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Inledning 
I boken Från Sörgården till Lop-nor Klassiska läseböcker i ny belysning (Ollén red, 1996) 

berättas en fängslande historia om tillblivelsen av läseboksserien Läseböcker för Sveriges 

barndomsskolor, där bland annat Nils Holgerssons underbara resa och Hem och Hembygd 

Sörgården ingår. Där beskrivs bakgrunden till hela bokprojektet, de inblandades 

personhistorier och deras bidrag till böckernas utformning. Det som kanske dock främst ger 

ett helt nytt perspektiv på dessa klassiker, är den korrespondens mellan utgivare, författare 

och illustratörer, som man som läsare får ta del av. De påföljande läseboksanalyserna får 

därmed ett helt annat djup för läsaren än om bara texterna i sig skulle ha analyserats. Helt 

plötsligt är en sådan bok som exempelvis Hem och hembygd Sörgården (Roos, 1985) inte 

längre enbart en dammig gammal läsebok, utgiven första gången 1912, utan ett levande 

dokument över den tidens människor och deras reflektioner kring läsinlärning och 

läseboksproduktion.  

 

Vad som också gör det hela än mer intresseväckande, åtminstone för denna uppsats författare, 

är avsnittet i ” Historien om Sörgården” (Löfgren, 1996) där litteraturforskaren Eva Maria 

Löfgren tar upp de ändringar som gjordes text- och bildmässigt efter krav från användarna, 

det vill säga lärarna. Men kanske framförallt väcks mitt intresse speciellt inför det kapitel som 

tar upp hur och varför den omarbetade upplagan av Hem och hembygd Sörgården kom till 

1936-1937. Inte minst för att just den versionen var min mors första läsebok och att den därför 

fanns tillgänglig även i mitt barndomshem, men kanske ändå mest för att det så tydligt 

framkommer hur pedagogiskt nytänkande och förändrad tidsanda tvingar fram omarbetningar 

av text och bild för att värna om bokens fortsatta existens (Löfgren, 1996). 

 

Frågor som väcks i mitt huvud är: Går det att göra liknande iakttagelser i andra läseböcker? 

Vilka faktorer styr egentligen innehåll och form av de läromedel som våra svenska elever 

möter i skolan? 

 

När jag tittar på detta utifrån mitt eget perspektiv som lärarstuderande erinrar jag mig flera 

omständigheter som skulle vara intressanta att titta närmare på. Exempelvis har mina lärare 

under hela lärarutbildningen poängterat vikten av att läroplanen och kursplanerna alltid ska 

genomsyra en lärares arbete. Hur tungt väger egentligen dessa texters ord när en läsebok 

utformas? En annan lärdom jag fått ta del av under min utbildning är en mängd olika 
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läsinlärningsmetoder som varit dominerande i den svenska skolan vid skilda tidpunkter. Är 

det så att den trendigaste pedagogiken också styr läromedlen i nybörjarläsning? Något som 

våra lärare också har uppmärksammat är den debatt kring läromedel som då och då 

uppkommer i media när till exempel en lärobok innehåller föråldrade fakta och icke politiskt 

korrekta värderingar. Skriver läseboksförfattare utifrån de rådande normerna i samhället?  

 

Inger Andersson, som forskar inom områden som pedagogisk utvärdering och läroplansteori, 

formulerar sig så här angående läsebokstexter: 

 
Läsmaterialet speglar avsändarens – författarens/författarnas – syn på barn och uppfattning om barns 

intressen och teorier om läs- och skrivinlärning. Som pedagogisk text är läsmaterialet även styrt av den 

gällande nationella läroplanen och avspeglar såtillvida de föreställningar om världen och förhållningssätt 

till omvärlden som är dominerande i den samtida svenska kulturen (Andersson, 1998 s 13). 

 

Denna uppsats blir ett försök att upptäcka den påverkan författare/illustratörer, skolans 

styrdokument och den aktuella tidsandan har beträffande texters och bilders utformning i en 

läsebok. Valet av läsmaterial faller på originalversionen och den omarbetade versionen av min 

egna första läsebok Läseböcker för lågstadiet Första boken, skriven av Elselill Byttner, Åke 

W Edfeldt och Jon Naeslund, där första upplagan utkom 1958 och den omarbetade trycktes 

cirka 10 år senare. Dessa båda böcker, som kanske mest är ihågkomna för sina två små 

fantasifigurer Li och Lo, är måhända inte de mest uppmärksammade och omskrivna av 

läseböcker, men just därför extra intressanta att studera. Eftersom det dessutom har passerat 

ett halvt sekel sedan den första utgivningen, går det förhoppningsvis tydligare att se 

kopplingar mellan 1950 och 1960-talets tidsanda och de båda upplagornas värdegrund än om 

läsmaterialet hade varit av ett modernare datum. Det är som alla vet svårt att bedöma sin egen 

samtid på ett objektivt sätt. Dessutom instämmer jag helt med det som någon så klokt har 

skaldat: ”Om man inte känner till det förflutna, förstår man inte nutiden och är inte lämpad att 

forma framtiden”.  
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Syfte  
Syftet med denna uppsats är att analysera och jämföra två versioner av läseboken Första 

boken utifrån de olika läroplaner som gällde vid respektive publicering, respektive samtida 

omvärldsperspektiv samt rådande pedagogiska principer och lästeoretiska ställningstaganden . 

 

Forskning om läromedel och pedagogisk praxis 
 

Läroböckerna utgjorde under en mycket lång tid en norm för vad som var väsentligt, och det var 

huvudsakligen ur dem som eleverna skulle inhämta fakta. Läroböcker, liksom läromedel i vidare mening, 

förmedlar också metakunskaper, dvs. samhällets uppfattning om vad som bör betraktas som sann och 

önskvärd kunskap samt dess syn på hur kunskap skall bearbetas och användas (Selander, 2008). 

 
Den svenska läromedelsforskningen var från mitten av 1950-talet och en bit in på 1970-talet 

starkt influerad av undervisningsteknologins idéer som startade i USA med Skinners 

behavioristiska forskning. Där ingick, kort beskrivet, synen på lärande som: små, enskilda 

kunskapsenheter som hos en individ genom positiv förstärkning fogas samman till ett mer 

komplext vetande. Av den anledningen lades tyngdpunkten under denna tid på utveckling av 

målrelaterade läromedel ofta utformade som hela läromedelspaket eller till och med som 

inlärningsmaskiner, samt pedagogiska metoder och utvärderingar (Säljö, 2000 s 52, Selander 

& Gran, 2008). Denna forskning blev efter hand allt mindre populär, men under 1980-talet 

växte intresset igen för forskning om pedagogiska texter och läromedel, både i Sverige och i 

resten av Europa. Den här gången sattes dock fokus på att synliggöra fördomar och 

samhällsvärderingar i läromedelstexterna (Selander & Gran, 2008). 

 

Idag finns en mängd olika områden inom läromedelsforskning såsom: form- och 

innehållsanalys av bild och text och/eller läromedlets läsbarhet, studier kring 

läromedelsanvändning, inlärningseffekt samt produktion och distribution. Fortfarande utgör 

en stor del av forskningen en läromedelsgranskning utifrån ett värdegrundsperspektiv, där 

sådant som genus och etnicitet beaktas. Sedan 1995 finns en internationell organisation för 

läromedelsforskning belägen i Frankrike: IARTEM, The International Association for 

Research on Textbooks and Educational Media (Selander & Gran, 2008). 

 

Här nedan följer läromedelsforskning som indelats i fyra olika teman: Den ”omöjliga” eleven, 

Den ”omöjliga” läseboken, Pedagogiskt perspektiv samt Kulturhistoriskt perspektiv. 
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Den ”omöjliga” eleven 
Förutom Olléns bok (1996) som jag berättade om inledningsvis, fann jag alldeles i början av 

uppsatsarbetet Inger Anderssons avhandling från 1986 Läsning och skrivning En analys av 

texter för den allmänna läs- och skriv undervisningen 1842-1982, vilken också tydligt har 

påverkat utformningen av min uppsats. Syftet med Anderssons historiska studie var bland 

annat att genom en analys av texter, som exempelvis styrdokument och läsläror, belysa vilka 

förändringar som kunde observeras i skolans läs- och skrivundervisning fram till 1980-talets 

början. Författaren önskade att resultatet skulle leda till en mer nyanserad pedagogisk 

diskussion än den som vid denna tid fördes angående svenska elevers bristande 

studiemotivation och stadigt neråtgående resultat i internationellt genomförda läsprov 

(Andersson, 1986). 

 

Den typ av diskussion, där utgångspunkten är svenska elevers vikande resultat i ett 

internationellt perspektiv, var lika brännande då som idag och ligger ofta till grund för 

forskning om läsundervisning och läromedel. Ett aktuellt exempel på detta är Skolverkets 

rapport Vad händer med läsningen? En kunskapsöversikt om läsundervisningen i Sverige 

1995-2007 (Skolverket, 2007), som ser den bristande samstämmigheten mellan läroplanens 

syn på svenskämnet jämfört med hur undervisningen sker i realiteten som en anledning till 

elevernas sviktande resultat. Där den formella färdighetsträningen har fått ge vika för 

skriftsspråksutveckling i meningsfulla sammanhang förbättras alla elevers läsprovsresultat 

och då speciellt bland pojkar och elever med utländsk bakgrund (Skolverket, 2007). 

Avvikelsen mellan de officiella direktiven, som exempelvis läroplanerna och den pedagogiska 

praktiken är något som även Inger Andersson fäster uppmärksamhet vid i sin studie 

(Andersson, 1986 s 216). Författarna Eva Längsjö och Ingegärd Nilsson som har skrivit boken 

Att möta och erövra skriftspråket Om läs- och skrivlärande förr och nu (Längsjö & Nilsson, 

2005) påtalar att detta glapp mellan teori och praktik har funnits ända sedan skolan fick 

ansvaret för läsundervisningen vid mitten av 1800-talet. Läsundervisningen styrs enligt 

författarna utifrån två helt olika spår nämligen läroplansnivå där lagar, styrdokument och ny 

pedagogisk forskning ingår och skolpraktiken, som följer den traditionella lärarkulturen och 

läslärorna samt allmänhetens förväntningar ( Längsjö & Nilsson, 2005 s 30). Detta har fått till 

följd att läsmetoder och arbetssätt har levt kvar både i läseböcker och bland lärarna långt efter 

att de officiella direktiven har påtalat något annat. Ibland har det motsatta förhållandet också 

varit fallet, då nyskapande pedagogiska idéer bland lärare inte fått gehör i styrdokumenten. 
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Detta konserverande mönster åberopas som en negativ faktor för läsundervisningens 

framåtskridande (Längsjö & Nilsson, 2005, Andersson, 1986). 

 

Den ”omöjliga” läseboken 
Flera författare har som gemensam nämnare en negativ syn på själva läseboken, både som 

fenomen och på grund av dess innehåll och form. En klassiker i det här sammanhanget är 

Lära sig läsa Barns behov av mening skriven av barnpsykologen Bruno Bettelheim och hans 

medarbetare Karen Zelan, som anser att amerikanska läseböcker för nybörjare är en ren 

”förolämpning mot barnens förstånd” (Bettelheim & Zelan, 1983 s 14). I slutet av boken görs 

en jämförelse med läseböcker från Österrike, Schweiz, Polen, Ryssland och Frankrike som 

enligt författarna innehåller fler meningsskapande texter än de amerikanska och därför får ett 

mer positivt omdöme (Bettelheim & Zelan, 1993). Negativa svenska röster går att hitta i bland 

annat Skolböcker 3 Den (o)möjliga läroboken som är en rapport från Läromedelsöversynen 

från 1988 där flera olika forskare kritiserar läroböcker ur olika perspektiv. Den inledande 

artikeln vars titel är ” Läroböcker är omöjliga hur man än närmar sig dem ” av Martin 

Johansson talar sitt tydliga språk. Bo Sundblad och Birgitta Allard går till och med så långt 

som till att de ser lärobokssystemen som ett hinder för elevens lärande. Staffan Thorsons 

artikel ” Tendenser i efterkrigstidens läroböcker i svenska ” pekar på problemet med 

läsebokens dominerande ställning i svenskundervisningen (Utbildningsdepartementet, 1988). 

Under denna rubrik går det också att placera forskning som är av mer textanalytisk karaktär 

som Läroboksspråk Om språk och layout i svenska läseböcker (Strömqvist red, 2004) och 

Lärobokskunskap Pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-1985 

(Selander, 1988), vilka påtalar många språkliga men också bild- och faktamässiga brister i 

våra svenska läroböcker. 

 

Pedagogiskt perspektiv  
Ett annat perspektiv som läromedelsforskning utgår ifrån är av naturliga skäl det pedagogiska. 

Skriftspråksutvecklingens mysterium har på senare tid alltmer kommit i fokus och det märks 

också i litteraturen. Birgitta Kullbergs bok Boken om att lära sig läsa och skriva (2006), 

liksom Eva Längsjös och Ingegärd Nilssons Att möta och erövra skriftspråket Om läs- och 

skrivlärande förr och nu (2005), tar båda upp olika pedagogiska aspekter kring läs- och 

skrivinlärning. Dessutom beskriver de den historiska utvecklingen inom svenskämnet genom 

att bland annat analysera styrdokument och olika tidstypiska läsläror, till exempel Första 
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boken (Byttner m.fl, 1968), som diskuteras utifrån sin läsmetod, ljudmetoden. Kullberg 

kritiserar här den, enligt henne, alltför krångliga sammanljudningsmetoden som förmodligen 

snarare stjälpte än hjälpte eleverna (Kullberg, 2006 s 168). Annan forskning med pedagogiska 

intentioner som också utgår från historien är bland annat Svenskämnets historia (Thavenius 

red, 1999), Kan man bli klok på läsdebatten? Analys av en pedagogisk kontrovers (Hjälme, 

1999) och Från folkskola till grundskola (Wallin red, 1992). 

 

Kulturhistoriskt perspektiv  
Slutligen finns en mängd litteratur som på ett intresseväckande och kärleksfullt sätt analyserar 

och beskriver gamla läseböcker. Här placerar jag naturligtvis Från Sörgården till Lop-nor 

Klassiska läseböcker i ny belysning (Ollén red, 1996), som jag inledningsvis beskrev och som 

är en given förebild för denna uppsats. Ett annat exempel är Gam-la läs-lä-ror (Lindell, 

1999), vars utgångspunkt är att slå vakt om ett svenskt pedagogiskt kulturarv genom att 

beskriva gamla läslärors innehåll och pedagogiska intentioner. Här presenteras sjutton 

läseboksförfattare och deras verk i kronologisk ordning från 1888 till 1912, där 

förstaupplagan av Sörgården får avsluta sviten. 

 

Flera böcker som skildrar svensk utbildningshistoria och då också äldre läsläror skrevs inför 

Folkskolans 150- årsjubileum 1992, till exempel Skolbarn en folkundervisning växer fram 

(Henschen red, 1985) och Ett folk börjar skolan Folkskolan 150 år 1842- 1992 (Richardson 

red, 1994). Dessa böcker innehåller, förutom alla tänkbara fakta kring vårt svenska 

skolväsende i modern tid, mängder av foton från skolvärlden och illustrationer från läroböcker 

och är därför också utmärkta att använda i undervisningssyfte eller som nostalgisk 

nöjesläsning.  

 

Sammanfattande reflektioner 
Även om jag här ovan har försökt att kategorisera tidigare läromedelsforskning, så skulle de 

flesta av böckerna kunna placeras under flera eller rent av alla rubrikerna i viss mån, eftersom 

de i de flesta fall innehåller historiska tillbakablickar, läsmetoder, styrdokument och tankar 

kring innehåll och form. Något som har slagit mig är att de flesta av forskarna verkar ha en 

något negativ syn på läslärors utformning och dess funktion och position i läsundervisningen. 

Förutom då möjligtvis Ebbe Lindell som i sin slutdiskussion i rapporten Läromedel i 

grundskolan - attityder och effekter (Lindell, 1990) tar upp nackdelar men framförallt många 
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fördelar med läromedel. Enligt Lindell ger läromedel eleverna gemensamma kunskaper, de 

strukturerar information, bidrar till social jämställdhet, reformerar skolan och sist men inte 

minst viktigt, så skapar de möjligheter för lärarna att få tid till ”aktuella teman eller kreativa 

inslag i undervisningen” (Lindell, 1990 s 74). 

 

Inledande kort beskrivning av Första bokens båda upplagor samt 
styrdokument 

Läseböcker för lågstadiet Första boken (Första upplagan) 
Läseböcker för lågstadiet Första boken publicerades 1958 av förlaget Svenska Bokförlaget 

Norstedts. Som de flesta andra läseböcker under 1950- och 1960-talet skrevs boken av 

pedagoger och forskare och inte av författare, som under senare tid blev mer brukligt. Den 

skrevs av: 

Elselill Byttner (1923 – 1990) Lektor vid Lärarhögskolan i Stockholm 

Åke W Edfeldt (1926 -) Psykolog och professor i pedagogik vid bl.a. Stockholms universitet  

Jon Naeslund (1917 - 2008) Fil. dr. i pedagogik, docent vid Stockholms universitet och lektor 

vid Lärarhögskolan i Stockholm 

Kerstin Romare (1932 -) Illustratör Utbildad vid Konstfack, Stockholm 

Torsten Husén (1916 -) Professor i pedagogik vid Stockholms högskola, Lärarhögskolan i 

Stockholm och Stockholms universitet (medverkan) 

 

Boken som hädanefter endast omnämns som Första boken, för enkelhetens skull, har en tjock 

kartongpärm och innehåller 190 sidor. Text och bild blandas i stort sett hela boken igenom 

och inger ett luftigt intryck. De tolv första sidorna består av läsförberedande övningar. Därpå 

följer 28 sidor med bokstavspresentationer och kortare meningar, exempelvis ”li sa ros” 

(Byttner m.fl, 1958 s 32), som skrivs enbart med gemener. Från och med sidan 41 används 

både versaler och gemener samtidigt som interpunktion dyker upp i texterna. 

 

Bokens berättelser handlar i huvudsak om två olika familjer, men till en början är det inte 

några människor som innehar huvudrollerna. Då möter nämligen läsaren de små muminlika 

figurerna Li och Lo som på ett lekfullt sätt får introducera de olika bokstäverna. Först på sidan 

50 blir vi presenterade för storasyster Lisa, lillebror Jan och deras mor och far. I små korta 

berättelser florerar sedan denna familj, men också Li och Lo, ända tills de blir utbytta mot 

familjen Söder tjugo sidor längre fram i boken. Denna nya familj består av specerihandlare 
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Erik Söder, fru Söder, tvillingarna Åsa och Ola och deras lillasyster Karin, som kallas för 

Pytt. Ingvar Holmer har bistått med tre dikter som blandas med berättelserna om familjen 

Söders liv. De sista 28 sidorna består av en blandning av dikter, sånger, verser, serier, sagor 

och berättelser skrivna av skönlitterära författare, såsom Lennart Hellsing, Olle Mattson, Britt 

G Hallqvist, Åke Milles, Tove Jansson och Astrid Lindgren. 

 

Förlaget tillhandahåller, enligt texten på baksidan, också extramaterial som: Övningshäften, 

Bredvidläsning häfte 1-6, Diagnostiska uppgifter, Lärarens bok och Bokstavsbilder från AB 

Skrivrit. För det andra och tredje skolåret finns också Andra boken med tillhörande 

Övningsbok samt Tredje boken (Byttner m.fl., 1961, 1966a, 1966b, 1968).  

 

Syntetisk och analytisk läsmetod 
När Första boken skrevs på 1950-talet var den pedagogiska läsforskningen starkt påverkad av 

behaviorismen och syntetisk läsmetod, som ansågs stå i motsatt ställning till analytisk 

läsmetod. Fram till 1980-talet var det viktigt för läromedelsförfattarna att definiera sin metod 

som syntetisk, exempelvis författarna till Första boken, analytisk eller analytisk-syntetisk. På 

grund av de olika tolkningar som fanns av begreppen, så ledde detta till förvirring i lärarkåren 

(Längsjö & Nilsson, 2005 s 61). Idag finns många andra läsmetoder som både i teori och till 

namnet bättre stämmer överens med aktuell syn på lärande.  För att lättare kunna placera in de 

gamla orden i ett modernt sammanhang, förklaras här därför dessa kortfattat utifrån 

dagsaktuella begrepp. 

 

Den syntetiska läsmetoden tillhör en grupp läsmetoder som kallas ljudmetoden (eng. phonics), 

som utgår från språk- eller bokstavsljud för att sedan sammanfoga dessa och uttala hela ordet. 

Motsatt läsmetod, i denna uppsats benämnd som analytisk metod utgår från ordet eller frasen 

som en helhet, för att senare övergå till analys av ljuden. Andra benämningar är exempelvis 

helordsmetod, (eng, whole-language) och ordbildsmetod (Pedagogisk uppslagsbok, 1996 

uppslagsord: ljudmetoden, analytisk läsmetod, Frost, 2002, Elbro, 2004, Längsjö & Nilsson, 

2005). 

 

Första boken (Omarbetad upplaga)  
Den omarbetade versionen publicerades av Läromedelsförlagen Magn. Bergvall/ AV Carlson 

år 1968. Boken har samma författare som tidigare, men Kerstin Romare tituleras i denna 
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version också författare och inte illustratör och Torsten Husén namn står inte längre med som 

medverkande. Framsidesbilden är inte ändrad, men sidantalet har utökats till 224 stycken. De 

läsförberedande övningarna har kompletterats något och resterande sidor är uppdelade i en 

grundkurs- och en överkursdel.  Berättelser har flyttats om för att passa in i de två olika 

delarna och fler bilder, ord och meningar har tillfogats sidorna. Annars är det mesta sig likt. 

En del bilder och berättelser har dock fallit bort av olika skäl, som jag återkommer till längre 

fram. I den direkta jämförelsen mellan böckerna kan också noteras att Tove Janssons bidrag 

inte finns med längre och fru Söder arbetar på apoteket Orren i denna version. 

 

Det har också tillkommit en del extramaterial såsom: Övningsbok 1 och 2, Förstorad 

specialupplaga, Skrivlära, Läskort, Arbetsblad, Ljudband med övningsbok samt Lång och 

kort vokal undervisningsprogram (Byttner m.fl, 1966, 1969, 1970). 

 

Första boken är som tidigare nämnts huvudsakligen en syntetisk läsebok. När den omarbetade 

versionen skrevs hade den syntetiska metodens förtjänster börjat ifrågasättas. I förordet ”Till 

läraren” i Första boken Lärarens bok (1968) försvarar författarna den syntetiska metoden mot 

två ofta förekommande invändningar: A) Den grundliga träningen av läsfärdigheten sker på 

bekostnad av förståelsen av det lästa och B) Metoden är i nybörjarskedet inte nog 

intresseväckande.  De föreslår olika övningar i boken och i övningsböckerna för att motverka 

ett sådant resultat (Byttner m.fl, 1968a, Längsjö & Nilsson, 2005 s 56). Några år senare i 

boken Svenskämnet i skolan, där Byttner och Naeslund skriver om den syntetiska metoden, 

påpekar de eftertryckligt att: ”Det är emellertid angeläget att slå fast, att ingen läsundervisning 

är renodlat analytisk eller syntetisk” (Ejeman & Larsson red, 1982 s 258).  

 

Undervisningsplan för rikets folkskolor (U 55) 
 

Läroplanernas tidigare motsvarigheter kallades inom skolväsendet undervisningsplaner eller normalplaner. 

Grundskolans första läroplan var Lgr 62, varefter nya läroplaner har kommit 1969, 1980 och 1994.[…] I 

läroplanerna anges den värdegrund och det uppdrag som gäller för förskola och skola samt mål och 

riktlinjer för verksamheten.[…]För varje ämne i grundskolan finns en kursplan […]Till grundskolans 

tidigare tim- och kursplaner fogades anvisningar och kommentarer (Marklund & Grahn, 2008). 

 
U 55, denna den sista undervisningsplanen för folkskolan, som gick i graven 1962 då den 

svenska grundskolereformen genomfördes, är i det stora hela en enklare omarbetning av 1919 

års undervisningsplan. Arvet från gångna tider är därför fortfarande påtagligt (Dahl, 1999 s 
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43). I innehållsförteckningen börjar de Allmänna anvisningarna rörande folkskolans 

verksamhet med punkten Fostran – Undervisning, vilket kan ge en fingervisning om vad som 

ansågs vara basen i verksamheten. I texten står det exempelvis att skolan bör utveckla 

”förståelse och lojalitet inför de bördor och medborgerliga skyldigheter, som samhällets 

bestånd kan kräva” (Kungliga skolöverstyrelsen, 1955 s 25). På samma sätt kan 

kristendomskunskapsämnets placering som första ämne i kursplanen ge en liknande vink.  En 

bekräftelse på detta ämnes betydelse är också att morgonandakten tas upp som ett självklart 

moment i arbetsordningen (Kungliga skolöverstyrelsen, 1955 s 169). Flickslöjd, Gosslöjd och 

Friluftsverksamhet, som bland annat innebär trädgårdsskötsel, jordbruks- och 

skogsbruksarbeten och bärplockning, är andra kursplansrubriker som hör till arvegodset från 

tidigare undervisningsplaner.  

 

Sist men inte minst viktigt, eftersom denna uppsats innehåller en studie av läseböcker, måste 

påpekas att det ämne som har underrubrikerna: muntlig framställning, läsning, skrivning och 

språklära, benämns Modersmål i U 55. Befolkningsgrupper med annat modersmål än svenska 

är ännu inte inkluderade i den svenska skolan på det sätt som de är idag 

(Utbildningsdepartementet, 1994), vilket också märks i formuleringen: ”I läsningen bör också 

ingå ett antal berättelser som belyser svensk livsform och för vårt folk gemensamma värden” 

(Kungliga skolöverstyrelsen, 1955 s 71). Målet för modersmålsämnet handlar till stor del om 

att utveckla ett vårdat och naturligt tal hos eleverna, så att de på ett uttrycksfullt sätt kan läsa 

upp både prosa och vers, samt att de i tal och skrift kan uttrycka sig okonstlat, tydligt och 

korrekt (Kungliga skolöverstyrelsen, 1955 s 61). 

 

U 55 innehåller drygt 250 sidor. Liksom den nu gällande läroplanen Lpo 94, så betonas här 

lärarens rätt att själv utforma sin undervisning efter eget huvud, exempelvis med orden ” I 

fråga om arbetssättet bör den enskilde läraren känna sig äga stor frihet” (Kungliga 

skolöverstyrelsen, 1955 s 13). Dock anvisar texten undertill noggrant och metodiskt hur den 

samlade undervisningen, periodläsningen, åskådligheten och självverksamheten är lämplig att 

genomföras. Beträffande åskådligheten inom modersmålsämnet föreslås läseböcker, 

bredvidläsningsböcker och för nybörjarna bokstavskort och läsespel som 

undervisningsmaterial.. Teknikens landvinningar har vid denna tid gjort sitt intåg också i 

skolan. I U55 beskrivs till exempel hur läraren kan använda sig av undervisningsfilm, 

skolradio, grammofon och magnetofon i undervisningen (Kungliga skolöverstyrelsen, 1955 s 

31-36, Melin, 1994 s 209). 

 10
 



Läroplan för grundskolan (Lgr 62) 
Jämfört med U 55 så utökades sidantalet betydligt i Lgr 62 till drygt 450 sidor, men så 

innehöll grundskolereformen också en mängd nya verksamheter såsom Elevvård med 

underrubrikerna Elevråd, Hälsovård och Studie- och yrkesorientering. Specialundervisning är 

en annan ny punkt som finns med i Lgr 62 och här beskrivs alla former av specialklasser 

såsom: Hjälpklass, Observationsklass, Hörselklass, Synklass, Läsklass, Frilufts- och 

hälsoklass, Skolmognadsklass och Cp-klass. Det nya högstadiets olika linjer bestod också av 

en mängd nya ämnen och kurser som dessutom i vissa fall var uppdelade i allmän och 

särskild kurs, vilket naturligtvis också spär på sidantalet i Lgr 62 (Kungliga skolöverstyrelsen, 

1962 s 5-6). 

 

Ämnet Modersmål byter namn och får från och med Lgr 62 heta Svenska. Ändringen låg i 

tiden eftersom arbetsmarknadsinvandringen var stor under 1950- och 1960-talet och till 

exempel minoritetsspråk som samiska inte längre kunde åsidosättas. Det var inte längre 

självklart att det svenska språket skulle vara vårt gemensamma modersmål. Den begynnande 

sekulariseringen av det svenska samhället märks också i läroplanen och ämnet Svenska 

övertar förstaplatsen från kristendomsämnet i kursplanen (Andersson, 1986 s 176). Dock 

skyndar man långsammare här än med svenskan och ämnet får inte byta namn till 

Religionskunskap förrän i nästa läroplan Lgr 69 (Richardson, 2004 s 124). Vissa andra ämnen 

har också bytt namn: Flickslöjd har blivit Syslöjd, Pojkslöjd har fått namnet Trä- och 

metallslöjd och den Kungliga Skolöverstyrelsen anser inte längre att jordbruks- och 

skogbruksarbeten med tillhörande bärplockning platsar i en modern läroplan som Lgr 62. 

 

Skolans tidigare mål att lära barnen de grundläggande färdigheterna tala, läsa och skriva 

utökas med begreppen ”lyssna” och ”se” (Kungliga skolöverstyrelsen, 1962 s 125), vilket 

förmodligen beror på TV: s intåg i de svenska hemmen i slutet av 1950-talet. Redan vid den 

här tiden sågs televisionen som ett hot mot bokläsandet och man befarade att TV-tittande 

dessutom skulle generera en ”smakförsämring” och ”bristande kritiskt sinne” hos den unga 

generationen, vilket skolans undervisningsmål skulle försöka råda bot på (Andersson, 1986 s 

179). 

 

Fostran − undervisning har försvunnit som första punkt i de allmänna råden och har istället 

bytts ut mot Hem – skola – samhälle. I synnerhet hemmets, men även samhällets roll för 

elevens utveckling har här betonats. Lgr 62 poängterar att det är hemmet som har 
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huvudansvaret för barnets vård och fostran, men att skolan även fortsättningsvis ska delta i de 

ungas utveckling till goda samhällsmedborgare. Detta ska ske genom individuell, social, 

estetisk och etisk fostran (Kungliga skolöverstyrelsen, 1962 s 13). Här dyker det ord upp som 

till stora delar dominerar denna läroplan, nämligen individuell. Visserligen finns även detta 

ord med i U 55, men synen på eleven som en individ med individuella behov var ändå något 

relativt nytt. För att kunna möta varje elev behövs nya undervisningsformer och arbetssätt och 

här dyker också för första gången upp det som senare blev ett begrepp, de så kallade MAKIS-

principerna: Motivation, Aktivitet, Konkretion, Individualisering och Gemenskap och 

samarbete (Kungliga skolöverstyrelsen, 1962 s 5). Ordet gemenskap försvann i 

nästkommande läroplan Lgr 69 (Andersson, 1986 s 171, Gustafsson, 1992 s 97).  

 

Individualisering blir i och med Lgr 62 synonymt med självständigt arbete och som texten 

uttrycker det: ”Individualisering är till sina praktiska konsekvenser ofta liktydigt med 

aktivitet” (Kungliga skolöverstyrelsen, 1962 s 53). Eleverna ska efter förmåga ägna sig åt 

individuella uppgifter så att läraren får möjlighet att ge handledning till dem som är i störst 

behov av hjälp. För att lösa detta arbetssätt fordras tydliga lärarhandledningar och mängder av 

nivåanpassat arbetsmaterial, vilket också märks i anvisningarna i ämnet Svenska. Lgr 62 

betonar att det krävs läseböcker och bredvidläsningsböcker på lågstadiet och att innehållet bör 

vara uppdelat i en grundkurs- och en överkursdel . Det bör dessutom finnas god tillgång på 

tilläggsuppgifter och fyllnadsövningar (Kungliga skolöverstyrelsen, 1962 s 50, 53, 145). I 

boken Att möta och erövra skriftspråket berättar Eva Längsjö och Ingegärd Nilsson om hur 

detta förändrar både lärarrollen och arbetssättet i skolan. 

 
Det experttänkande som kom under tiden före och i samband med Lgr 62, ledde till att en mängd 

lärarhandledningar gavs ut […]ledde detta till att lärarkåren från att ha varit självständig och kreativ i en 

bemärkelse blev omyndigförklarad och mer av verkställare av vad andra tänkt. Fragmentariseringen av 

svenskämnet och definitionen av densamma som ett färdighetsämne bäddade för läromedelspaket med 

många förbrukningsböcker i form av ifyllnadsböcker. ”Fylleriraseriet” utbröt (Längsjö & Nilsson, 2005 s 

60). 

 

En annan forskare, Karin Dahl, har på ett målande sätt beskrivit den inriktning som 

svenskämnet fick i och med Lgr 62: ” Om det inte gällt skola och svenskundervisning, skulle 

man ha sagt att man gick från hantverk med helhetssyn till industrins tempoarbete” (Dahl, 

1999 s 43). 
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Metod 

Teoretiska utgångspunkter 
I Staffans Stukáts bok Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (Stukát, 2005) 

finns olika metodbeskrivningar vid uppsatsskrivning. Ett sätt att söka kunskap benämner han 

”dokumentanalys”, vilket inom utbildningsvetenskap innefattar exempelvis studier av 

läroplaner, kursplaner, läroböcker eller andra skolrelaterade texter. En metodvariant kan vara 

att studera endast en text utifrån vissa bestämda aspekter av innehållet såsom samhällssyn, 

pedagogik, kön och så vidare. ”Komparativ studie” är en annan variant där flera skrifter 

jämförs för att se vad som skiljer texterna åt och varför. Stukát pekar speciellt på de 

intressanta fakta, som kan uppkomma då läromedel från olika tidsperioder jämförs. Studeras 

både text och bild kallas detta för en ”semiotisk analys” (Stukát, 2005, s 53). 

 

Min metodiska ansats är ett försök att genom en dokumentanalys göra en komparativ 

semiotisk studie av två olika upplagor av en läseboks innehåll och därigenom analysera 

likheter och skillnader samt relatera iakttagelserna till respektive läroplan. 

 

Flera forskare vars litteratur jag har studerat har använt sig av läroplaner och 

undervisningsplaner som analysredskap i sina analyser av läsläror (Andersson, 1986, 

Kullberg, 2006, Längsjö & Nilsson, 2005, Richardson red, 1994). Eftersom denna typ av 

styrdokument innehåller allmänna och pedagogiska anvisningar för skolverksamheten, 

pedagogiska riktlinjer för svenskämnet och dessutom är historiska tidsdokument som speglar 

den tidens värdegrund är de utmärkta att använda som analysredskap vid en analys av 

läromedel i svenska.  

 

Inger Anderssons teoretiska utgångspunkter i sin avhandling Läsning och skrivning En analys 

av texter för den allmänna läs - och skrivundervisningen 1842-1982 (Andersson, 1986) 

inspirerade mig när jag kategoriserade och analyserade texterna och bilderna:  

 
Utbildningens och undervisningens samhälleliga funktion, Texter för den pedagogiska praktiken – innehåll 

och form, Den allmänna läsundervisningen – funktion och position samt Social och kulturell förändring 

(Andersson, 1986 s 13-21). 

 

Det var dock svårt att direkt överföra hennes utgångspunkter till min uppsats, eftersom hennes 

arbete utgår från ”ett strukturalistiskt perspektiv och en materialistisk historieuppfattning”  
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(Andersson, 1986), men som en inspirationskälla fungerade de alldeles utmärkt. Mina egna 

kategorier blev sedermera två till antalet, nämligen Analys ur ett pedagogiskt perspektiv, där 

sådant som exempelvis metod, undervisningsform och innehåll ingår och Analys ur ett 

omvärldsperspektiv, där samhällsförändringar som relaterar till bland annat svenskt 

vardagsliv, teknik, lag, moral, genus och etnicitet blir uppmärksammade. 

 

Intervjuer med författarna och illustratören 
I inledningen till denna uppsats beskriver jag hur levande en bok som Sörgården kan 

uppfattas, när människorna bakom boken får göra sina röster hörda (Ollén red, 1996). Det 

väcktes en önskan hos mig att även Första boken skulle få en chans att upplevas på det sättet.  

Någon dokumentation angående Första bokens tillblivelse kunde jag inte hitta i någon 

litteratur. Norstedts förlag kunde inte informera om något kring detta utan hänvisade till 

Centrum för näringslivshistoria som arkiverar PA Norstedts & Söners arkiv i Ulvsunda.  

Eftersom jag inte hade någon tidigare erfarenhet av arkivforskning kändes ett besök där inte 

aktuellt just för denna uppsats. 

 

 Istället började jag leta efter möjligheter att gå direkt till primärkällorna, det vill säga 

författarna och illustratören. Inledningsvis sökte jag information om dessa via NE (ne.se)och 

sökmotorn Google på Internet (google.se). Tyvärr uppmärksammade jag då att lektor Elselill 

Byttner gått ur tiden 1991, men glädjande nog hittades inga andra sådana sorgebud gällande 

de andra medarbetarna. Via Illustratörcentrum (illustratorcentrum.se) fick jag telefonkontakt 

med illustratören Kerstin Romare som ställde sig positiv till att telefonintervjuas. Hon gav 

mig vid detta tillfälle telefonnummer till Jon Naeslunds dotter Anna Naeslund som hänvisade 

mig vidare till brodern Lars Naeslund, lektor i pedagogik vid lärarhögskolan i Stockholm. Via 

e-mail skickade jag mina frågor (se Bilaga) till honom och genom hans försorg fick Jon 

Naeslund ta del av mina frågor och svarade på det han kom ihåg. Dock bestämdes vid vår 

telefonkontakt att själva telefonintervjun skulle göras med Lars Naeslund, eftersom Jon själv 

kanske skulle uppleva den som tröttande. Dessutom hade Lars själv mycket minnen kring 

denna bok som kunde tillföra intervjun mer substans. Vid detta tillfälle försökte jag också få 

kontakt med Åke W Edfeldt och Torsten Husén via e-mail men lyckades inte.  

 

Lars Naeslund telefonintervjuades 060518 och Kerstin Romare, som innan intervjun fått mina 

frågor per brev, telefonintervjuades 060523. Samtalen bandades, efter att jag fått de 
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intervjuades medgivande till detta och transkriberades. Inledande och avslutande 

artighetsfraser har dock inte medtagits då de inte var relevanta för sammanhanget. 

Intervjuerna var vad Stukát benämner ”ostrukturerade intervjuer” (Stukát, 2005 s 39) eftersom 

de intervjuade berättade fritt om sina hågkomster kring Första boken och mina följdfrågor och 

tankar gjorde intervjuerna till något som mer liknade samtal kring böckerna. Dock följde de 

intervjuade det frågeformulär de fått i förväg relativt strikt, så intervjuerna fick trots denna 

samtalsform en strukturerad karaktär och grundfrågorna blev efter den intervjuades förmåga 

besvarade. Tyvärr blev vissa delar av intervjun med Lars Naeslund av en dålig ljudkvalité 

men jag upplevde inte att väsentlig information tog skada av detta. Vis av erfarenhet blev 

Kerstin Romares intervju bättre ljudmässigt.  

 

Ett år senare, i augusti 2007, gjorde jag ett nytt försök att få kontakt via e-mail med Åke W 

Edfeldt. Denna gång fick jag till min stora glädje svar från Edfeldt som erbjöd mig 

telefonkontakt. Efter överenskommelse skickade jag de frågor som Romare och Naeslund fått, 

samt några extrafrågor som kändes aktuella eftersom nya funderingar hade dykt upp under 

året som gått (se Bilaga). Åke W Edfeldt skickade mig först ett eget nyskrivet sparmanus med 

titeln 100 år av läsforskning som skulle klargöra hans professionella väg till förståelse av 

läsningens ”sanna väsen” (Edfeldt, 2007). Kravet var att jag skulle läsa detta innan han 

svarade på mina frågor vilket jag också gjorde med glädje och stort intresse. Därefter skickade 

han sina svar via e-mail 070902. Intervjusvaren från dessa tre personer både bekräftar och 

sprider nytt ljus över flera av mina egna iakttagelser. Av naturliga skäl har väldigt många 

omständigheter kring arbetet med de båda läseboksversionerna fallit i glömska, men trots 

detta så upplever jag att Första boken blir just det levande dokument som jag har eftersträvat.  

 

Författarpresentation 
I detta avsnitt presenteras författarna och illustratören för att försöka lyfta fram människorna 

bakom Första boken och tydliggöra eventuella samband mellan deras yrkesbakgrund och 

bokens innehåll och form. 

 

Elselill Byttner var lektor vid lärarhögskolan i Stockholm. Enligt Åke W Edfeldt uppfattades 

hon ”som en utomordentligt duktig pedagog” […] ”med goda kontakter bland 

småskollärarinnorna” (Edfeldt, 070902). Hon har bland annat senare skrivit artiklar om 

förberedande undervisning och syntetisk läsmetod tillsammans med Jon Naeslund.(Ejeman & 
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Larsson red, 1982 s 243-264) samt material för diagnostisk undervisning för nybörjare 

(Byttner & Johansson, 1967).  Hennes erfarenheter och goda kunskaper kring 

nybörjarundervisning tyder på att hon har haft stort inflytande över de inledande 70 sidorna i 

Första boken. Edfeldt nämner också något om det i min intervju: 

 
Vi hade nog alla tre uppfattningar om hur bokstavsbilderna skulle vara utformade men ofta fick nog Jon 

och jag ge oss för Elselills sakkunskap […] Som regel var dock arbetet kollektivt och framför allt så läste 

vi allt material tillsammans under ibland långa sessioner, dvs långt in på nätterna  (Edfeldt, 070902). 

 

Både Jon Naeslund och Åke W Edfeldt var under 1950-talet läsforskare vid dåvarande SPPI 

Statens psykologisk-pedagogiska institut i Stockolm. Institutet konstruerade intelligenstester 

och standardprov samt delade ut forskningsanslag till bland annat Jon Naeslund, som 

genomförde en studie där tio tvillingpar fick lära sig läsa med två olika läsmetoder. Den ena 

tvillingen fick lära sig med hjälp av den syntetiska metoden (här kallad ljudmetoden) och den 

andra med hjälp av den analytiska metoden (i denna studie benämnd ordbildmetoden). Det 

som gick att utläsa av resultatet var att det inte spelade någon större roll vilken metod som 

användes om eleven var normalbegåvad.  Dock fungerade den syntetiska metoden bättre 

beträffande ”barn på lägre begåvningsnivåer” ( Naeslund, 1956 s 150). Naeslunds resultat 

pekade i många fall på den syntetiska metodens fördelar, men eftersom urvalet var litet kunde 

inte författaren dra några egentliga slutsatser kring detta (Naeslund, 1956, Andersson, 1986, 

Persson, 1988 s 16, Hjälme, 1999 s 33, 76). Jon Naeslund har författat alla berättelserna om 

familjen Söder i Första boken (Naeslund, 060518). 

 

Åke Edfeldt var vid mitten av 1950-talet som de flesta andra forskare på SPPI influerad av 

den syntetiska metoden och den tidens lästeknologiska forskning som inspirerats av den 

behavioristiska psykologin i USA. Han uttrycker det i min intervju med orden: ”Nej, det är 

nog ingen av oss som kan svära sig fri när det gäller att vara lästeknikscentrerad” (Edfeldt, 

2007). I hans bok Lästeknik, som kom ut första gången 1956, men också i Naeslunds studie 

från samma år, finns en mängd bilder på märkliga apparater med namn som oftalmograf, 

läsaccelerator, Read quicker, Künnapas exponeringsapparat, takistoskop och SRA läsapparat 

som användes i läsforskningen. Detta ger en tydlig bild av den teknikcentrering som förekom 

i forskarkretsar (Naeslund, 1956, Edfeldt, 1968, Andersson, 1986 s 173, Pedagogisk 

uppslagsbok, 1996 uppslagsord: utbildningsteknologi). Ganska snart började dock Edfeldt 
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fjärma sig från den syntetiska metoden och blev senare en ivrig motståndare till densamma. 

Han kommenterar sitt arbete med Första boken i min intervju på detta explicita vis:  
 

Som du förstår efter att ha läst manus till min senaste bok Hundra år av läsforskning, är det faktum att jag 

gav mig in på det här läseboksäventyret en av de saker under min utveckling ifråga om att förstå 

läsprocessen från grunden, som jag helst av allt glömmer. Varken Jon eller jag hade någon särskilt fet 

bankbok och att på det här viset tack vare Elselills propåer hamna i ett uppdrag, som vi antog skulle bli 

ekonomiskt givande – något som det i allra högsta grad också blev – var förstås en sådan där 

gudfaderspropå, dvs ett anbud som man inte kunde säga nej till. Till skillnad från andra läromedel som jag 

författat för skolanvändning har jag aldrig någonsin berört den här läseboksserien i några översikter över 

mina akademiska aktiviteter. Jag minns att jag var häpen över att Torsten Husén på något sätt ville kopplas 

samman med det här projektet men det var väl också ekonomiskt kan tänka (Edfeldt, 070902). 

 

Torsten Husén var professor i pedagogik när Första boken skrevs och en av dem som hade 

stort inflytande över grundskolans utformande (Egidius, 2001 s 78). Han var också akademisk 

lärare för både Naeslund och Edfeldt och enligt Lars Naeslund ” en sådan där som man tog 

som galjonsfigur för att höja statusen” (Naeslund, 060518). Hans medverkan i denna bok var 

inte som Edfeldt misstänkte av ekonomisk art utan enligt Lars Naeslund, som lite road 

hoppades på att denna historia nu var preskriberad, så ville Husén ha ett alibi för att slippa 

delta i ett annat projekt. Genom att det på bokomslaget stod att han medverkade i Första 

boken så skulle han därmed vara ”jävig”(Naeslund, 060518). I början på 1960-talet inleddes 

Huséns internationella forskarkarriär på allvar och han står heller inte med som medverkande 

i den omarbetade upplagan av Första boken.  

 

Kerstin Romare var frilansande illustratör som rekommenderades till läseboksprojektet av 

Gunilla Curman på Svenska Bokförlaget. Romare hade ett nära samarbete med författarna 

under de ca tio år som arbetet pågick och upplevde själv att hon hade fria händer att utforma 

bilderna efter eget tycke, vilket naturligtvis kändes väldigt lustfyllt. Av ekonomiska skäl 

ändrades hennes titel från illustratör till medförfattare i den omarbetade upplagan (Romare, 

060523). Kerstin Romare är utbildad vid Tekniska skolan (Konstfack), där den kända 

bilderboksillustratören och grafiska formgivaren Eva Billow arbetade som lärare och därmed 

var en av inspiratörerna till bildernas teknik, färgsättning och uttryck (Romare, 060523, 

Westin, 1985 s 74). Illustrationerna har liksom många andra bilder från den här tiden en 

lekfull lite naiv stil, som inte nödvändigtvis strävade efter realism, vilket både före och efter 

denna tidsperiod eftersträvades bland läseboksillustratörerna (Löfgren, 1996, Henschen red, 

1985). 
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Resultat och analys 
 

Läroboksförfattaren formulerar världen sådan han uppfattar den och sådan han tolkar att anvisningar och 

läroplaner vill att den ska se ut (Thorson, 1988 s 126). 

 

Har Staffan Thorson rätt i sitt påstående att det går att upptäcka påverkan från 

författare/illustratör och andra yttre faktorer som exempelvis läroplaner i läseböcker? Ja, 

absolut. Båda versionerna av Första boken visar tydliga spår av författarna, illustratören samt 

respektive tidsperiod och läroplan. När sedan en jämförelse gjordes dem emellan märktes 

inom vissa områden att mycket hade ändrats i den omarbetade versionen, medan det inom 

andra knappast märktes alls, trots en ny läroplan, ny läsforskning och en relativt stor 

samhällsomvandling som skedde under 1960-talet. Analysen nedan presenteras så som jag 

tidigare har nämnt under rubrikerna: Analys ur ett pedagogiskt perspektiv och Analys ur ett 

omvärldsperspektiv. 

 

Analys ur ett pedagogiskt perspektiv 
 

Varje läsebok är ett uttryck för sin tid och präglas av den pedagogiska diskussion som förs då den skrivs. I 

dess läsestycken avslöjas, ibland mycket tydligt, ledande pedagogers syn på kunskap, skola och uppfostran. 

(Henschen red, 1985, s 115) 

 

Syntetisk metod  
Som tidigare berörts, så var författarna till Första boken under 1950-talet influerade av den 

syntetiska läsmetoden som utgår från språkets delar som sedan sammanfogas till helheter. U 

55 beskriver ett liknade tillvägagångssätt i kursinnehållet för första årskursen. Där står till 

exempel under rubriken Muntlig framställning och läsning att arbetsmoment som ”övningar 

att urskilja och uttala ljuden samt läsa ord, uttryck och korta meningar” (Kungliga 

skolöverstyrelsen, 1955 s 62) bör ingå i modersmålsundervisningen. Ett annat tydligt exempel 

på en syntetisk ansats från U 55 är: 

 
Nybörjarundervisningen i läsning bör ge barnen en säker teknik att läsa nya ord [...]att varje barn känner 

bokstäverna och säkert kombinerar ljud och bokstav (Kungliga skolöverstyrelsen, 1955 s 69). 

 

Dessa exempel antyder att den syntetiska metoden även hade ett starkt fotfäste bland 

författarna till U 55 och metodiken är tydligt uttalad i Första boken, vilket många andra 
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forskare också uppmärksammat (Andersson, 1986, Ejeman & Larsson red, 1982, Kullberg, 

2006, Längsjö & Nilsson, 2005, Edfeldt, 070902). 

 

I Första boken får läsaren lära sig bokstäverna a, i, o, e, l och s innan de första småorden 

sammanfogas till li, lo, is och os. Detta sker med hjälp av en bild på en segelbåt med en 

bokstav på seglet, som seglar från vänster till höger mot en annan segelbåt med nästföljande 

bokstav. Metodiken för denna sammanljudning beskrivs väldigt ingående i Lärarens bok 

(Byttner m.fl, 1968a s 33) och kan idag kännas onödigt krånglig. Det kan till och med tänkas 

vara så att denna metod försvårade inlärningen för vissa barn, vilket Birgitta Kullberg påpekar 

i sin analys av Första boken ( Kullberg, 2006 s 168). 

 

I den omarbetade versionen kvarstår det mesta av materialet vad gäller bokstavsinlärning och 

nybörjarläsning. Det har emellertid dykt upp fler bilder till varje bokstavspresentation som ska 

inbjuda till diskussion. Lgr 62 påtalar också nyttan av: ”Läsning och tolkning av instruktiva 

och roande bilder. Samtal kring läseboken, dess yttre och illustrationer” (Kungliga 

skolöverstyrelsen, 1962 s 129). Det här gör dock att den nya versionen av boken inger ett 

rörigt intryck, eftersom varje sida innehåller, enligt min åsikt, för många olika bilder. 

 

I kursinnehållet för första årskursen i U 55 står under rubriken Skrivning att eleverna ska lära 

sig lilla alfabetets bokstäver först, medan versalerna ska introduceras först i årskurs två 

(Kungliga skolöverstyrelsen, 1955 s 62). Det här verkar ha hörsammats även när det gäller 

själva läsinlärningen, då Första boken till en början endast presenterar bokstäverna och de 

första orden och meningarna i gemen form. På sidan 36 står exempelvis meningen ”li sa var är 

lo”, där alltså stor bokstav och frågetecken lyser med sin frånvaro. Författarna verkar dock 

anse att 7-åringen inte behöver vänta ett helt år på att få upptäcka versalerna, för redan på 

sidan 41 så dyker de upp. I samband med att bokstäverna visas både som gemener och 

versaler så gör även grammatiken sitt intåg: 

 
Räven är så fin. Sälen är så ful. Musen är så rar. Lo ser musen. Li ser räven. Lo ser sälen. En rar mus sa Lo. 

En fin räv sa Li. En ful säl sa Lo (Byttner m.fl, 1958 s 41). 

 

I den omarbetade upplagan är de första meningarna och egennamnen i boken skrivna på ett 

korrekt sätt från början: ”Li sa ros. Lo sa mos” (Byttner m.fl, 1968 s 48). Lgr 62 har inte 

ändrat något i sin text i någon större grad angående meningars utseende för nybörjarläsaren. 
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Däremot kan jag ana att lärare har kritiserat läsebokens första version för sitt grammatiskt 

regelvidriga tilltag. En sådan känd storhet inom pedagogiken som fil. hedersdoktor Gudrun 

Malmer skriver att hon som lärare irriterade sig över att endast gemenerna användes i Första 

boken och att också eleverna själva upplevde texten som felaktigt skriven (Malmer, 2006 s 

62). Det går också att misstänka att kritik hade framförts angående valet av de första ord som 

eleverna får möta i den första upplagan, nämligen li och lo. Kanske på grund av att de inte är 

meningsbärande. I nästa bok har de nämligen bytts ut mot al och le (Byttner m.fl, 1968 s 33), 

två klassiska läseboksord, som tyvärr säkert vållade huvudbry för vissa barn då 

illustrationerna till orden knappast är entydiga. Malmer har på ett träffande sätt refererat hur 

en pojke kommenterar en ”al- bild”: ”det är ett träd, men hon (fröken) säger att vi ska läsa 

aaalll” (Malmer, 2006 s 62). 

 

Den syntetiska metoden står fast som grundprincip även i upplagan från 1968 (Byttner m.fl, 

1968, Längsjö & Nilsson, 2005 s 56).  Under 1960-talet började dock vissa läsforskare 

förespråka läsinlärning enligt den analytiska metoden, däribland en av Första bokens 

författare Åke W Edfeldt (Edfeldt 070902, Andersson, 1986 s 185). Som tidigare nämnts 

verkar författarna ha känt ett behov av att försvara sin metod i förordet till den omarbetade 

versionen av Lärarens bok, troligtvis då utan Edfeldts medverkan (Byttner m.fl, 1968a). 

 

Läsförberedande övningar  
Något som var nytt inom pedagogiken i slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet, var de 

läsförberedande övningar som finns alldeles i början på Första boken och då speciellt de 

övningar som tränar grundläggande begrepp, som exempelvis storlek, form, mönster, 

placering och ordningsföljd. Birgit Kullberg påpekar att Första boken var en av få läseböcker 

som vid denna tid innehöll sådana övningar (Kullberg, 2006 s 167). Åke W Edfeldt 

kommenterar också de här övningarna med orden: ”Jag hade tidigt publicerat läsmognadstest 

så skolmognadstesterna i början av boken får jag nog ta på mig” (Edfeldt, 070902). 

 

U 55 har inte riktigt så moderna förslag när det gäller den förberedande 

modersmålsundervisningen. Den föreslår fria samtal, högläsning och användning av 

bilderböcker och pussel, så att läraren ges möjlighet att observera barnens mognadsgrad och 

därefter eventuellt nivågruppera dem (Kungliga skolöverstyrelsen, 1955 s 67). I Lärarens bok 

för den omarbetade upplagan kan anas att övningarna i grundläggande begrepp var lite före 
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sin tid och att många lärare inte hade insett nyttan med det hela. Författarna verkar känna sig 

tvungna att förklara den pedagogiska tanken bakom.  

 
För att läsundervisningen i grupp ska flyta någorlunda friktionsfritt krävs det, att eleverna har vissa begrepp 

klara för sig. De ska sålunda kunna uppfatta skillnaden mellan överst på sidan, mitt på sidan och nederst på 

sidan. De ska kunna orientera sig till början på raden och fatta innebörden av uttryck som större än och 

mindre än. För att från varann kunna skilja de olika visuella symboler som bokstäverna utgör, ska de kunna 

iaktta likhet och olikhet i olika visuella gestalter osv. […] Den tid som läggs ned på förövningar av olika 

slag är alltså inte bortkastad (Byttner m.fl, 1968a s III). 

 

Det kan så här i efterhand kännas som en onödig upplysning, eftersom Lgr 62 beskriver den 

förberedande undervisningen som ett huvudmoment för alla barn.  Ett delmoment består av: 

”Läsning och tolkning av bilder bl.a. i syfte att öva ögats och handens rörelseriktning vid 

läsning” (Kungliga skolöverstyrelsen, 1962 s 125). Kanske vågade inte författarna lita på att 

lärarna var tillräckligt insatta i den aktuella läroplanen. 

 

I en jämförelse mellan de båda upplagornas förberedelseövningar har vissa bilder tagits bort i 

den senare upplagan, men istället har nya bilder tagits med och övningarnas antal har utökats. 

Jag kan ana att de borttagna bilderna inte var riktigt genomtänkta rent pedagogiskt och därför 

svåra att förstå både för lärare och för elev. De nyinsatta bilderna består till största delen av 

geometriska figurer och bilder som beskriver ett händelseförlopp (Byttner m.fl, 1968 s 9, 14-

16). 

 

Individualisering  
 

Individualisering i betydelsen självständigt arbete är en förutsättning för att läraren skall kunna bedriva 

enskild handledning eller färdighetsträning och ge den åt de elever som bäst behöver den.[…]Lämpligen 

aktiveras de [andra min anm.] istället med självständiga uppgifter: tyst läsning, skrivövningar o. dyl. 

(Kungliga skolöverstyrelsen, 1962 s 53). 

 

Även om det i U 55 står en hel del om elevers individuella arbete, så är det i och med Lgr 62 

som denna undervisningsform får sitt reella genombrott (Andersson, 1986, Kullberg, 2006, 

Längsjö & Nilsson, 2005, Thavenius, 1999). Det här är också den enskilt största faktor som 

påverkat avvikelsen mellan första upplagan av Första boken och den omarbetade versionen.  

 

 21
 



Grundkurs och överkurs 
 

Lärostoffet bör, såsom tidigare berörts uppdelas i grundkurs och överkurs och kraven anpassas efter den 

enskildes förutsättningar (Kungliga skolöverstyrelsen, 1962 s 50). 

 

Den omarbetade versionen av Första boken är helt enligt Lgr 62:s rekommendationer 

uppdelad i en grundkurs och en överkurs. Den reviderade boken blir rörigare än originalet 

bland annat därför att berättelser har flyttats om, förmodligen med tanke på svårighetsgrad 

istället för innehåll. Jag upplever den omarbetade upplagan dessutom extra otydlig eftersom 

författarna, kanske av omtanke med eleverna, inte på något sätt påtalar att boken är uppdelad 

på detta sätt. Endast i Lärarens bok går att läsa om den pedagogiska tanken kring 

överkurssidorna 156-222 (Byttner m.fl, 1968a). Så här i efterhand kan jag undra hur 

författarna tänkte eller inte tänkte kring detta, då många elever beroende på denna uppdelning 

bara fick uppleva hälften av en berättelse. Exempelvis finns de två sista kapitlen av 

berättelsen ”Familjen Tusentagg” i överkursdelen. Om man ska hårdra detta så var det inte 

alla i klassen som fick reda på att igelkotten Nisse egentligen var en hona som senare fick sex 

stycken små ungar (Byttner m.fl, 1968 s 170-172, 179-182).  

 

Studietekniska övningar i boken och extramaterial 

 
På lågstadiet krävs t.ex. läseböcker, s.k. bredvidläsningsböcker (Kungliga skolöverstyrelsen, 1962 s 145). 

Individualiseringen främjas av en god tillgång på färdiga fyllnadsövningar och tilläggsuppgifter, som dels 

kan vara inarbetade i läroböckerna, dels ges i arbetshäften eller på lösa instruktionskort (Kungliga 

skolöverstyrelsen, 1962 s 52). 

 

Förutom bokens uppdelning i grundkurs och överkurs har också studietekniska övningar med 

rubriker som ”Kommer du ihåg?” (Byttner m.fl, 1968 s 126, 134, 139, 145, 151) och ”Läs och 

sök” (Byttner m.fl, 1968 s 127) lagts till som extrauppgifter, vilket också Lgr 62 förespråkar: 

”Läsundervisningen bör syfta till att grundlägga en god lästeknik, så att eleven självständigt 

och på kort tid samt med god förståelse hämtar information ur texten” (Kungliga 

skolöverstyrelsen, 1962 s 59). 
 

Under 1960-talet började de så kallade läromedelspaketen dyka upp som skulle fungera som 

ett heltäckande material för ett ämne (Melin, 1994 s 199). En mängd extramaterial har också 

producerats till den omarbetade versionen av Första boken. Förutom Bredvidläsninghäfte 1-6, 
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Diagnostiska uppgifter samt Lärarens bok från första upplagan har den blivit försedd med 

Övningsbok 1-2 med facit, Förstorad specialupplaga, Skrivlära, Läskort, Arbetsblad, 

Ljudband med övningsbok och Lång och kort vokal- undervisningsprogram. 

 

Författarna till Första boken visar dock en viss skepsis exempelvis till sin egen Skrivlära 

(Byttner, Naeslund & Romare, 1970). I inledningen i texten till läraren står att läsa:  

 
Först en liten brask-lapp. Det är i själva verket med stor tvekan vi åtagit oss att göra den här skrivläran. 

Tveksamheten bottnar i att – enligt vår uppfattning - i årskurs 1 den enskilde läraren som regel är bäst 

skickad att själv komponera skrivundervisningen och knyta ihop den med undervisningen i läsning och 

annat aktuellt stoff. Då vi emellertid från många håll nåtts av önskemålet att i en SKRIVLÄRA få några 

tips om hur integrationen mellan läsning och skrivning kan utformas, har vi nu tillmötesgått detta 

önskemål, inte minst med hänsyn till de unga lärare, som tycker sig behöva vägledning.  

 

Kan man ana en viss betänklighet inför lärarkårens kompetens? Edfeldt, som visserligen inte 

står som medförfattare till denna skrivlära, svarar i alla fall så här på frågan om det var krav 

från lärarhåll på näst intill ”övertydliga” metodiska anvisningar: 

 
Nej det var nog ett behov hos oss att verkligen inverka på andra lärare. Vi visste ju sedan gammalt att ju 

mer gör så här, slå här, sparka här, stryk under där man kunde åstadkomma i läraranvisningar, desto mer 

definitivt fick man dem att följa de därmed inbyggda metodiska anvisningarna (Edfeldt, 070902). 

 

Innehåll 
U 55:s kursplan förordar att nybörjartexter bör vara mycket enkla berättelser som handlar om 

barnens närmiljö och där både pojkars och flickors intressen tillgodoses (Kungliga 

skolöverstyrelsen, 1955 s 71). Mycket riktigt handlar många av Första bokens texter om en 

familj. En pappa, en mamma, ett tvillingpar, Åsa och Ola, som är lika gamla som den tänkte 

läsaren och deras lillasyster Karin, kallad Pytt. Fördelen med detta tvillingpar är att läsaren 

oavsett kön kan identifiera sig med antingen flicktvillingen eller pojktvillingen. Det låg också 

kanske nära till hands att skriva om tvillingar, då författaren Jon Naeslunds 

”tvillingforskning” till en början skedde parallellt med läseboksskrivandet (Naeslund, 1956).  

Under intervjun med Lars Naeslund framkom också att berättelserna om familjen Söders öden 

och äventyr i praktiken beskriver familjen Naeslunds familjeliv. Åsas och Olas förehavanden 

är ett hopkok av vad de tre bröderna Naeslund sagt eller gjort och lillasyster Naeslund 

kallades för Pytt när hon var liten (Naeslund, 060518). 
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Trots att historierna alltså är levande berättelser från verkliga livet som skulle kunna intressera 

läsaren, så påverkar kravet från kursplanen på ett enkelt språkbruk till att texterna blir lite 

platta och ointressanta. Detta är något som läse- och läroböcker allt som oftast har kritiserats 

för, exempelvis Ellen Key som sade sig hata torftigt skrivna läseböcker redan år 1898 

(Melander, 2004 s 14), men kanske mer påtagligt än någonsin under 1950-talet och ett par 

årtionden framöver, då lärare och forskare oftast skrev texterna till läseböcker och inte 

författare (Längsjö & Nilsson, 2005 s 39-44, Melander, 2004 s 38, Bettelheim & Zelan, 1983, 

Selander, 1992 s 104).  

 

I den omarbetade upplagan är några berättelser borttagna, men anledningen till detta är 

troligen inte texternas eventuella platthet utan de är bortplockade eftersom de upplevdes som 

föråldrade ur ett genusperspektiv (se nedan). De berättelser som är nyinsatta är annars av 

liknande karaktär som de gamla. Lgr 62:s ståndpunkt angående berättelsers innehåll är också 

ganska likartad jämfört med U 55. Som tidigare nämnts och som kan iakttas i den nya 

upplagan är dock den förändrade synen på bearbetning av texters innehåll en viktig skillnad 

mellan U 55 och Lgr 62: 

 
Läraren bör emellertid akta sig för att driva innehållsredovisning och läskontroll alltför långt ( Kungliga 

skolöverstyrelsen, 1955 s 71). 

Läsundervisningen skall därför från början inriktas på att vänja dem att söka innehållet i det lästa (Kungliga 

skolöverstyrelsen, 1962 s 145). 

 

God litteratur  
U 55 poängterar hur viktigt det är att skolan uppmärksammar författare och försöker väcka 

”intresse för god läsning och vackra illustrationer” (Kungliga skolöverstyrelsen, 1955 s 72). 

För att följa U 55:s anvisning samt motverka eventuella litterära brister i det egna materialet 

har flera skönlitterära författare också fått bidra med både prosa och poesi i Första boken, 

såsom Astrid Lindgren, Lennart Hellsing, Tove Jansson, Britt G Hallqvist, Olle Mattson, Åke 

Milles och Ingvar Holmer. Enligt Lars Naeslund var dessa författare etablerade i 

litteraturkretsar och bland barn och därför togs texterna med för att stimulera läsintresset 

(Naeslund, 060518). U 55 uppmanar lärare och skolbibliotekarier att försöka uppmuntra den 

fria läsningen av god litteratur för att förhoppningsvis därmed kunna ”motverka barnens 

läsning av enklare seriemagasin och annan tvivelaktig litteratur” (Kungliga skolöverstyrelsen, 

1955 s 72, Andersson, 1986 s 196). Det kan då vara intressant att nämna att trots denna 

tydliga pekpinne, så är Tove Janssons bidrag till boken en enkel tidningsserie med 

 24
 



Mumintrollet som huvudperson (Byttner m.fl, 1958 s 175). Förmodligen kritiserades detta 

tilltag och serien är borttagen i andra upplagan. En annan anledning till att serien togs bort kan 

vara den diskussion som hade uppkommit angående Första bokens egenhändigt skapade 

figurer Li och Lo och deras likhet utseendemässigt med Mumintrollen (Naeslund, 060518, 

Romare, 060523).  

 

Analys ur ett omvärldsperspektiv 
 

Det är väsentligt att fundera över texterna och bildernas budskap och vad de kan tänkas betyda för barnens 

förståelse av samhället, könsroller, religion, tradition, kultur, familj och arbetsliv (Längsjö & Nilsson, 2005 

s 79). 

 

Det är påtagligt att 1950-talets idéer och livsstil har påverkat innehållet i den första upplagan 

av Första boken. Men tydligast syns detta i jämförelsen med den omarbetade upplagan som 

skrevs och reviderades om på 1960-talet. De tio år som passerade mellan utgivningsåren 1958 

och 1968 var ganska omvälvande år för Sverige och dess innevånare och det märks både bild- 

och textmässigt. 

 

Förändringar relaterade till svenskt vardagsliv 
Svenskens vardagsliv ändrades på många vis under den period som Första boken 

producerades. Mellan åren 1950-1970 ökade BNP med 100 % och ca 400 000 gifta eller 

sammanboende kvinnor kom ut i arbetslivet. Samtidigt minskade antalet människor som var 

sysselsatta inom jordbruket från cirka 25 % till 8 %. Femdagarsvecka infördes och för skolans 

del från och med 1968. Grundskolereformen startades 1962 och högertrafikomläggningen 

skedde 1967 (Richardson, 2004). 

 

Det här och mycket mer går att spåra i de ändringar som har gjorts i den omarbetade upplagan 

av Första boken. Mamma Söder har som tidigare nämnts blivit yrkesarbetande och pappa 

Söder har då tagit på sig ett större ansvar för hushållsbestyren, till exempel ses han bädda och 

laga frukost (Byttner m.fl, 1968 s 5, 107). Hushållsekonomin har blivit bättre för de flesta 

svenskar. Kylskåp, frysbox, bandspelare är inget ovanligt i svenska hem och finns också 

därför beskrivna i boken.  Nymodigheten TV har flyttat in i vardagsrummet och när det bjuds 

på kaffe så har kokkaffet bytts ut mot bryggkaffe. Det idylliska bondelivet a´ la Bullerbyn 

med mjölkning och lek på höskullen är borttaget och istället sätts fokus på bondmoran 
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Kerstin, som beskrivs som en käck kvinna med ett spännande arbete och ägare av en stor 

frysbox full med glass och bullar. Berättelsen som startar med roliga timmen en lördag är helt 

borttagen liksom orden: småskolan, sockerlåda och mjölkflaskor, vilka knappast längre var 

gångbara (Byttner m.fl, 1958 s 158, 146, 80, 99, Byttner m.fl, 1968 s 200, 90, 184, 154). 

Under bokstaven P har både text och bild fått redigeras. Bilen på bilden har fått vända 

bakdelen till eftersom den måste parkeras på höger sida och polisen har ändrat sin förmaning 

till Jan och Lisa som går på fel sida av vägen från:  

 
– Ni får gå över på höger sida. Se er noga för, säger polisen (Byttner m.fl, 1958 s 62). 

till: 
– Se er noga för, säger polisen. Gå inte på fel sida av vägen (Byttner m.fl, 1968 s 85). 

 

Kanske går också att ana, på grund av det ändrade ordvalet, att den snälle farbror konstapeln 

är på väg bort från våra svenska kullerstensgator och att istället en poliskår med en tuffare 

attityd är på frammarsch. 

 

Moral och fostran 
U 55 men också Lgr 62 poängterar det fostransansvar som vilar på skolan. Ett gammalt 

beprövat kort när det gäller att fostra barn lite i smyg är att låta dem ta del av sedelärande 

berättelser. Denna typ av fostrande berättelser har varit en naturlig del av äldre läseböckers 

innehåll (Andersson, 1986, Henschen red, 1985, Lindell, 1999, Längsjö & Nilsson, 2005, 

Ollén red, 1996, Richardsson, 1994) och Första boken fortsätter i samma tradition. Här 

figurerar berättelser om en mallig snigel, en mobbande kratta, djurplågande pojke, gottsugna 

Pytt, glömska, kräsna, uthålliga Ola och okoncentrerade, naturälskande Åsa. Tvillingarna 

Söder visas också upp som ansvarskännande och hjälpsamma förebilder i berättelser där Ola 

hjälper sin far i affären och Åsa hjälper sin mor i köket (Byttner m.fl, 1958 s 133-135, 155-

157). Kontentan av detta är att både barn och vuxna blir glada när barnen hjälper till med 

olika sysslor. Skillnaden mellan de båda upplagorna är ur detta fostransperspektiv 

försvinnande liten. Barn ska även under 1960-talet lära sig att veta hut. 

 

Genus 
Som tidigare nämnts förordar U 55:s kursplan att nybörjarläsaren bör möta material som 

skildrar både pojkars och flickors vardagsliv och intressen (Kungliga skolöverstyrelsen, 1955 

 26
 



s 71). Mycket av det som pojkar och flickor sysslar med på sin fritid går också att hitta både i 

bild och i text i den första upplagan av läseboken. De badar, fiskar och leker med 

sällskapsdjur (Byttner m.fl, 1958 s 3, 10,16, 17, 28, 69, 74).  Det märks dock en tydlig 

skillnad i beskrivningen av könen. 1950-talets flickor förväntas vara intresserade av klassiska 

flicklekar och sysslor som att leka med dockor, bolla, måla, sy och baka (Byttner m.fl, 1958 s 

10, 29, 49, 61, 76, 83, 92, 94). Visserligen finns en bild i början av boken där både flickor och 

pojkar bakar, men där syns flickorna syssla med själva bakningen tillsammans med mamman 

medan pojkarna endast verkar vara hjälpredor och bär plåtar med färdiga bullar på (Byttner 

m.fl, 1958 s 11). Pojkar vid denna tid förmodas vara hugade att leka med tåg, bilar och cyklar 

och de ses också reparera desamma. I två långa berättelser bygger de en koja samt rymmer 

med ett sjörövarskepp (Byttner m.fl, 1958 s 18, 44, 47, 61, 105, 136, 146). Pojkarnas lekar 

beskrivs både som mer rörliga och mer äventyrliga än flickornas. Det här märks också tydligt 

när de två könen framställs rent allmänt på bilderna i boken. Lekande pojkar hänger upp och 

ned, står på händer, ligger platt och sitter ovanpå saker. Flickor sitter eller står bredvid saker, 

ofta med en docka, blomma, ballong eller frukt i handen (Byttner m.fl, 1958 s 10, 29, 39). 

 

I den omarbetade upplagan saknas några originalbilder, bland annat ”bullbakningsbilden”. De 

bilder som refuserats visar upp ett hemmafruideal som inte var speciellt populärt i slutet av 

1960-talet (Byttner m.fl, 1958 s 5,10, 11). Följaktligen föreställer ett par av de nyinsatta 

bilderna män som utför hushållssysslor och kvinnor som yrkesarbetar, dock som kontorist, 

skolsköterska, skolbespisningspersonal och andra könstypiska yrken (Byttner m.fl, 1968 s 5, 

6, 28). Jag noterar också att många av de mest könskonservativa berättelserna är borttagna i 

andra upplagan. Meningar som ”- Nej, vi vill inte ha jäntor med. De passar inte för nybyggar-

liv.” (Byttner m.fl, 1958 s 106) eller ”- Sss, fnös Ola, flickor har inte så mycket, som de ska 

komma ihåg.” (Byttner m.fl, 1958 s 99) upplevdes förmodligen som förlegade år 1968. 

Annars är det mesta sig likt mellan de båda upplagorna och de traditionella könsrollerna är 

starkt befästa både i text och i bild.  

 

Lars Naeslund berättar i intervjun om den polemik som uppstod i en lärartidning mellan 

bokens författare och småskoleläraren Gun Trollbäck, som kritiserade Första boken för att 

beskriva pojkar som kavata och flickor som våp. Författarna höll med till viss del, men 

bemötte hennes kritik med de en smula ironiska slutorden: 
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Vi håller med Gun Trollbäck om att detta är ett angeläget ärende, men att hon har skjutit över målet i alla 

fall. Även i en kommande version då mycket av det här kommer att ändras kommer mamma att vara Lucia 

och inte pappa. Utvecklingsiver får inte ta död på all tradition (Naeslund, 060518). 

 

Etniska stereotyper  
Sverige var under 1950- och början av 1960-talet en ganska isolerad värld där den 

begynnande internationaliseringen bara låg i sin linda. Sagor om ”niggerbarn” och visor om 

”hottentotter” lästes och sjöngs utan den minsta tanke på att dessa borde ifrågasättas som 

grova övertramp mot andra kulturer. Detta märks tydligt i den första upplagan av Första 

boken som aningslöst innehåller bilder som tidigt blev kritiserade och som idag hade varit 

fullkomligt otänkbara att publicera (Andersson, 1986 s 197, Edfeldt, 1992 s 69-70). Naeslund 

och Romare hade en hel del att berätta kring detta. 

 
I första upplagan av läseboken syns exempelvis under bokstaven N, bilden av en glad, tjock, 

vilande svart kvinna med gaffel i handen, iklädd blommigt höftskynke och typiska afrikanska 

smycken (Byttner m.fl, 1958 s 33). I Bredvidläsning för årskurs 1 (Byttner, 1966a) blir det än 

tydligare varför det till och med gick så långt som till att Första boken togs upp som exempel 

på rasism i skolböcker både i debattartiklar i DN och ända upp i riksdagen (Naeslund, 060518, 

Romare, 060523). I häfte 3 Första ABC-boken finns nämligen också verser till alla 

bokstavsbilderna. Texterna till bokstaven N respektive bokstaven Z lyder:  

 
– Uff-uff, ug-umpa! – Fru NEGER, är ni mätt? – Ack ja, och efter maten man somnar ju så lätt (s 9). 

På gatan vid hörnet fru ZIGENARE står. Hon vill sälja åt alla, som förbi henne går (s 15). 

 

Kerstin Romare påtalade dock att det inte var ordet ”zigenare” som i sig ansågs stötande, 

vilket faktiskt också kvarstår som ord i den omarbetade upplagan, utan själva bilden, som 

föreställer en romsk kvinna som säljer ballonger (Byttner m.fl, 1958 s 84). Det var nämligen 

italienare som hade monopol på denna syssla vid den här tiden och bild och text innehöll 

alltså ett rent sakfel, enligt den tidens sätt att se (Romare, 060523). Ballongförsäljerskan 

byttes ut i den omarbetade upplagan mot en bil vars registreringsskylt börjar på bokstaven Z 

(Byttner m.fl, 1968 s 95). 

 

Romare berättade också om hur obehagligt och svårt det var att stå till svars för N-bilden, 

bland annat inför de upprörda småskolelärare som hörde av sig och kom med diverse 

ogenomtänkta bildförslag. En mindre rasistisk och mer realistisk bild, enligt dem, skulle ha 
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visat gråtande hungriga barn eller vitkladda artister, något som Romare ansåg skulle ha varit 

mer kränkande än originalbilden (Romare, 060523). 

 
Då när den gjordes så var liksom alla helt ovetande på något sätt om hur det kunde tas. Men sen så tycker 

jag att det är helt okej. Det är ju en blunder. Jag förstår att de är upprörda men jag tror inte att de hade tänkt 

så särskilt mycket de heller. För vad hade bilden sagt egentligen om man hade haft alldeles magra och 

uthungrade ”negerbarn”? Eller om man hade haft sådana som steppade på krogen klädda i kostym och slips 

(Romare, 060523)? 

 

I den omarbetade upplagan fick bokstaven N istället symboliseras av en nyckel (2:an s 49). En 

dråplig jämförelse går här att göra med den ändring som gjordes 1936-1937 av bokstavsbilden 

N i den omarbetade upplagan av Sörgården. Där ändrades motivet från en nyckel (Roos, 1985 

s18) till en ”nasse” (gris) (Roos, 1939 s 11). Det kan tyckas märkligt att inte någon tog upp 

det som politiskt känsligt i riksdagen just de här åren! 

  

Sammanfattande reflektioner kring ändringar i den omarbetade upplagan  
Många ändringar är gjorda i den omarbetade upplagan av Första boken, vilket märks klart och 

tydligt när de båda versionerna jämförs. Det går utan problem att spåra läroplanernas 

inflytande, nya åsiktsströmningar och ändrade levnadsförhållanden i det svenska samhället. 

En intressant del av resultatet är också vilka ändringar som inte har gjorts trots dessa 

premisser. 

 

Pedagogiskt perspektiv 
När det gäller resultaten som hamnar inom det pedagogiska perspektivet visar de att 

läroplanens anvisningar följs relativt noggrant. Det märks dock att Första bokens författare 

själva var läsforskare och lärare på lärarhögskolan, med god insyn i ny läsforskning, eftersom 

de pedagogiskt verkar vara före sin tid när originalversionen skrivs, men även vid 

omarbetningen av boken. Det förefaller som om de till exempel har känt sig tvungna att 

försvara och förklara de läsförberedande övningarna i läraranvisningarna inför utgivningen av 

den omarbetade upplagan, trots att den typen av övningar hade funnits med som ett 

huvudmoment i läroplanen ända sedan 1962 (Byttner m.fl, 1968a s III, Kungliga 

skolöverstyrelsen, 1962 s 125). 

 

 29
 



Den syntetiska läsmetoden används alltjämt i den omarbetade upplagan, trots att kritik hade 

börjat riktas mot densamma från vissa forskarhåll. Författarna försvarar sitt metodval i 

förordet till Lärarens bok. Att metoden behålls kanske ändå inte är så märkligt eftersom inga 

direkta anvisningar angående läsmetod står att läsa i läroplanen. En metodändring hade nog 

också varit dumdristig, eftersom Första boken då säkert hade uppfattats som en helt ny bok 

och i och med det inte blivit en lönsam affär för förlaget. Här kommer förmodligen också den 

aspekt in som tidigare har beskrivits i denna uppsats och som Längsjö och Nilsson benämner 

skolpraktiken (Längsjö & Nilsson, 2005 s 30). Historiskt sett så har forskning och 

pedagogiskt nytänkande påverkat skolans undervisning väldigt lite och det har ofta funnits en 

rädsla, både från lärarhåll men också från allmänheten, för förändringar i skolan. Eftersom 

lärare och läsläror enligt tradition huvudsakligen har använt sig av en syntetisk metod i 

läsundervisningen så har säkert förlaget varit försiktig med att försöka sig på en förändring av 

detta (Längsjö & Nilsson, 2005, Andersson, 1986, Egidius, 2001, Gustafsson, 1992, 

Richardson, 1994, Thavenius, 1999). Staffan Thorson, som har studerat drygt femtio 

läroböcker i svenska från efterkrigstiden, kommenterar den bristande förändringsivern med 

orden: ”Efter att ha gått igenom ett antal läroböcker, från fem olika årtionden, vågar jag hävda 

att den metodiska förnyelsen är rudimentär” (Thorson, 1988 s 137)! 

  

Däremot går det tydligt att spåra det pedagogiska ”nytänkandet” inom svenskämnet som 

skedde under 1950-talet och som bekräftades i och med Lgr 62, vilket till exempel Längsjö & 

Nilsson beskriver med orden ”glidningen från innehåll till form och färdighetsträning” 

(Längsjö& Nilsson, 2005 s 40). Här har författarna verkligen följt läroplanen och 

nivåanpassat den omarbetade versionen genom en grundkurs- och överkursuppdelning samt 

arbetat fram mer extramaterial, om än något motvilligt. Det verkar nästan som om lärarna ute 

på fältet var mer positivt inställda till den ”nya” arbetsformen ”individuellt arbete” och 

”fylleriövningar”, än vad författarna själva var. En sådan här typ av förändring är dock lätt att 

åstadkomma eftersom materialet bara behöver stuvas om och utökas. Säkert en viktig 

anledning till att det har verkställts. 

 

Omvärldsperspektiv 
Förändringar som gjordes för att läseboken skulle kännas aktuell och modern finns det många 

exempel på. Svenskens vardagsliv hade ändrats under denna tioårsperiod och den omarbetade 

versionen försökte hänga med i svängarna så gott det gick. Kanske inte helt oväntat har det 
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också varit nödvändigt att ta bort eller rekonstruera berättelser och bilder som inte ansågs 

politiskt korrekta beträffande etnicitet och genus. Det som kan tyckas vara lite märkligt är att 

det inte verkar som om det har upplevts vara lika tvunget att ändra på hur flickors och pojkars 

olika roller framställs. Den traditionella fostransrollen som läseboken alltid har haft tycks 

också vara väl cementerad. 

 

Slutresultat 
Kort sagt kan sägas att Första boken följer läroplanen, den aktuella samhällsnormen och 

livsstilen, när detta inte krockar med lärarkulturen, allmänhetens förväntningar och läslärans 

traditionella roll. Detta är ett fenomen som Staffan Selander har beskrivit med orden:  

”läroböcker ärver läroböcker” (Selander, 1992 s 103). Bristen på respekt för konsumenten, det 

vill säga barnen, är påtaglig. Trots att mycket möda har lagts ner på att tillrättalägga materialet 

för att passa dessa konsumenter, märks det att barnen vid den här tiden fortfarande hade låg 

status och knappast sågs som individer med rättigheter att bryta mönster. Det finns gott om 

moraliska pekpinnar och traditionellt könsrollstänkande både i text och i bild. Dessutom är 

språket som används i berättelserna av klassisk skolbokskaraktär, det vill säga lite uppstyltat 

och torftigt, vilket forskningen har visat knappast stimulerar läsintresset (Andersson, 1986, 

Andersson, 1998, Bettelheim & Zelan, 1983, Thorson, 1988, Selander, 1988, Strömqvist red, 

2004 ).  

 

Läromedel i svenska idag och i morgon 
Till Första bokens försvar ska sägas att detta framställningssätt snarare är regel än undantag 

när det gäller läroböcker från den här tiden och läromedelstraditioner verkar som tidigare 

påpekats vara svåra att bryta. Eva Längsjö och Ingegärd Nilsson (2005), men också Birgitta 

Kullberg (2006) kommenterar dagens läromedel i sina böcker. Längsjö och Nilsson menar att 

man ofta ser en blandning av analytisk och syntetisk metod i dagens läseböcker, som idag 

nästan uteslutande kallas för läsläror. Dessa försöker följa de aktuella läroplanernas 

intentioner. Efter en liten tillbakagång under 1980 – talet, då kritiken mot skolans läromedel 

ofta var hård (Lindell, 1990 s 72), har stora läromedelspaket kommit på modet igen och 

arbetsböcker med så kallade ”fylleriövningar” är vanligt förekommande (Längsjö & Nilsson, 

2005 s 82). Kullberg menar dock att idag tas mer hänsyn till individuella skillnader bland 

eleverna där hela människan beaktas, vilket exempelvis tar sig uttryck i läs- och skrivövningar 

som försöker stimulera alla sinnen. Här kommer det ökade utbudet av multimediaprodukter in 
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som en lärandeform. På grund av det pedagogiskt ”nya” synsättet, att varje barn har ett unikt 

lärande, ifrågasätter Kullberg om det alls är lämpligt att välja ett enda läromedel för en hel 

grupp elever inför en skolstart och fortsätter med frågan: ”Ska vi ha en första läsebok över 

huvud taget” (Kullberg, 2006 s 203)? 

 

Vilket svar den framtida svenska skolan kommer att ge på den frågan är naturligtvis omöjligt 

att sia något om. Men om man som jag har besökt flera läromedelsmässor och där blivit 

översköljd av skolmaterial och kataloger med produktinformation, så är det för mig högst 

påtagligt att läromedelsbranschen idag är ett lukrativt verksamhetsområde, som förmodligen 

inte gärna ser att Kullbergs tanke ska få fotfäste i lärarkåren. 

 

En annan eventuell motståndare till denna tanke är också de skolpolitiker som vill bort från 

den så kallade ”flumskolan”. Istället önskas en mer styrd verksamhet där moralens fana ska 

vaja högt, där betyg och andra skriftliga omdömen ska tidigareläggas och där läroplanerna, 

kursplanerna och kunskapsmålen ska vara mer detaljerat utformade. Barn med läs- och 

skrivsvårigheter kommer då att bli upptäckta i tid menar man. En sådan typ av skola 

förutsätter förmodligen många olika tester och heltäckande läromedelspaket som innehåller de 

moment som krävs för att eleverna ska kunna bli godkända. En återgång till en mer 

traditionell läsinlärning med gemensam läsebok skulle då också kunna bli följden, på grund 

av att denna undervisningsmetod ofta upplevs som mer lämplig när man som lärare känner ett 

behov av kontroll. De mer fria övningarna skulle av naturliga skäl få stryka på foten för 

övningsuppgifter som mer tydligt går att jämföra eleverna emellan. Jag tror att det i framtiden 

kommer att krävas en kunnig lärarkår med gott självförtroende om denna ska kunna motivera 

betyg som är satta på grundval av exempelvis fritt skrivande och muntliga prestationer. 

 

 

Det ska bli spännande att följa den framtida läseboksproduktionen och utvecklingen av 

läsinlärningen i skolan. Kommer dessa att styras av aktuell forskning och nya metoder eller 

kommer den traditionella läseboken och den så kallade ”skolpraktiken” att ha en dominerande 

ställning? Hur det än blir så kan jag på grund av mina ovan beskrivna iakttagelser ana att 

läromedelsbranschen går en ljus framtid till mötes. 
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Fortsatt forskning 
Ett besök på Centrum för näringslivshistorias företagsarkiv i Ulvsunda skulle vara ett 

intressant försök till källutvidgning för just denna uppsats. PA Norstedts & Söners arkiv 

innehåller en stor volym korrespondens och författarbrev som eventuellt skulle kunna sprida 

nytt ljus kring Första boken (naringslivshistoria.se). 

  

Andra boken, Tredje boken och inte minst allt extramaterial i form av exempelvis läskort, 

skrivläror och övningsböcker innehåller mycket intressanta data som jag av utrymmesskäl i 

princip inte alls har kunnat ta upp i denna uppsats, men som säkert skulle kunna ligga till 

grund för framtida forskning.  

När arbetet med denna uppsats inleddes så var min idé att jämföra tre generationers första 

läsebok, min mammas, min egen och min dotters. Det här är något som fortfarande känns 

intressant för mig att utforska. Annars är en naturlig och väldigt intressant fortsättning på 

detta arbete, att studera dagsfärska läsläror och se vilken roll dessa spelar i dagens skola och 

vilka faktorer som styr deras innehåll och form. 
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Bilaga 
Frågor angående Första boken av Byttner, Edfeldt, Naeslund och Romare under 

medverkan av Torsten Husén. Både originalversionen och den omarbetade versionen. 

 

1. Vem eller vilka var initiativtagare till detta bokprojekt? Fanns det ett intresse från 

skolmyndighetens eller lärarkårens sida av en förnyelse av läsebokslitteraturen? 

2. Varför blev det just dessa författare och denna illustratör som kom att arbeta 

tillsammans? 

3. Hur gick samarbetet till rent praktiskt? Vilka avsnitt ansvarade de olika författarna för 

o.s.v.? (Har t.ex. genom Jons dotter Anna fått veta att berättelserna om familjen Söder 

skrevs just av Jon Naeslund.) Varför byts huvudpersonerna mor, far, Jan och Lisa ut 

mot familjen Söder 20 sidor senare?  

4. Vem skrev sångerna ”Titi - tu”, ”Alfabetet” och ”Sommar”? 

5. Vilken pedagogisk forskning och andra pedagogiska idéer ligger till grund för den 

första och andra versionen av boken? (T.ex. De första 15 bokstäverna introduceras 

endast som gemener i boken. Meningar innehåller inte stor bokstav och punkt till en 

början i version 1, men i version 2 skrivs de ut. C, X, Q, Z introduceras först i ”del 2” i 

den första versionen, men alla bokstäverna finns med i de inledande läsövningarna i 

den omarbetade versionen. ”Kommer du ihåg”, som finns i den omarbetade versionen. 

De typiska skolmognadstesterna i början av boken. ”Segelbåtspedagogiken” l → i = 

li.) 

6.  Varför finns andra författares bidrag med i boken? (Tove Jansson, Britt G Hallqvist, 

Astrid Lindgren, Lennart Hellsing, Olle Mattson, Ingvar Holmer och Åke Milles.) Hur 

kontaktades dessa personer och varför är just dessa texter med i boken? Varför är vissa 

utav bidragen borta eller omflyttade i den omarbetade upplagan?  

7. I första boken är Kerstin Romare endast illustratör. I den omarbetade versionen 

beskrivs hon som medförfattare. Hur ändrades samarbetet?  

8. Hur lång tid förflöt från idé till färdig bok? När kom den första upplagan ut, 1958 eller 

1959? (Det finns nämligen olika uppgifter om detta.) 

9. Varför gav Svenska Bokförlaget Norstedts ut den första versionen och 

Läromedelsförlagen Magn. Bergvall/A V Carlsson den omarbetade versionen? 

10. Bild och ändringsfrågor. De flesta andra frågor jag har handlar mest om bilderna och 

de ändringar som gjorts i den omarbetade upplagan. (Även om Kerstin Romare 

förmodligen vet mest om bilderna, låter jag dessa frågor komma alla till del.) Varför är 

  



färgsättningen något ljusare i den omarbetade upplagan? Varför är färgsättningen till 

övervägande del ”omvänd” i den omarbetade upplagan, d.v.s. de röda sidorna har 

blivit gröna och tvärt om? 

11. Vilka låg bakom de förändringar som gjordes i den omarbetade versionen? Var det 

bokförlaget, författarna eller lärare ute på fältet? 

12.  Jag skulle vilja veta lite om idén till Li och Lo, deras utseende (mumindrag) och 

funktion. Varför valde man att använda fantasifigurer istället för människor o.s.v.? 

13. Olika yrken beskrivs i bilderna ofta på ett lekfullt sätt, t.ex. brandmännen, sotaren och 

fönsterputsarna på sidorna 20 och 27. Finns det någon tanke med detta eller är det bara 

tidstypiskt? Jag jämför t.ex. med Lennart Hellsing. Av ren nyfikenhet: Varför har en 

av brandmännen picknick mitt under pågående eldsvåda? 

14. Varför byttes alla bilderna i början ut mot nya i den nya versionen? (Viss inverkan 

förmodar jag att könsrollsdebatten hade men inte när det gäller alla bilder.) Varför 

försvann vykortsbilden på sidan 70? 

15. Vem bestämde innehållet i bokstavsbilderna? Fick illustratören ett antal ord som 

skulle illustreras på bilden eller var detta arbete ganska fritt? Vem kom på idén med 

bilderna där man får leta efter bokstäverna? (Det är nog dessa bilder som jag själv 

mest kommer ihåg från den här boken.) 

16. I den andra versionen har fler bilder lagts till vid varje bokstav, ibland som en egen 

liten bildberättelse. Denna version har också en slags ”överkursdel”, även om detta 

inte markeras på något sätt i innehållsförteckningen. På vems initiativ gjordes dessa 

ändringar och varför? 

17. Många av bilderna och berättelserna förstår jag var av naturliga skäl tvungna att göras 

om eller helt tas bort på grund av skolreformer, högertrafikomläggning, tv:s intåg i 

hemmet, ändrad syn på genus och etnicitet o.s.v. Kommer ni ihåg något speciellt kring 

just dessa typer av ändringar?( t.ex. s 5, 33, 49, 62, 65, 84, 99, 105-109, 146) 

18. Kuriosa Vem är pojken på framsidan? Finns han ”i verkligheten”? 

19. Finns det verklighetsbakgrund till ”Pytt är gottsugen” (s 94) eller är berättelsen en 

slags travesti på ”Sagan om den lilla, lilla gumman”? 

20. Varför kallas flickan som inte vill äta för Gun (s 66), för det är väl egentligen Pytt? Är 

det bara för att detta stycke ligger före presentationen av Pytt? Varför placerade man 

då detta stycke före?  

21. Varför byts Jan och Lisa (s 57) ut mot Li och Lo (s 80 andra versionen) i berättelsen 

om läsning? 

  



22. Varför är Citronella (s 77) utbytt mot Cilla och berättelsen delvis omgjord? 

23. Varför är berättelserna ”Ramsa” (s 96), ”Nybyggarna” (s 105), ”Olle Sotare och 

papegojan” (s 124), ”Sjörövarna” (s 146) och ”Katten som kunde räkna” (s 168) helt 

borttagna och ” På Kvarn-gården” (s158) helt omskriven? 

24. Övrigt? JAG ÄR SOM NI FÖRSTÅR INTRESSERAD AV ALLT SOM RÖR 

DESSA BÖCKER SÅ BERÄTTA GÄRNA MER! 

 

Extrafrågor till Åke W Edfeldt angående Första boken av Byttner, Edfeldt och Romare. 
 
Frågorna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 16, 17 och 23 är jag extra intresserad av att få höra lite mer 

om, eftersom Jon Naeslunds och Kerstin Romares svar i vissa fall har varit vad man skulle 

kunna kalla något knapphändiga. Jag är helt enkelt mer nyfiken! 

 

Följdfråga till fråga 1: Eller fanns det ett andra skäl till att detta projekt sattes igång? 

 

Angående fråga 2: Jag skulle dessutom vilja veta lite mer om Elselill Byttner. Hennes 

bakgrund m.m.  

 

Följdfråga till fråga 5: Var ni under denna period överens om det pedagogiska 

förhållningssättet? (Boken utgår ju i huvudsak från ett syntetiskt förhållningssätt. I Tredje 

boken finns t.ex. läsövningar som ”vill grundlägga en riktig lästeknik”, vilka man kan känna 

igen från 1950-talets läsforskning. Jag har bl.a. läst Naeslunds tvillingstudie och er Lästeknik. 

De är spännande tidsdokument och då speciellt bilderna på alla apparater som användes i 

forskningen.) 

 

Följdfråga till fråga 5: Andra upplagan blev större till omfånget än originalet. Fler övningar 

och texter stoppades in. Nu undrar jag om också läraranvisningarna blev mer omfattande i den 

andra upplagan jämfört med den första upplagan? Jag har nämligen bara lyckats få tag på 

Lärarens bok till den andra upplagan av Första boken och kan därför inte jämföra. 

Anvisningarna är väldigt grundliga. Vem skrev dessa? Var det ett krav från lärarhåll på näst 

intill ”övertydliga” metodiska anvisningar, eller?  

 

Angående fråga 5: Den första upplagan av Första boken utkom 1958 (?) och den andra 

upplagan 1968 (?). Där emellan genomfördes grundskolereformen , Lgr 62 och ”nästan” Lgr 

  



69.  Hur stor påverkan hade detta på innehållet i boken? Skillnaden mellan 1950-talets och 

1960-talets tidsanda och värderingar . Hur påverkade det innehållet? 

 

Angående fråga 7: Tredje boken har ytterligare en illustratör nämligen Kerstin Abram – 

Nilsson. Hur kom hon in i sammanhanget?  

 

Båda de tidigare ”intervjuoffren” berättade om hur omgivningen reagerat på vissa bilder och 

texter, som ansågs rasistiska, könsdiskriminerande och t.o.m. plagierade. (Li och Lo liknade 

t.ex. Mumintrollen.) Det uppstod bl.a. debatter i riksdagen (någon folkpartist?) och med en 

viss Gun Trollbäck kring detta. Jag tycker det är ett intressant tidsdokument och skulle vilja 

veta mer. När, var, hur, vem? Publicerat? 

 

Ungefär hur många exemplar trycktes/såldes utav Första boken (1:a och 2:a upplagan) Andra 

boken, Tredje boken samt allt extramaterial?  
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