -
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Hemmer, Jarl 12 56
Henrikson, Alf 14 47
Heyerdahl, Thor 4 158
Hildebrand, K.-G. 7 101
Hillbäck, Ella 5 127
Hoel, Sigurd 4 158
Hughes, Langston 5 127
Hänninger, Nils 7 101
Ibsen, Henrik 6 114
Jensen, Joh. V. 6 114
Jerome, J. K. 6 114
Johnson, Eyvind 15 46
Jändel, Ragnar 14 47
Jönsson, Gabriel 12 56
Karlfeldt, E. A. 81 3
Key-Aberg, S. 5 127
Kipling, R. 5 127
Kivi, Aleksis 4 158
Kjellgren, Josef 12 56
Koch, Martin 12 56
Krusenstjema, A.v. 10 70
Lagercrantz, Olof 10 70
Lagerkvist, Pär 79 4
Lagerlöf, Selma 31 19
Larsson i By, Carl 4 158
Laxness, Halldör 6 114
Lenngren, A. M. 22 32
Levertin, Oscar 7 101
Lidman, Hans 5 127
Lidman, Sara 5 127
Lidman, Sven 12 56
Lilie, Einar 8 85
Lilja, Gertrud 9 77
Linde, Ebbe 4 158
Lindegren, Erik 10 70
Lindgren, Astrid 7 101
Lindorm, Erik 57 9
Lindqvist, Ebba 16 43
Lindström, Erik 5 127
Lindström, Sigf. 4 158
Ljungdal, Arnold 5 127
Lo-Johansson, I. 19 40

38 2 103 0 -
75 6 34 3 39
112 1 137 0 -
89 3 79 0 -
89 1 137 0 -
- 2 103 2 59
- 4 56 1 77

75 2 103 0
89 2 103 0 -
89 2 103 0
129 1 137 3 39
38 4 56 1 77
45 5 44 0 -
45 3 79 0
2 17 7 1 77

2 103 3 39
129 2 103 1 77
129 2 103 0
65 6 34 0 -
54 4 56 0
45 1 137 0 -
58 2 103 1 77
4 21 3 10 6
19 5 44 4 23
89 0 - 0 -
75 1 137 0
23 5 44 0
75 2 103 0 -

112 1 137 1 77
- 2 103 3 39

34 1 137 0 -
54 0 - 0 -
54 1 137 0
112 1 137 0
89 3 79 3 39
129 3 79 2 59
7 15 11 3 39

65 10 20 0
75 0 - 0 -
129 2 103 0
146 3 79 1 77
26 2 103 2 59

10
5
3
4
4
0
0
5
4
4
2
10
9
9
63
0
2
2
6
8
9
7
48
22
4
5
17
5
3
0
11

8
8
3
4
2
39
6
5
2
1
15
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London, Jack 4 158 0 - 2 103 2 59
Lundegård, E. (Eld) 11 67 7 58 4 56 0 -
Lundgren, Max 4 158 0 0 - 4 23
Lundkvist, Artur 28 21 13 28 12 18 3 39
Löwenhjelm, H. 5 127 3 112 1 137 1 77
Malm, Einar 6 114 4 89 2 103 0 -
Malmberg, Bertil 13 53 10 38 3 79 0 -
Malmberg, Stig 7 101 0 - 0 - 7 10
Martinson, Harry 83 2 46 5 29 1 8 8
Martinson, Moa 11 67 7 58 3 79 1 77
Mattson, Olle 4 158 0 3 79 1 77
Mjöberg, Josua 6 114 6 65 0 0 -
Moberg, Vilhelm 30 20 11 34 8 23 11 4
Molde, Bertil 4 158 2 129 1 137 1 77
Molin, Pelle 8 85 5 75 2 103 1 77
Möme, Arvid 26 23 20 20 6 34 0 -
Nilsson Piraten, F. 10 70 4 89 4 56 2 59
Nordström, Ludvig 12 56 10 38 2 103 0 -
Norman, Birger 5 127 0 - 4 56 1 77
Nyblom, L. (Red Top) 8 85 3 112 2 103 3 39
Nyman, Arne 4 158 2 129 2 103 0 -
Nyström, Bengt E. 4 158 3 112 1 137 0 -
Olsson, Jan Olof 5 127 2 129 3 79 0 -
Ossiannilsson, K. G. 6 114 6 65 0 - 0 -
Oterdahl, Jeanna 5 127 4 89 1 137 0 -
Poe, Edgar Allan 4 158 0 2 103 2 59
Ramel, Povel 4 158 0 ■ 2 103 2 59
Raspe, R.E. 4 158 0 - 3 79 1 77
Reuter, Jonatan 4 158 3 112 1 137 0 -
Rosendahl, Sven 9 77 5 75 4 56 0 -
Rundquist, Per E. 5 127 2 129 2 103 1 77
Runeberg, J. L. 49 12 31 13 14 14 4 23
Rydberg, Viktor 41 16 25 18 15 11 1 77
Rådström, Pär 4 158 0 3 79 1 77
Sandgren, Gustav 8 85 3 112 5 44 0 -
Schoultz, S. v. 5 127 1 146 4 56 0 -
Selander, Sten 23 31 18 21 4 56 1 77
Setterlind, Bo 12 56 0 - 8 23 4 23
Silfverstolpe, G. M. 28 21 26 17 2 103 0 -
Siwertz, Sigfrid 16 43 16 25 0 ■ 0 -
Sjöberg, Birger 35 18 18 21 14 14 3 39
Sjödin, Stig 12 56 3 112 7 29 2 59
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Snoilsky, Carl 
Stagnelius, E. J. 
Steinbeck, John 
Storm Petersen, R. 
Strindberg, A. 
Sturlasson, S. 
Söderberg, Hj. 
Södergran, E.
Taube, Evert 
Tegnér, Esaias 
Thurber, James 
Tjechov, Anton 
Tjemeld, A.-Cl. 
Topelius, Z.
Twain, Mark 
Vennberg, Karl 
Verne, Jules 
Viksten, Albert 
Vikström, Birger 
Wahlén, Ingvar 
Wallengren, A. 
Wallin, J. O.
Werner, Emst 
Wemström, Sven 
Wide, A. G. 
Widerberg, Siv 
Wilhelm, Prins 
Wine, Maria 
Wolgers, Beppe 
Wägner, Elin 
Wämlöf A.L.(Claque) 
Zetterström, E (KdM) 
Zetterström, H (H.Z) 
Åkesson, Sonja 
Österling, Anders 
0verland, Amulf

22 32 15 26
8 85 3 112
4 158 0 -

8 85 4 89
76 6 32 12
5 127 4 89
24 28 13 28
24 28 10 38
16 43 6 65
52 11 44 6
8 85 1 146
5 127 1 146
5 127 0
4 158 4 89
12 56 2 129
11 67 5 75
7 101 0
8 85 7 58
5 127 2 129
5 127 0
4 158 0 -

8 85 6 65
5 127 5 75
5 127 0
6 114 1 146
5 127 0
4 158 3 112
7 101 3 112
7 101 0 -

9 77 7 58
7 101 3 112
8 85 1 146
14 47 9 45
9 77 0
40 17 33 10
5 127 2 129

6 34 1 77
5 44 0 -

2 103 2 59
1 137 3 39

21 3 23 1
0 - 1 77
5 44 6 13
13 17 1 77
5 44 5 18
8 23 0
4 56 3 39
3 79 1 77
1 137 4 23
0 0
5 44 5 18
5 44 1 77
4 56 3 39
0 1 77
1 137 2 59
2 103 3 39
4 56 0 -

2 103 0
0 0 -

1 137 4 23
3 79 2 59
0 - 5 18
1 137 0
3 79 1 77
2 103 5 18
1 137 1 77
3 79 1 77
4 56 3 39
2 103 3 39
0 9 7
6 34 1 77
3 79 0 .
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Författare 1950-1975, rangordning Bilaga 6

För varje författare upptas antal texter samt rangordningsnummer för perioden.

Författare Antal Ordning
Fröding, Gustaf 130 1
Martinson, Harry 83 2
Karlfeldt, Erik Axel 81 3
Lagerkvist, Pär 79 4
Heidenstam, Verner von 77 5
Strindberg, August 76 6
Ferlin, Nils 66 7
Boye, Karin 59 8
Lindorm, Erik 57 9
Gullberg, Hjalmar 55 10
Tegnér, Esaias 52 11
Runeberg, Johan Ludvig 49 12
Bergman, Bo 48 13
Geijer, Erik Gustaf 47 14
Andersson, Dan 44 15
Rydberg, Viktor 41 16
Österling, Anders 40 17
Sjöberg, Birger 35 18
Lagerlöf, Selma 31 19
Moberg, Vilhelm 30 20
Lundkvist, Artur 28 21
Silfverstolpe, Gunnar M. 28 21
Diktonius, Elmer 26 23
Möme, Arvid 26 23
Blomberg, Erik 25 25
Dagerman, Stig 25 25
Engström, Albert 25 25
Ekelöf, Gunnar 24 28
Söderberg, Hjalmar 24 28
Södergran, Edith 24 28
Selander, Sten 23 31
Bellman, C. M. 22 32
Fridegård, Jan 22 32
Lenngren, Anna Maria 22 32



120

Snoilsky, Carl 22 32
Bergman, Hjalmar 21 36
Almqvist, C. J. L. 20 37
Aspenström, Werner 20 37
Hein, Piet (K. Kumbell) 20 37
Lo-Johansson, Ivar 19 40
Ekelund, Vilhelm 18 41
Eriks, Gustaf Rune 17 42
Lindqvist, Ebba 16 43
Siwertz, Sigfrid 16 43
Taube, Evert 16 43
Johnson, Eyvind 15 46
Bengtsson, Frans G. 14 47
Danielsson, Tage 14 47
Edfelt, Johannes 14 47
Henrikson, Alf 14 47
Jändel, Ragnar 14 47
Zetterström, H. (Hasse Z) 14 47
Björnson, Bjömstjeme 13 53
Forssell, Lars 13 53
Malmberg, Bertil 13 53
Andersen, H. C. 12 56
Atterbom, P. D. A. 12 56
Hemmer, Jarl 12 56
Jönsson, Gabriel 12 56
Kjellgren, Josef 12 56
Koch, Martin 12 56
Lidman, Sven 12 56
Nordström, Ludvig 12 56
Setterlind, Bo 12 56
Sjödin, Stig 12 56
Twain, Mark 12 56
Lundegård, Erik (Eld) 11 67
Martinson, Moa 11 67
Vennberg, Karl 11 67
Asklund, Erik 10 70
Englund, Lars 10 70
Grave, Elsa 10 70
Krusenstjema, Agnes von 10 70
Lagercrantz, Olof 10 70
Lindegren, Erik 10 70
Nilssson Piraten, Fritiof 10 70
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Anderberg, Bengt 9 77
Asplund, Karl 9 77
Fogelström, Per Anders 9 77
Hagliden, Sten 9 77
Lilja, Gertrud 9 77
Rosendahl, Sven 9 77
Wägner, Elin 9 77
Åkesson, Sonja 9 77
Asbjomsen (&Moe) 8 85
Benedictsson, Victoria 8 85
Carle, Olle (Cello) 8 85
Claesson, Stig 8 85
Enckell, Rabbe 8 85
Fridell, Folke 8 85
Lilie, Einar 8 85
Molin, Pelle 8 85
Nyblom, L. (Red Top) 8 85
Sandgren, Gustav 8 85
Stagnelius, Erik Johan 8 85
Storm Petersen, Robert 8 85
Thurber, James 8 85
Viksten, Albert 8 85
Wallin, Johan Olof 8 85
Zetterström, E. (K de M.) 8 85
Barthel, Sven 7 101
Bradbury, Ray 7 101
Gripenberg, Bertel 7 101
Hedberg, Olle 7 101
Hildebrand, Karl-Gustaf 7 101
Hänninger, Nils 7 101
Levertin, Oscar 7 101
Lindgren, Astrid 7 101
Malmberg, Stig 7 101
Verne, Jules 7 101
Wine, Maria 7 101
Wolgers, Beppe 7 101
Wämlöf, A.L (Claque) 7 101
Blomberg, Harry 6 114
Frank, Anne 6 114
Fries, Carl 6 114
Grieg, Nordahl 6 114
Hallqvist, Britt G. 6 114
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Ibsen, Henrik 6 114
Jensen, Johannes V. 6 114
Jerome, Jerome K. 6 114
Laxness, Halldor 6 114
Malm, Einar 6 114
Mjöberg, Josua 6 114
Ossiannilsson, K. G. 6 114
Wide, Anna Greta 6 114
Böök, Fredrik 5 127
Carlson, Stig 5 127
Englund, Carl Emil 5 127
Forsslund, Karl-Erik 5 127
Hansen, Martin A. 5 127
Hansson, Ola 5 127
Hedin, Sven 5 127
Hellström, Gustaf 5 127
Hillbäck, Ella 5 127
Hughes, Langston 5 127
Key-Åberg, Sandro 5 127
Kipling, Rudyard 5 127
Lidman, Hans 5 127
Lidman, Sara 5 127
Lindström, Erik 5 127
Ljungdal, Arnold 5 127
Löwenhjelm, Harriet 5 127
Norman, Birger 5 127
Olsson, Jan Olof 5 127
Oterdahl, Jeanna 5 127
Rundquist, Per E. 5 127
Schoultz, Solveig von 5 127
Sturlasson, Snorre 5 127
Tjechov, Anton 5 127
Tjemeld, Anna-Clara 5 127
Vikström, Birger 5 127
Wahlén, Ingvar 5 127
Werner, Ernst 5 127
Wemström, Sven 5 127
Widerberg, Siv 5 127
Overland, Amulf 5 127
Ahlin, Lars 4 158
Andersen Nexö, Martin 4 158
Armstrong, Louis 4 158
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Aronson, Stina 4 158
Bondeson, August 4 158
Borgen, Johan 4 158
Bååth, A. U. 4 158
Capek, Karel 4 158
Dostojevskij, Fjodor 4 158
Dumas, Alexandre (d.ä.) 4 158
Egner, Thorbjom 4 158
Gellerstedt, A. T. 4 158
Grundström, Helmer 4 158
Hedberg, Tor 4 158
Hellsing, Lennart 4 158
Heyerdahl, Thor 4 158
Hoel, Sigurd 4 158
Kivi, Aleksis 4 158
Larsson i By, Carl 4 158
Linde, Ebbe 4 158
Lindström, Sigfrid 4 158
London, Jack 4 158
Lundgren, Max 4 158
Mattson, Olle 4 758
Molde, Bertil 4 758
Nyman, Arne 4 758
Nyström, Bengt E. 4 758
Poe, Edgar Allan 4 758
Ramel, Povel 4 758
Raspe, R.E.(Munchhausen) 4 158
Reuter, Jonatan 4 758
Rådström, Pär 4 758
Steinbeck, John 4 758
Topelius, Zacharias 4 758
Wallengren, A. (F.Fakir) 4 758
Wilhelm, Prins 4 758
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Författare i 1950-talets läseböcker Bilaga 7

För varje författare upptas antal texter samt rangordningsnummer för perioden.

Författare Antal Ordning
Fröding, Gustaf 90 1
Karlfeldt, Erik Axel 63 2
Heidenstam, Vemer von 60 3
Lagerkvist, Pär 48 4
Martinson, Harry 46 5
Tegnér, Esaias 44 6
Lindorm, Erik 39 7
Boye, Karin 34 8
Ferlin, Nils 34 8
Andersson, Dan 33 10
Österling, Anders 33 10
Strindberg, August 32 12
Bergman, Bo 31 13
Gullberg, Hjalmar 31 13
Runeberg, Johan Ludvig 31 13
Geijer, Erik Gustaf 30 16
Silfverstolpe, Gunnar M. 26 17
Rydberg, Viktor 25 18
Lagerlöf, Selma 22 19
Möme, Arvid 20 20
Selander, Sten 18 21
Sjöberg, Birger 18 21
Engström, Albert 17 23
Lenngren, Anna Maria 17 23
Siwertz, Sigfrid 16 25
Lo-Johansson, Ivar 15 26
Snoilsky, Carl 15 26
Bergman, Hjalmar 13 28
Diktonius, Elmer 13 28
Lundkvist, Artur 13 28
Söderberg, Hjalmar 13 28
Bellman, C. M. 12 32
Ekelund, Vilhelm 12 32
Almqvist, C. J. L. 11 34
Bengtsson, Frans G. 11 34
Lidman, Sven 11 34
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Moberg, Vilhelm 11 34
Atterbom, P. D. A. 10 38
Eriks, Gustaf Rune 10 38
Hemmer, Jarl 10 38
Johnson, Eyvind 10 38
Malmberg, Bertil 10 38
Nordström, Ludvig 10 38
Södergran, Edith 10 38
Bjomson, Bjomstjeme 9 45
Blomberg, Erik 9 45
Edfelt, Johannes 9 45
Ekelöf, Gunnar 9 45
Fridegård, Jan 9 45
Jändel, Ragnar 9 45
Jönsson, Gabriel 9 45
Krusenstjema, Agnes von 9 45
Zetterström, H. (Hasse Z) 9 45
Andersen, H. C. 8 54
Koch, Martin 8 54
Lilie, Einar 8 54
Lilja, Gertrud 8 54
Asplund, Karl 7 58
Benedictsson, Victoria 7 58
Lagercrantz, Olof 7 58
Lundegård, Erik (Eld) 7 58
Martinson, Moa 7 58
Viksten, Albert 7 58
Wägner, Elin 7 58
Anderberg, Bengt 6 65
Blomberg, Harry 6 65
Dagerman, Stig 6 65
Hein, Piet (K. Kumbell) 6 65
Kjellgren, Josef 6 65
Lindqvist, Ebba 6 65
Mjöberg, Josua 6 65
Ossiannilsson, K. G. 6 65
Taube, Evert 6 65
Wallin, Johan Olof 6 65
Asklund, Erik 5 75
Barthel, Sven 5 75
Böök, Fredrik 5 75
Gripenberg, Bertel 5 75
Hellström, Gustaf 5 75
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Henrikson, Alf 5 75
Hänninger, Nils 5 75
Laxness, Halldör 5 75
Levertin, Oscar 5 75
Lindström, Erik 5 75
Molin, Pelle 5 75
Rosendahl, Sven 5 75
Vennberg, Karl 5 75
Werner, Ernst 5 75
Andersen Nexö, Martin 4 89
Asbjomsen (&Moe) 4 89
Aspenström, Werner 4 89
Bondeson, August 4 89
Bååth, A. U. 4 89
Forsslund, Karl-Erik 4 89
Fries, Carl 4 89
Gellerstedt, A. T. 4 89
Hansson, Ola 4 89
Hedberg, Tor 4 89
Hedin, Sven 4 89
Hildebrand, Karl-Gustaf 4 89
Hillbäck, Ella 4 89
Ibsen, Henrik 4 89
Jensen, Johannes V. 4 89
Larsson i By, Carl 4 89
Lindegren, Erik 4 89
Malm, Einar 4 89
Nilssson Piraten, Fritiof 4 89
Oterdahl, Jeanna 4 89
Storm Petersen, Robert 4 89
Sturlasson, Snorre 4 89
Topelius, Zacharias 4 89
Ahlin, Lars 3 112
Grave, Elsa 3 112
Hedberg, Olle 3 112
Hellsing, Lennart 3 112
Heyerdahl, Thor 3 112
Lidman, Hans 3 112
Linde, Ebbe 3 112
Löwenhjelm, Harriet 3 112
Nyblom, L. (Red Top) 3 112
Nyström, Bengt E. 3 112
Reuter, Jonatan 3 112
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Sandgren, Gustav 3 112
Sjödin, Stig 3 112
Stagnelius, Erik Johan 3 112
Wilhelm, Prins 3 112
Wine, Maria 3 112
Wämlöf, A.L. (Claque) 3 112
Aronson, Stina 2 129
Fogelström, Per Anders 2 129
Fridell, Folke 2 129
Grieg, Nordahl 2 129
Hagliden, Sten 2 129
Jerome, Jerome K. 2 129
Kipling, Rudyard 2 129
Kivi, Aleksis 2 129
Lindgren, Astrid 2 129
Lindström, Sigfrid 2 129
Molde, Bertil 2 129
Nyman, Arne 2 129
Olsson, Jan Olof 2 129
Rundquist, Per E. 2 129
Twain, Mark 2 129
Vikström, Birger 2 129
Overland, Amulf 2 129
Armstrong, Louis 1 146
Borgen, Johan 1 146
Capek, Karel 1 146
Carle, Olle (Cello) 1 146
Carlson, Stig 1 146
Dumas, Alexandre (d.ä.) 1 146
Egner, Thorbjorn 1 146
Enckell, Rabbe 1 146
Englund, Lars 1 146
Frank, Anne 1 146
Hallqvist, Britt G. 1 146
Hansen, Martin A. 1 146
Ljungdal, Arnold 1 146
Schoultz, Solveig von 1 146
Thurber, James 1 146
Tjechov, Anton 1 146
Wide, Anna Greta 1 146
Zetterström, E. (K de M.) 1 146
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Författare i 1960-talets läseböcker Bilaga 8

För varje författare upptas antal texter samt rangordningsnummer för perioden.

Författare Antal Ordning
Martinson, Harry 29 1
Fröding, Gustaf 27 2
Boye, Karin 21 3
Lagerkvist, Pär 21 3
Strindberg, August 21 3
Ferlin, Nils 20 6
Geijer, Erik Gustaf 17 7
Gullberg, Hjalmar 17 7
Karlfeldt, Erik Axel 17 7
Heidenstam, Verner von 16 10
Blomberg, Erik 15 11
Lindorm, Erik 15 11
Rydberg, Viktor 15 11
Bergman, Bo 14 14
Runeberg, Johan Ludvig 14 14
Sjöberg, Birger 14 14
Södergran, Edith 13 17
Ekelöf, Gunnar 12 18
Lundkvist, Artur 12 18
Aspenström, Werner 10 20
Lindqvist, Ebba 10 20
Almqvist, C. J. L. 9 22
Dagerman, Stig 8 23
Diktonius, Elmer 8 23
Hein, Piet (K. Kumbell) 8 23
Moberg, Vilhelm 8 23
Setterlind, Bo 8 23
Tegnér, Esaias 8 23
Andersson, Dan 7 29
Danielsson, Tage 7 29
Englund, Lars 7 29
Fridegård, Jan 7 29
Sjödin, Stig 7 29
Bellman, C. M.. 6 34
Bergman, Hjalmar 6 34
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Ekelund, Vilhelm 6 34
Enckell, Rabbe 6 34
Hagliden, Sten 6 34
Henrikson, Alf 6 34
Kjellgren, Josef 6 34
Möme, Arvid 6 34
Snoilsky, Carl 6 34
Österling, Anders 6 34
Edfelt, Johannes 5 44
Eriks, Gustaf Rune 5 44
Forssell, Lars 5 44
Jändel, Ragnar 5 44
Lagerlöf, Selma 5 44
Lenngren, Anna Maria 5 44
Sandgren, Gustav 5 44
Stagnelius, Erik Johan 5 44
Söderberg, Hjalmar 5 44
Taube, Evert 5 44
Twain, Mark 5 44
Vennberg, Karl 5 44
Bjomson, Bjomstjeme 4 56
Bradbury, Ray 4 56
Carlson, Stig 4 56
Englund, Carl Emil 4 56
Engström, Albert 4 56
Frank, Anne 4 56
Fridell, Folke 4 56
Grave, Elsa 4 56
Grundström, Helmer 4 56
Hansen, Martin A. 4 56
Hughes, Langston 4 56
Johnson, Eyvind 4 56
Koch, Martin 4 56
Lundegård, Erik (Eld) 4 56
Nilssson Piraten, Fritiof 4 56
Norman, Birger 4 56
Rosendahl, Sven 4 56
Schoultz, Solveig von 4 56
Selander, Sten 4 56
Thurber, James 4 56
Verne, Jules 4 56
Wallengren, A. 4 56
Zetterström, E. (K de M.) 4 56
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Anderberg, Bengt 3
Asklund, Erik 3
Bengtsson, Frans G. 3
Capek, Karel 3
Carle, Olle (Cello) 3
Fogelström, Per Anders 3
Grieg, Nordahl 3
Hedberg, Olle 3
Hildebrand, K.-G, 3
Jönsson, Gabriel 3
Lindegren, Erik 3
Lindgren, Astrid 3
Ljungdal, Arnold 3
Malmberg, Bertil 3
Martinson, Moa 3
Mattson, Olle 3
Olsson, Jan Olof 3
Raspe, R.E.(Munchhausen) 3
Rådström, Pär 3
Tjechov, Anton 3
Wide, Anna Greta 3
Wine, Maria 3
Wämlöf, A.L. (Claque) 3
Overland, Amulf 3
Armstrong, Louis 2
Asplund, Karl 2
Atterbom, P. D. A. 2
Claesson, Stig 2
Fries, Carl 2
Gripenberg, Bertel 2
Hemmer, Jarl 2
Hoel, Sigurd 2
Hänninger, Nils 2
Ibsen, Henrik 2
Jensen, Johannes V. 2
Key-Aberg, Sandro 2
Kipling, Rudyard 2
Kivi, Aleksis 2
Lagercrantz, Olof 2
Levertin, Oscar 2
Lidman, Sara 2
Lindström, Sigfrid 2
Lo-Johansson, Ivar 2

79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
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London, Jack 2 103
Malm, Einar 2 103
Molin, Pelle 2 103
Nordström, Ludvig 2 103
Nyblom, L. (Red Top) 2 103
Nyman, Arne 2 103
Poe, Edgar Allan 2 103
Ramel, Povel 2 103
Rundquist, Per E. 2 103
Silfverstolpe, Gunnar M. 2 103
Steinbeck, John 2 103
Wahlén, Ingvar 2 103
Wallin, Johan Olof 2 103
Wolgers, Beppe 2 103
Zetterström, H. (Hasse Z) 2 103
Aronson, Stina 1 137
Barthel, Sven 1 137
Borgen, Johan 1 137
Dumas, Alexandre (d.ä.) 1 137
Forsslund, Karl-Erik 1 137
Hallqvist, Britt G. 1 137
Hansson, Ola 1 137
Hedin, Sven 1 137
Heyerdahl, Thor 1 137
Hillbäck, Ella 1 137
Jerome, Jerome K. 1 137
Krusenstjema, Agnes von 1 137
Laxness, Halldor 1 137
Lidman, Hans 1 137
Lidman, Sven 1 137
Lilja, Gertrud 1 137
Linde, Ebbe 1 137
Löwenhjelm, Harriet 1 137
Molde, Bertil 1 137
Nyström, Bengt E. 1 137
Oterdahl, Jeanna 1 137
Reuter, Jonatan 1 137
Storm Petersen, Robert 1 137
Tjemeld, Anna-Clara 1 137
Vikström, Birger 1 137
Wemström, Sven 1 137
Wilhelm, Prins 1 137
Wägner, Elin 1 137
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Författare i 1970-talets läseböcker Bilaga 9

För varje författare upptas antal texter samt rangordningsnummer för perioden.

Författare Antal Ordning
Strindberg, August 23 1
Fröding, Gustaf 13 2
Ferlin, Nils 12 3
Dagerman, Stig 11 4
Moberg, Vilhelm 11 4
Lagerkvist, Pär 10 6
Åkesson, Sonja 9 7
Forssell, Lars 8 8
Martinson, Harry 8 8
Danielsson, Tage 7 10
Gullberg, Hjalmar 7 10
Malmberg, Stig 7 10
Aspenström, Werner 6 13
Claesson, Stig 6 13
Fridegård, Jan 6 13
Hein, Piet (K. Kumbell) 6 13
Söderberg, Hjalmar 6 13
Diktonius, Elmer 5 18
Taube, Evert 5 18
Twain, Mark 5 18
Widerberg, Siv 5 18
Wolgers, Beppe 5 18
Andersen, H. C. 4 23
Andersson, Dan 4 23
Asbjomsen (&Moe) 4 23
Bellman, C. M. 4 23
Boye, Karin 4 23
Carle, Olle (Cello) 4 23
Dostojevskij, Fjodor 4 23
Engström, Albert 4 23
Fogelström, Per Anders 4 23
Hallqvist, Britt G. 4 23
Lagerlöf, Selma 4 23
Lundgren, Max 4 23
Runeberg, Johan Ludvig 4 23
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Setterlind, Bo 4 23
Tjemeld, Anna-Clara 4 23
Wemström, Sven 4 23
Bergman, Bo 3 39
Bradbury, Ray 3 39
Egner, Thorbjöm 3 39
Ekelöf, Gunnar 3 39
Grave, Elsa 3 39
Henrikson, Alf 3 39
Jerome, Jerome K. 3 39
Key-Åberg, Sandro 3 39
Lidman, Sara 3 39
Lindegren, Erik 3 39
Lindorm, Erik 3 39
Lundkvist, Artur 3 39
Nyblom, L. (Red Top) 3 39
Sjöberg, Birger 3 39
Storm Petersen, Robert 3 39
Thurber, James 3 39
Verne, Jules 3 39
Wahlén, Ingvar 3 39
Zetterström, E. (K de M.) 3 39
Zetterström, H. (Hasse Z) 3 39
Asklund, Erik 2 59
Bergman, Hjalmar 2 59
Borgen, Johan 2 59
Dumas, Alexandre (d.ä.) 2 59
Englund, Lars 2 59
Eriks, Gustaf Rune 2 59
Fridell, Folke 2 59
Hoel, Sigurd 2 59
Lindgren, Astrid 2 59
Lo-Johansson, Ivar 2 59
London, Jack 2 59
Nilssson Piraten, Fritiof 2 59
Poe, Edgar Allan 2 59
Ramel, Povel 2 59
Sjödin, Stig 2 59
Steinbeck, John 2 59
Vikström, Birger 2 59
Wide, Anna Greta 2 59
Ahlin, Lars 1 77
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Armstrong, Louis 1 77
Aronson, Stina 1 77
Barthel, Sven 1 77
Benedietsson, Victoria 1 77
Blomberg, Erik 1 77
Enckell, Rabbe 1 77
Englund, Carl Emil 1 77
Frank, Anne 1 77
Grieg, Nordahl 1 77
Hagliden, Sten 1 77
Hedberg, Olle 1 77
Heidenstam, Verner von 1 77
Hellsing, Lennart 1 77
Hughes, Langston 1 77
Johnson, Eyvind 1 77
Karlfeldt, Erik Axel 1 77
Kipling, Rudyard 1 77
Lagercrantz, Olof 1 77
Lidman, Hans 1 77
Ljungdal, Arnold 1 77
Löwenhjelm, Harriet 1 77
Martinson, Moa 1 77
Mattson, Olle 1 77
Molde, Bertil 1 77
Molin, Pelle 1 77
Norman, Birger 1 77
Raspe, R.E.(Miinchhausen) 1 77
Rundquist, Per E. 1 77
Rydberg, Viktor 1 77
Rådström, Pär 1 77
Selander, Sten 1 77
Snoilsky, Carl 1 77
Sturlasson, Snorre 1 77
Södergran, Edith 1 77
Tjechov, Anton 1 77
Vennberg, Karl 1 77
Viksten, Albert 1 77
Wine, Maria 1 77
Wägner, Elin 1 77
Wämlöf, A.L. (Claque) 1 77
Österling, Anders 1 77
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L itterära skoltexter är en studie av läseböcker för grund
skolans högstadium och motsvarande skolformer och sta

dier under åren 1950-1975, en viktig period i den svenska sko
lan då det äldre parallellskolesystemet ersätts av den nya grund
skolan.

Läseböckernas urval av texter relateras till de läroplaner som 
varit aktuella för olika skolformer under undersökningsperio
den. Frågor som ställs är: Hur motiveras läsningen av skönlitte
ratur? Vilka författare är representerade i läseböckerna? Vilka 
sorters texter väljs u t till skoltexter? Hur anpassas texterna till 
läsarna? Vilken är den tänkta användningen av texterna?

Analysen av urvalet fokuserar bl.a. klassikerläsningen och sko
lans kanon. Resonemangen och iakttagelserna i denna historiska 
studie belyser frågor som är aktuella idag för varje svensklärare: 
Vilket syfte har jag med min undervisning och vilka texter väljer 
Jag?o

Ake Kussak är fil. dr i litteraturvetenskap och har varit verk
sam vid Lärarhögskolan i Stockholm.
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