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Abstract:
This thesis presents and evaluates a project, undertaken in 2001 by a librarian (the
writer of this thesis) and a teacher. We met with a number of adults with reading and
writing disabilities, and presented and discussed books and experiences of reading, with
the aim to increase their joy of reading, as well as finding out more about our own ways
of co-operating with each other across our professional borders.

The documentation and evaluation emphasizes on the process and the results of the
project, and on our own participation, by asking the following questions: How did we
carry out the project? What obstacles did we meet? What went well/wrong? What did
we achieve related to our goals?

In order to illuminate the project from different angles, consequences of reading and
writing disabilities for adults are discussed, as well as the specific nature of adult
education and projects more or less related to ours.

Action research is chosen as a method, because it allows the process of the project, and
our own learning process, to be exposed. This suits the purpose of the thesis, as we want
to present both advantages and disadvantages with our work, in order to learn from
them. And as actions researchers we feel closely related to the participants of the
project, as we are evaluated to the same degree.

The formative evaluation can be followed in our diaries, with commentaries about what
we learn, the difficulties we meet and how we change our plans. The summative
evaluation with all our new knowledge is concluded after carrying through with the
project.

We managed to accomplish our goals to some extent. Some participants expressed a
new joy of reading, some did not. Moreover, me and my colleague learnt a lot about
cooperating. Teacher and librarian need each other to be able to reach certain
individuals, and we have a lot to learn from each other in trying to find out particular
needs, dreams and interests of a person, all of which is important when you want to find
her a suitable book.
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Inledning

Personlig bakgrund…

Djupast är uppsatsens problemställning förankrad i min egen starka upplevelse av min
svensklärare i mellanstadiet, och hennes högläsning. Om detta har jag skrivit ett paper i ett
annat sammanhang på BHS, som nog duger som redovisning för vad som har betytt mest för
mig själv i min tillblivelse som läsare:

Jag är ett barn. Jag är mittemellan liten och stor, elva år, går i sjätte klass. Kroppen växer,
känns stor. Ändå har jag svårt att rymmas i den. Jag är full av frågor; det är ett långsamt
uppvaknande.

Jag har inga läsande föräldrar. Jag har Kristin, min klassföreståndare och
svensklärare. Hon läser högt för oss, hela klassen. Det sägs att man kan höra en knappnål
falla, när det är så där tyst som det brukar vara då.

…en litteraturintresserad, förstående vuxen som förmedlar litteratur är den viktigaste enskilda faktorn
när det gäller att väcka ett barns lust att läsa, och att läsa äventyrligt.
                                                                                                            Chambers 1987, s 26

Kristin viskar när texten kräver det, gömmer sig bakom boken ibland, leker –
bokstavligen – med orden. Hon ändrar rösten, förställer den och föreställer någon annan.
Hon läser äventyrligt. Genom henne har berättelsen mig i sitt grepp. Vi bildar en kedja, där
hon är en viktig länk mellan mig och berättelsen.

Jag läser och läser mer, går till biblioteket, vill vara bland orden. Bibliotekarien, hon
som stammar, har förmågan att flämta fram hur världen är fylld av underbara ”skildringar”
av densamma. Jag vill låna dem alla, läsa kanske bara vissa, men det jag vill är just detta, jag
säger det igen, att vara bland orden. Kanske kan man säga att jag är eskapistisk, men det
låter så dåligt. Jag vill underhållas och fascineras, gå in i en annan värld, leva mig in i en
annan människas tankar, för en stund bli någon annan. För att sedan återvända, berikad.

När vi tyckt riktigt mycket om något som vi läst, vill vi instinktivt bearbeta vår upplevelse genom att tala
om den. Barn vill ofta rita eller måla eller spela upp en scen utifrån vad det känt. Andra vill skriva något
liknande själva. Någon – jag minns inte vem – har sagt att författare bara är läsare som vill försöka
imitera sina favoritförfattare.

 Chambers 1987, s 20

 Jag går hem och säger till min mamma att jag skall bli författare när jag blir stor, och
när jag fyller tolv önskar jag mig inget annat än en skrivmaskin.

I skolan läser Kristin ”Kalle och chokladfabriken”. Jag går hem och knackar sakta
fram en berättelse där huvudpersonerna (tre prinsessor) flyger med ett flygplan vars väggar
är tunna och tåliga, helt igenom gjorda av godis!

Det roar mig att härma så här, på ytan. Men snart fyller jag tretton, det knakar i
kroppen: utanpå men mest inuti, och den där ytan räcker inte. Jag behöver spegla mig i
meningarna och betydelserna.

Som all annan kreativ aktivitet fordrar också tänkandet råmaterial. Själv kan jag aldrig få nog av eget
och hämtar det mesta från andra. På egen hand räcker jag helt enkelt inte till, vare sig vad gäller
erfarenhet, kunskap, fantasi eller språk. Tänkande är med andra ord inte alls något individuellt. Det är
en gemensam process. Vi är alla sparare och låntagare i mänsklighetens tankebank.

Chambers 1987, s 12
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Här och nu börjar jag skriva dikter. Jag är i full gång med att få och ta mig, erövra, ett
eget språk: ord för mina egna bilder. Jag läser och får bilder och gör bilder. Och jag skriver
och får bilder och gör bilder. Två sidor av samma mynt; jag går helt in i den världen nu.

Om barnets fantasi har en sådan problembearbetande karaktär, ligger det nära till hands att påstå att
litteraturen kan ha samma effekt, eftersom den både sätter fart på barnets fantasi och tillfogar fantasin
något nytt. Förutsättningen är emellertid att litteraturen behandlar ämnen som är relevanta för
barnet/…/ och att själva ämnesbehandlingen kan användas av barnet.

Møhl & Schack 1981, s 108

Terapi i läsandet och sedan terapi i skrivandet: jag har ett tryck inifrån, ett språk som
bubblar fram. Ett språk med vilket jag samtidigt kan gömma och visa mitt hemliga liv, det
som håller på att bli jag. Jag har detta, jag har dikterna.

Och jag har Kristin och jag kommer alltid att ha haft Kristin och hennes lust till
böckerna har jag med mig. Så kommer jag också alltid att vilja vara en ordens apostel.

Det här är min egen utgångspunkt, och härifrån stammar min övertygelse om att människor
har såväl helt egna som med andra delade upplevelser som kraftigt bidrar till att göra - eller
till och med faktiskt gör - vederbörande till en läsande individ.

Frågor jag själv ställer mig är: vad är det som avgör en sådan här sak? Vad kan skolan göra?
Och biblioteken? Ja, vad spelar egentligen biblioteken för roll här? Dessutom, och inte minst,
är det värdefullt att se varför det är viktigt, att se vad det egentligen betyder för de enskilda
individerna att bli och ha blivit en läsare. Vad ger det som de tror sig vara utan annars?

Min egen syn på saken är naturligtvis att det är viktigt att bli en läsare för att man som
människa går miste om så väldigt mycket, både mentalt och socialt, om så inte blir fallet. Jag
tror att man inom skola och bibliotek har mycket att uträtta, med fördel tillsammans, men att
det behöver kartläggas bättre olika former för detta.

…och vägen till projektet

Jag arbetade under flera års tid en dag i veckan som bibliotekarie på ett skolbibliotek, i en
komvuxskola i Stockholm, för elever med läs- och skrivsvårigheter. Där hade vi, som skolans
hjärta, ett litet mycket trivsamt bibliotek, som var en naturlig och rofylld mötesplats för
eleverna, och ett rum för läsning. Där fanns Torsdagsdikten: strax före tio valde och läste
någon elev en dikt, en text, en sång, skriven av eleven själv eller annan författare. Dikten
hamnade i Diktboken, en bok som eleverna på så vis skapade själva. Den låg sedan framme,
så att alla kunde återvända till den. Många tog här sina första trevande steg bara genom att
närvara och lyssna på någon annan. För många var detta stort nog, och inte sällan blev nästa
steg att eleven själv så småningom var den som läste. Det var för många, elever och lärare, en
kär tradition att gå dit!

Biblioteket här var alltså mycket viktigt. Flertalet elever med läs- och skrivsvårigheter har,
som det också kommer att visa sig här i uppsatsen, ett mycket komplext förhållande till
bibliotek, böcker och läsande.1 Man känner sig utestängd härifrån och tror att det syns utanpå
vilka problem man har med att läsa: ”heder och ära kan hos den svaga läsaren vara så
söndertrampade, att han inte skulle uthärda att bli ’degraderad’ (deklasserad) ännu en gång.

                                                
1 Se även Det var ju inte dum jag var :13 dyslektiker begär Ordet (1996), som handlar om dyslektikers möte med
bibliotek.
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Detta att komma till biblioteket kan bli det sista försök han gör med hela läsproblemet för
lång tid framåt. Blir han undervärderad här, kan det dröja år och dag innan han på nytt – i alla
fall frivilligt – vågar komma i närheten av någon offentlig institution” (Thomsen 1980, s 35).2

På denna skola växte ett samarbete fram mellan mig och en av skolans lärare, Margareta. Hon
var då kulturansvarig lärare och undervisar, då som nu, i något som kallas Skrivlust.3

Tillsammans ordnade vi några kulturdagar på skolan, med gäster, tävlingar, bokpriser och –
gåvor mm. Margareta och jag hade många samtal och gemensamma tankar kring läsande och
skrivande och bibliotek, och verksamhet för vuxna elever med läs- och skrivsvårigheter.

Höstterminen 2000 flyttade hela denna skolenhet in i ett större vuxengymnasium. Ett
bibliotek fanns redan – och bibliotekarie - men dessa fick inte samma funktion för ”våra”
elever. Följden blev att eleverna stod utan ”bokträffpunkt” och utan ett fortsatt naturligt
förhållande till bibliotek! Ur detta växte då våra, mina och Margaretas, gemensamma idéer
om att göra något för de här eleverna. Vi kunde inte gå in och förändra det befintliga
biblioteket, men tillsammans kunde vi göra något för elevernas läslust. År 2001 stod läsandet
i centrum också med hjälp av Läsrörelsen. 4 Denna vände sig dock till stora delar till barn och
som ofta är fallet - tycker vi - hamnar de vuxna med samma behov i skymundan.

Alltmedan tiden gick hade dock våra planer förändrats; de hade svällt och krympt om
vartannat. Skulle vi ha några ekonomiska resurser för att genomföra något, och i så fall vad,
för dessa elever?

                                                
2 Sigrid Thomsen är journalist och författare. Hon arbetar sedan många år på ett bibliotek i Danmark med att
hjälpa svaga läsare till rätta.
3 Som ett komplement till den vanliga svenskundervisningen kan eleverna välja Skrivlust för att väcka och
utveckla sitt eget skrivande, sitt språk och sin kreativitet. Enligt kursbeskrivningen vänder sig kursen till den
”/…/ som känner sorg och ilska över handens lås som finns av olika anledningar, eller du som egentligen tycker
om eller har tyckt om att skriva, men tappat lusten på grund av alla röda bockar.” Innehåll och arbetssätt: ”Vi
försöker att med utgångspunkt från samtal, skrivövningar och inspirations- och impulsmaterial i text, bild och
musikform gradvis utveckla det egna skrivandet. Uppöva känslan för, och hitta det egna språket.
Utgångspunkten är det närliggande och personliga, som att skriva om sitt namn, brevskrivande, läsande,
’tankedikter/fundror’ till att skriva längre texter omkring ämnen/intressen som dyker upp, antingen på det
individuella planet eller inom gruppen. Samtalet i gruppen är viktigt och ett stort stöd och inspiration i
skrivandet.”
4 ”Den landsomfattande Läsrörelsen invigdes den 14 september 2000 på Bok&Bilioteksmässan i Göteborg och
pågår under hela 2001. Läsrörelsen genomförs i samarbete med mängder av samarbetspartners, från stora företag
till barnavårdscentraler, från fackliga organisationer till idrottsklubbar. Läsrörelsen vänder sig till alla i alla
åldrar och ser språket – att kunna använda sig av det talade och skrivna språket – som en av förutsättningarna för
demokratin och vill lyfta fram den läsning som ger sammanhang och fyller människors inre med bilder,
associationer och lust.” (Hämtat från http://www.lasrorelsen.nu/intro.html )
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Syfte och frågeställningar

Uppsatsens och projektets

När man arbetar med och träffar elever med läs- och skrivsvårigheter är det vanligt att de
uttrycker en sorg över det de missat från litteraturen, och att de aldrig blivit läsande
människor. Som mål med sina studier har de många gånger att läsa åtminstone en hel bok…
Många av eleverna är också föräldrar, och vet inte hur de skall gå till väga för att inte skicka
läs- och skrivproblemen vidare till nästa generation. Det är självklart att om man kan hjälpa
den vuxne skulle det kunna ge positiva effekter långt fram i tiden.

Med ett läsprojekt, som vi kallar Läslust, ville vi skapa läslust, ge vår egen entusiasm vidare,
och i varje bemärkelse – såväl stor som liten – vi lyckas med detta ser vi som en framgång.
Det betyder inte att utfallet av projektet är oviktigt, men att det faktiskt helt enkelt och
självklart var bättre att läslustprojektet blev av än inte.

Genom att arbeta med de här eleverna ville vi se vad man kan göra i ett större perspektiv.
Kanske kunde det skänka kunskaper som i förlängningen skulle kunna förbättra ordinarie
skolundervisning, som ett slags ”ringar-på-vattnet-effekt”?

Dessutom: hur kan ett samarbete mellan lärare och bibliotekarie se ut? Det är vanligt med
brister i samarbetet; därom kan många, både lärare och bibliotekarier, vittna. Brigitte Kühne
(1993) har i sin avhandling om skolbiblioteket som resurs (i det undersökande arbetssättet på
grundskolan) berört några av de svagheter som kan förekomma: lärare kan vara mer eller
mindre villiga att ta emot den hjälp som erbjuds från biblioteket (ibid, s 202), lärare
välkomnar ett samarbete, men bibliotekarien glöms liksom bort och kommer inte in i kollegiet
för att ta del av planering osv. (ibid, s 112). Det kan uppstå missförstånd omkring hur
biblioteket skall involveras: man kanske tror att bibliotekarien har för avsikt att påverka
utformningen av undervisningen (ibid, s 199) och – min tolkning - ”vill skydda sitt revir”. Jag
tror att det för elever med läs- och skrivsvårigheter är rent nödvändigt att samarbetet utvecklas
och förbättras, så att båda yrkeskategorierna närmar sig de enskilda eleverna för att möta
deras behov.

Kort sagt ville vi med projektet  förbättra ett antal elevers förhållande till läsning. Samtidigt
ville vi tillskansa oss ny kunskap kring olika sätt att arbeta med läsning/lässvaga och få
fördjupade insikter i hur vi och andra kan bygga upp samarbete mellan lärare och
bibliotekarier.

Uppsatsskrivandet är ett sätt att gå varvet runt: genom att utvärdera projektet extraherar jag de
lärdomar vi dragit och lägger dem för läsarens ögon. Syftet med uppsatsen är just att i den ta
itu med projektet rent teoretiskt, att dokumentera och utvärdera det konkreta projektet, med
särskild vikt fäst vid projektets process, våra egna insatser och projektets resultat. Detta
genomför jag med följande frågeställningar:

• Hur genomfördes verksamheten?
• Vilka hinder stötte vi på?
• Vad fungerade bra respektive dåligt?
• Vad uppnådde vi för resultat i förhållande till vår målsättning?
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Syftet med hela projektet kanske kan tyckas missionerande? Det må så vara. Vi har utvecklat
en känsla för dessa elever och ser att vår insats kan betyda något. Det är viktigt. Vi ser också,
med våra glasögon förstås, hur vuxna med läs- och skrivsvårigheter ofta glöms bort, och de
själva kanske inte alltid, på grund av sitt handikapp,5 har blivit så bra på att kräva
uppmärksamhet. Att kunna läsa och skriva är en stor sak i vårt samhälle, det går inte att
komma förbi, det går inte att ”gena”. Vi vill inte att läsprojektet skall ”låta fint”, vi vill nå nya
läsare. Det är här aktionsforskandet, se vidare nedan, kommer in i bilden, inte minst för att det
tillåter patos och personligt engagemang i arbetet:

Action research rests on ideas to do with truth, social justice, compassionate ways of living, respect for
pluralistic forms. Often action researchers live in social contexts where these values are prized in
principle but denied in practice. The realities of their contexts often show preference for privileged elites
rather than the unprivileged and marginalised. Action researchers aim to understand these issues in order
to present realities into futures which are more in tune with their values.

                                                                                                                           McNiff 2002b, s 17

Disposition

När jag nu redogjort för mina personliga utgångspunkter för projekt och uppsats, tillika de
bådas syften, går jag vidare med bakgrunden. Det är på sin plats att belysa projektet ur flera
synvinklar: därför lyfter jag fram forskning kring läs- och skrivsvårigheter, och då särskilt
avseende vuxna, och idéer omkring vuxenundervisning. Vidare berättar jag om några andra
projekt och arbeten med anknytning till ämnet.

Därefter följer ett metodkapitel, som i mitt fall både gäller tillvägagångssätt och det teoretiska
genomförandet. Då jag valt aktionsforskning som metod blir en sammansättning av teori och
metod nödvändig. Jag tittar närmare på utvärderingsområdet, som är centralt inom
aktionsforskning, och det sätts här i relation till mitt arbete, så som också är fallet i det lilla
avsnittet om forskarens roll. Där redogör jag för etiska och andra ställningstaganden jag gjort,
av vilka flera har med aktionsforskande att göra.

Nästa större kapitel, ”Projektets genomförande”, innehåller genom dagböckerna den pågående
utvärderingen, den som följer projektets process.

Därefter låter jag läsaren ta del av elevernas tankar kring projektet och kring läsning.

Efter den avslutande utvärderingen väljer jag att ha en epilog, då jag gärna vill berätta om vad
som skett efter projektets slut, om några ”ringar på vattnet”, samt om några inspirerande idéer
som jag vill ta mig an i framtiden.

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av densamma.

                                                
5 Dyslexi klassas sedan 1990 som handikapp.
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Bakgrund och tidigare forskning

Läs- och skrivsvårigheter i ett vuxenperspektiv

Dyslexi

Majistern, språket lyder mej inte.
Jag skriver ord jag tror jag kan stava
 - inte orden jag behöver.

Bokstäverna vender sej
kring sina gömmba axlar
och vandrar i egna spår
som språket inte vill föllja.
Och när jag läser bölljar raderna
 - är bara sellan parralälla.

Böckerna sluter sej
kring varje mening som jag besegrat.

Majistern, språket är inte mitt.
                                                          Gert Glentow, ur Hoppande bokstäver 1988, s 11

Dyslexi är den internationella benämningen på svårartade och långvariga läs- och
skrivsvårigheter. Det kommer till uttryck i olika grad och på olika sätt; man kan alltså ha
dyslexi mer eller mindre. Stadler6 (1994) säger att man på de flesta håll använder termen
dyslexi för att beteckna svårare störningar av konstitutionell art. Men man kan alltså ha läs-
och skrivsvårigheter utan att ha dyslexi: man kan ha brist på adekvat utbildning, ha en
utvecklingsstörning eller vara svårt syn- eller hörselskadad. Det har då tydliga orsaker, vilket
inte är fallet vid dyslexi. Benämningen läs- och skrivsvårigheter innefattar alla typer av
sådana svårigheter oberoende av orsaksbakgrunden.

Kännetecken på dyslexi, som kan vara kännetecken även på andra läs- och skrivsvårigheter, är
att man läser långsamt, trevande eller hackigt, läser alltför fort och gissar, stannar upp och
läser om, utelämnar och läser fel på småord och ändelser, gör tillägg (t ex helt–helst, igen–
ingen, bagaren–bargaren), kastar om bokstäver (t ex bar-bra, börd-bröd), vänder hela ord (t ex
som-mos, mot-tom) och drar med tidigare ljud i samma ord (t ex skrattade-skrattatade). Till
följd av allt eller somligt av dessa kännetecken får dyslektikern bristande läsförståelse, obehag
vid läsning, och han eller hon läser ofta lågmält, och ogärna när någon hör på (ibid, s 22).

Det finns två läger bland läsforskare och pedagoger, i vilka man har skilda åsikter om orsaker
till och lösningar på dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Det ena lägret (ex. Høien7, Lundberg8)
                                                
6 Ester Stadler har lång erfarenhet av att arbeta med läs- och skrivsvårigheter som lågstadielärare, speciallärare,
grundvuxlärare och metodiklektor inom lärarutbildningen.
7 Torleiv Høien är norsk författare och professor, verksam vid Senter for leseforsking, Högskolan i Stavanger,
Stiftelsen Dysleksiforsking
8 Ingvar Lundberg har varit professor i psykologi med inriktning mot utvecklingspsykologi vid Umeå universitet
fram till 1995. Numera är han knuten till Göteborgs universitet där han ingår i ett forskningsprogram om
kommunikation och handikapp. Han är också medlem i områdesgruppen för Hälsa, Handikapp, Åldrande vid
Psykologiska institutionen i Göteborg. Han har sedan länge anknytningar till Torleiv Høien, Senter for
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anser att det finns medicinska förklaringar: dyslexi beror på neurologiska eller genetiska
skador. Det andra lägret (ex. Smith9, Sundblad10) förklarar det med att sociala och
pedagogiska faktorer avgör. Debatten mellan lägren har varit mycket livlig. Jag väljer här att
inte fördjupa mig mer däri, då både rönen och åsikterna är av sådan omfattning att det i så fall
skulle kräva en mycket grundlig genomgång.

”Betydelse för läsinlärningen har, utöver psykologiska och sociala förhållanden, en rad
kognitiva funktioner som t ex receptiva (mottagande) och expressiva (uttryckande) processer,
korttidsminne och logisk, grammatisk förmåga. En förutsättning är normala sinnesfunktioner
som syn och hörsel. Det är troligt att dessa funktioner, tillsammans med inlärningsmiljön, har
minst lika stor betydelse för inlärningsresultatet i normalfallet, som metodvalet har. /…/ För
dyslektiska elever får man ofta lov att konstruera individanpassade metoder och arbetssätt.”
(Stadler 1994, s 43).

Som Stadler (ibid, s 31) påpekar är det i den praktiska verksamheten i undervisningen inte i
det enskilda fallet mest intressant att utröna vad svårigheterna beror på, om de är av
biologiskt/genetiskt ursprung eller inte. Det viktiga är att ta reda på hur man kan hjälpa eleven
att minska svårigheterna och främja en positiv utveckling.

När det gäller vuxna hamnar det lite i ett annat ljus. Som framgår nedan vilar
vuxenpedagogiken, när den fungerar väl, på att utnyttja elevernas tidigare erfarenheter. Ofta
har den vuxne med läs- och skrivproblem många negativa minnen från skoltiden. Dessa är ett
råmaterial som ofta behöver bearbetas, för att eleven skall kunna skaffa nya, positiva minnen
istället. Dessutom, som lärare inom den grundläggande vuxenundervisningen, står man inför
faktum att grupper är så heterogena de kan bli, just för att allas problem springer ur olika
orsaker. Det ställer oerhört stora krav på läraren att undervisa i en grupp där någon har DAMP
eller dylikt, någon har psykiska problem, missbruksproblem eller liknande. Alltmedan en
annan i gruppen kan ha rent biologiska förklaringar till sitt handikapp.

Den vuxne med läs- och skrivsvårigheter känner ständigt av konsekvenserna. Witting11 (1996)
beskriver fylligt problemen med hjälp av berättelser från komvuxelever. Hon sammanfattar
problemen eleverna beskriver under rubrikerna ”svårigheter med läsning och skrivning”,
”problem i yrkesutövning och studier”, ”bekymmer med självtillit, kommunikation och inre
jämvikt” och ”hinder för ett djupare samhällsengagemang” (ibid, s 12).

Eleverna har inte använt sitt eget språk utan lärt in ord, fraser och hela avsnitt för att precis
klara godkänt men inte mera. ”Komvuxeleverna nämner att de inte kunnat välja yrke efter sin
önskan, inte kunnat behålla ett arbete, inte kunnat ta ett arbete som krävt läsning och
skrivning, att de inte kunnat avancera i yrket och att de inte klarat av sitt arbete utan att lägga
ner oproportionerligt stora insatser på de delar där läsning och skrivning utgjort nödvändiga

                                                                                                                                                        
Leseforskning samt Stiftelsen Dyslexiforskning i Stavanger. En annan viktig anknytning gäller Pedagogiska
Fakulteten vid Åbo Akademi med säte i Vasa, där han var docent i specialpedagogik. År 1999 blev han
hedersdoktor vid Åbo Akademi. Ingvar Lundberg har under flera decennier forskat om läsning och läs- och
skrivsvårigheter.
9 Frank Smith har varit professor vid University of Victoria i Canada. Han är föreläsare och författare och har
skrivit böcker om läsande och skrivande, tänkande och lärande, varav en (Läsning)  är översatt till svenska.
10 Bo Sundblad är läsforskare och lärare vid lärarutbildningen i Stockholm. Han har skrivit flera böcker, bl. a
tillsammans med Birgitta Allard, mellanstadielärare och psykolog.
11 Maja Witting ligger bakom Wittingmetoden, en metod för läs- och skrivinlärning. Det är ett läspedagogiskt
alternativ som syftar till ominlärning; många är de som haft hjälp av metoden för att bearbeta sin läs- och
skrivsvårigheter. Se även not 17.
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inslag.” (ibid, s 17). Vidare: ”När man länge och eftertryckligt upplevt misslyckanden på
vitala punkter skapas inga goda förutsättningar för ett frejdigt deltagande i samhällslivet. En
betydelsefull faktor är naturligtvis att problemen varit så utsträckta i tiden. De började redan i
skolan och gav tydliga signaler om att man inte var tillräcklig och alltså inte kunde delta.
Ingenting eller mycket litet har sedan tillkommit som förändrat den bilden” (ibid, s 21).

Vägen till vuxenlivets skriftspråk är lång och mödosam, men fullt möjlig. Läs- och
skrivsvårigheter är ett handikapp som det går att göra något åt. Åtgärder måste sättas in för att
minska följdverkningarna, d v s förändra omvärldens krav och ge stöd. ”Möjligheterna att
övervinna problemen är självfallet också beroende av varje enskild människas totala situation.
Det är knappast troligt, att alla i sitt vuxenliv skulle kunna foga in ett långsiktigt,
energikrävande och tålmodigt arbete med att skaffa sig nya läs- och skrivstrategier.” (ibid, s
24)

Witting menar, att för att förstå vad som krävs av den vuxne, är det viktigt att betänka deras
tidigare läs- och skrivsituation. De har aldrig känt sig inspirerade inför läsande och skrivande.
Åren gick och de fick inte den läs- och skrivträning som barn och ungdomar vanligtvis får
genom både läx- och nöjesläsning. ”De har exempelvis inte fördjupat sig i texter med
varierande faktainnehåll, spännande skeenden, roliga och intressanta människoskildringar,
målande naturscenerier och poetiskt förtätade stämningsbilder. Inte heller har de ägnat
nämnvärd tid åt att i skrift uttrycka kunskap, reflexion, känsla och fantasi.” (ibid, s 29). När de
har läst och skrivit har de bara befäst sina brister. De har alltså inte bara gått miste om språket,
de har dessutom fått en negativ inställning till det. Läsande och skrivande har blivit något man
gör när man måste, inte av eget intresse.

Det som behövs är först en lång tid för att arbeta bort svårigheterna. Sedan krävs en lång
period där man kan öva sig i att använda skriftspråket. ”Då kan man bli så bra som möjligt i
förhållande till hur man skulle ha kunnat utvecklas under optimala förhållanden, d v s om man
kunnat göra denna insats under skoltiden./…/ Optimala förhållanden har vuxna med läs- och
skrivsvårigheter aldrig upplevt och får heller aldrig uppleva, eftersom det inte går att ersätta
vare sig förlorade övningstillfällen eller förgången tid i den språkliga mognadsprocessen. Men
på något sätt måste de ändå med sin sämre utgångspunkt försöka nå en skicklighet som räcker
till.” (ibid, s 33-34)

Drar man saken till sin spets är nämligen vuxnas läs- och skrivskicklighet en förutsättning för
en fungerande demokrati (ibid, s 34). Om man inte har de instrument som krävs för att skaffa
information, sätta sig in i frågor och vara med och fatta viktiga beslut, då blir man utanför. Är
man inte delaktig kan man inte ta ansvar. Är det tillräckligt många som inte deltar, får det till
följd att demokratin försvagas. Detta är också en tanke man kan återfinna i läroplanen för det
obligatoriska skolväsendet (Lpo94). Där understryks att skolan skall låta varje elev finna sin
unika egenart, och kunna delta i samhällslivet med ansvar och frihet. Skolan skall förmedla de
kunskaper som är nödvändiga för både individ och samhällsmedlem. Man formulerar klart
och tydligt i läroplanen att skolan också har ett ansvar för att varje elev efter fullgången
skoltid skall behärska svenska i tal och skrift.
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Vuxenundervisning och Kunskapslyftet

Kunskapslyftet startade 1 juli 1997 och var en femårig satsning på vuxenutbildning. Den hade
som mål att öka omfattningen av gymnasial vuxenutbildning och bättre anpassa densamma till
”de krav som individen, arbetslivet och samhället kommer att ställa på 2000-talet”. Vid
intagning till utbildningar inom Kunskapslyftet gavs företräde till, i den ordning som följer,
arbetslösa som helt eller delvis saknade treårig gymnasieutbildning, anställd som helt eller
delvis saknade treårig gymnasieutbildning, de som var uppsagda från sitt arbete eller hotades
av arbetslöshet och övriga i mån av plats (information från
http://www.utbildning.stockholm.se/kunskapslyftet).

På den skola där projektet skulle komma att äga rum deltog eleverna i den grundläggande
vuxenutbildningen (GRUV). Skolan låg under Kunskapslyftet, då eleverna i enlighet med
ovan, saknade gymnasiekompetens. Mycket få av eleverna saknade dock grundskolebetyg.
Men undervisningen här utgick ifrån den kunskapsnivå eleven låg på, och inte betygen, då
kunskaperna dessa elever har oftast ligger långt under själva betygsnivån (information från
dåvarande rektor på skolan).

I en efterskrift till en antologi från Kunskapslyftskommittén (Vuxenpedagogik  i teori och
praktik  1997) skriver Thorbjörn Levin12 att det inte finns någon allmän pedagogisk metod när
det gäller vuxenutbildning då denna är extremt varierad. Det är svårt att dra gränser för
lämplig pedagogik för barn och ungdomar respektive vuxna som har olika
utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenheter. Vuxenutbildningen måste se lärandet som en
följd av att individen är aktiv, inte passiv mottagare av kunskap, i relation till sin omgivning.
Levin (ibid, s 387) menar vidare att vuxenpedagogisk metodik är beroende av bland annat:

• den nationella vuxenutbildningens kultur och traditioner,
• deltagarnas rätt att aktivt få delta i planering av innehåll, arbetssätt och arbetsformer,
• vuxnas utveckling och livssituation liksom om (sic!) vuxenstudiernas samspel med

vuxenlivet i övrigt,
• olika vuxenutbildningsorganisationers filosofi (baserad på Grundtvig, Freire,

amerikansk andragogik, studiecirkeltradition, PBL, problembaserat lärande etc.)
samt

• lärarens/cirkelledarens uppgifter (lärande för studiesvaga, för experter, på distans, i
samspel med arbetsförmedling etc.)

Staffan Larsson13 et al. (1990, s 5-14) talar om vuxenpedagogiska särdrag. Han utgår från tre
olika pedagogiska läror. Den första är Grundtwigs, som redan på 1800-talet formulerade ett
vuxenpedagogiskt ideal där erfarenheter och upplevelser var centrala. Den andra läran är
andragogiken14 som har sitt ursprung i Nordamerika. Andragogiken skiljer sig i fyra
avseenden från pedagogiken: man utgår från att vuxna är mer oberoende och mogna än barn
och därför i högre grad än barn kan vara med och påverka sina studier, de vuxnas erfarenheter
har en betydelsefull roll i undervisningen då de är en källa till kunskap som barn saknar,

                                                
12 Thorbjörn Levin är sekreterare i Kunskapslyftskommittén. Han har en bakgrund som lärare och skolledare vid
Komvux, AMU och gymnasieskolan. Han har varit verksam på Skolöverstyrelsen och som undervisningsråd på
Skolverket.
13 Staffan Larsson är professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet sedan 1993.
14 Ordet andragogik betecknar undervisning av vuxna till skillnad från pedagogik, som betyder fostran av barn.
Andragogiken är i mycket en kritik av pedagogiken, då man anser att pedagogikens antaganden är illa lämpade
att överföras på vuxenundervisning (Larsson et al., s 6).
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vuxna är mer inställda på att lära sig saker om det verkliga livet, samt utbildning är en process
i vilken lärdomarna går att applicera i liv och vardag. Det är hela tiden den vuxnes situation
som står i centrum, inte utbildningens ramar. Den tredje riktningen kan man kalla frigörande
pedagogik. Här är Freire central: de vuxna skall undervisas med sikte på att göra de
studerande medvetna om sin situation, om det förtryck de lever under. Freires pedagogiska
huvudtankar kan komprimeras i några nyckelord: förtryckare/förtryckta, conscientisation (att
väcka medvetenhet), befriande resp. tämjande undervisning, dialog/antidialog, teori/praktik
osv. (Rodhe 1972a och Rodhe 1975b). Freire är mest känd för att ha arbetat med att lära
analfabeter läsa och göra dem medvetna om sin förtryckta situation: ”Här finns en
grundläggande princip: alfabetiseringen och medvetandegörandet får aldrig frikopplas från
varandra. Denna princip begränsar sig för övrigt inte till alfabetiseringen, utan gäller för
vilken undervisning som helst.” (Weffort 1975, s 18). Gemensamt för de olika
vuxenpedagogiska skolbildningarna är kritiken mot den traditionella skolan, som man ser som
förtryckande (Larsson 1990, s 14).

Att iscensätta vuxnas lärande är som att vara en guide för resenärer på en omvandlingsresa – metamorfos.
Man kan hjälpa dem i sökandet efter mening och sammanhang genom att få dem att se de mål, kartor och
det kunnande de redan har och att klargöra sina mål och förbättra kartorna så att de kan bli guider för sig
själva.
                                                           Fritt översatt från Knox 1986, i Hård af Segerstad et al. 1996, s 130

Enligt Hård af Segerstad et al.15 (1996) hänger människans vilja att lära djupast ihop med
viljan att överleva. Vi vill behärska situationer och inte göra bort oss. Frågan om att klara sig i
livet kan liknas vid viljan att bemästra, och att inte göra bort sig hänger starkt samman med
viljan att tillhöra. På så sätt har viljan att lära både en psykologisk och en social dimension.

Om man/…/misslyckas med att bemästra en situation, blir ofta resultatet att man känner sig misslyckad
eller inkompetent, vilket i sin tur kan leda till en känsla av hjälplöshet i nya situationer och motstånd mot
att lära. Den erfarenhet av misslyckande som många vuxenstuderande bär med sig in i vuxenutbildningen
kan hänga ihop med att de vid upprepade tillfällen upplevt att de inte bemästrat nya lärsituationer. Detta
gäller särskilt om deras upplevelser från de egna skoltiden är negativa, även om de ligger långt tillbaka i
tiden. Människor tar hela tiden intryck av de situationer de befinner sig i och lär något, även om det
ibland kan röra sig om ett negativt lärande.
                                                                                                                                                       ibid, s 23

Margreth Hill16 (1997) har skrivit om vuxenstudier som kommunikativt handlande. Hon talar
om ett ”skolspel” som barnen när de börjar i skolan är mer eller mindre förberedda på att
spela. Man har förväntningar på hur det går till i skolan, vad det ger för utdelning och man har
ett språk som passar in.

De som kommer till komvux som vuxna för att läsa på grundskolenivå har tillhört någon av de grupper
som aldrig kom med i ”skolspelet”, som var en kommunikativ akt om än med mycket strikta regler och
förutsättningar. De har sällan känt att läraren eller läromedlen ”talat” till dem, kommit åt dem på något
sätt, och de har aldrig upplevt att ”skolspelet” till sist går ut på att den studerande själv ska formulera
både frågor och svar. Andra delar av skolans struktur har dock berört dem. Deras självförtroende är ofta
dåligt, åtminstone när det gäller sådant som anknyter till skolfärdigheter. Deras möjlighetshorisonter är

                                                
15 Helene Hård af Segerstad och Alger Klasson är verksamma som universitetslektorer i pedagogik vid
Linköpings universitet. Ulla Tebelius är universitetslektor i pedagogik vid Högskolan i Halmstad. Samtliga har
lång erfarenhet av arbete med vuxenutbildning och folkbildning.
16 Margreth Hill är fil.lic och doktorand vid institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon har en
bakgrund som lågstadielärare och lärare i svenska för lågutbildade inom grundläggande vuxenundervisning, och
som skolledare och lärarfortbildare inom Komvux. Hon är sedan 1994 anställd som biträdande forskare, med
projekt om barns, ungdomars och vuxnas språk- och kunskapsutveckling och den betydelse dessa processer har
för identiteten.
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begränsade eftersom de saknar både formell och faktisk kompetens som de flesta andra vuxna har. Ofta är
de också så fixerade vid att det är vad man skulle ha lärt sig i skolan som räknas att de varken kan eller
vill värdera kunskaper de skaffat sig på annat sätt.
                                                                                                                                                     ibid, s 155

Hill menar att dessa elever behöver få igång en kommunikation mellan varandra, och uppleva
att både de själva och deras livsvärld förändras i processen, något som ställer höga krav på
läraren.

Om läsning och läsprojekt

När jag sökt litteratur om liknande projekt och arbeten har jag valt att avgränsa och bara söka
på vuxna och gymnasieungdomar. I stort har jag alltså i uppsatsen valt bort att ta upp artiklar
och dylikt som behandlar läsprojekt med barn i för- och grundskola. Jag har dock läst dem,
för jag är intresserad av allt sådant här arbete, och jag har fått inspiration därav, både inför det
här projektet och inför kommande.

I uppsatser från Borås och Bibliotekshögskolan är det främst läsvanorna som utforskas, ex.
Hökås (1995), Byström (1986), Bergsten (1996) och Lundblad och Vesterlund (1998). Andra
angränsade ämnen påträffas också i magisteruppsatser: det handlar om skolbiblioteket och
skolbibliotekarier som pedagogisk resurs, ex. Bergvall och Edenholm (2000), Wahlstedt
(1997), Gustafsson och Hansen (1999). Vad gäller läsvanor så är ju de redan befintliga – i vårt
projekt handlar det hela om en avsaknad av läsvanor, och skolbibliotek/-bibliotekarier
behandlas främst angående informationssökning och användarundervisning. En uppsats
handlar om de insatser som görs från skola och bibliotek för att hjälpa barn och ungdomar
med läs- och skrivsvårigheter (Johansson 1997). Den är dock, från mitt perspektiv, mest en
uppräkning av olika hjälporganisationer, hjälpmedel mm som förvisso kan användas av lärare
och bibliotekarier i samarbete.

Om ungdomars läsning står en del att finna i både böcker och artiklar. Om vuxnas är det
skralare. Detsamma gäller olika projekt som går ut på att främja läsning; barn och ungdomar
står för de flesta exemplen. Och det är ju bra, att insatser görs för just dessa. Ju förr desto
bättre. Icke desto mindre finns det också många vuxna som skulle må bra av att få ta del av
utåtriktad verksamhet vad gäller böcker och läsning.

Ett tidigt läsprojekt är från 1982/83 och är egentligen ett läsförståelseprojekt. Det ingick i ett
läsprojekt, med anslag från Skolöverstyrelsen, som undersökt litteraturanvändning i olika
vuxenpedagogiska sammanhang. Läsförståelseprojektet gick av stapeln på Löftadalens
folkhögskola på en speciallinje för vuxna med läs- och skrivsvårigheter. Här utgick man från
falangen läsinlärning genom förståelse och ville pröva funktionalisering av litteraturläsning, d
v s man prövade om läsutveckling och läsförståelse skulle främjas om eleverna arbetade med
texter som knöt an till ett erfarenhetsmässigt angeläget problem. 17 Det föll väl ut. Lärdomar

                                                
17 Ingvar Lundberg (1981, s 10f) skiljer på två grupperingar inom läsforskningen, s k ”avkodningsföreträdare”
och ”företrädare för förståelse”. Följande sammanfattar väl de olika ståndpunkterna:

Avkodningsföreträdarna hävdar att läsning är en färdighet, analog med många andra färdigheter som
pianospelning, simning eller bilkörning. Den välutvecklade och avancerade färdigheten säger inte nödvändigtvis
något om hur nybörjaren bör gå till väga. Den fundamentala uppgiften i den första läsinlärningen är att lära sig
uppnå medveten insikt om de strukturella relationerna mellan skrivet och talat språk, att lära sig överföra
grafiska tecken till tal. Läsinlärning är en helt annan process än den naturliga språkutvecklingen. Det alfabetiska
systemet ställer nämligen alldeles specifika kognitiva krav som antagligen lättast kan uppfyllas om eleven får
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man dragit härur är att barn och ungdomar behöver möta mer innehållsstyrd
svenskundervisning tidigt i livet (Linnér och Malmgren18 1983).

Att väcka läslust på yrkesinriktade gymnasielinjer är en behjärtansvärd uppgift som det finns
många goda exempel på, inte minst i artikelform. Starkast lyser projektet Att väcka läslust hos
unga blivande män som genomfördes 1997-98 på Nobelgymnasiet i Karlstad, med
bibliotekarien Margareta Ullström som projektledare. För sin insats har hon tilldelats Bengt
Hjelmqvists pris av SAB. Ullström hade enligt egen utsago ovärderlig hjälp av fem
svensklärare och två yrkeslärare. I projektet valde man att utgå från igenkänningsfaktorer.
Därför arbetade man med facklitteratur och använde intresset för teknik som morot, fast
utgick samtidigt från en existentiell problemställning. Arbetet gick inte som väntat, det visade
sig att teknikintresset inte drev på läsningen i någon större utsträckning. Först när man utgick
från Titanic-filmen som man fått känsloupplevelser av, kom intresset att läsa mer. Margareta
Ullström berättar om hur man följt elevernas utveckling genom reflektionsböcker, där
eleverna skrivit tankar, idéer, kritik och utvärderingar. Dessa böcker visade sig vara det bästa
arbetsredskapet (Ullström 1998, Fricke 1999, Hardestam 1999).

Monika Eriksson är en av centralgestalterna i Berättarnätet Kronoberg, med sitt 3-åriga
läsprojekt Berättarlust – Läslust (Roman 2000). I projektet har hon varit ”sagotant” för 17-
åriga pojkar på Industriprogrammet, och för det fått BTJ:s stipendium. Hon har följande
förslag på hur man stimulerar läslust: ”genom att erbjuda upplevelser med hjälp av muntligt
berättande, genom att utnyttja kraften och möjligheten i det levande kulturmötet, via
upplevelser skapa fascination inför olika typer av berättande, hjälpa till att hitta
litteraturupplevelser som är kopplade till tidigare berättarupplevelser, försöka omvandla ett
aktivt, kreativt lyssnande till ett aktivt lustfyllt läsande, hitta former för ett levande kulturarv i
skolmiljön, dokumentera metoden och erfarenheterna och kvalitativt följa upp arbetet.” (ibid,
s 63)

                                                                                                                                                        
planmässig och noggrann vägledning. Metoder som hör hemma under avkodningskategorin är olika varianter av
ljudningsmetoder. Wittings metod erbjuder ett av de bättre exemplen på konsekvent genomförd
avkodningsträning.

Företrädarna för förståelse som utgångspunkt för undervisningen understryker kommunikationsaspekten i
läsning. De tycks också mena att eleverna redan från början bör få erfara vad naturlig vuxenläsning faktiskt
innebär. – Drivna läsare bearbetar stora, meningsfyllda informationsenheter som t ex ord och meningar. Därför
bör nybörjarläsaren också möta sådana enheter direkt, även om de bara klarar av enstaka ord eller meningar till
en början. Drivna läsare tolkar och utvärderar vad de läser. Därför bör nybörjaren också få erfara vad detta är. –
Företrädarna för denna inriktning vill också gärna anta att läsinlärning egentligen är en lika naturlig och spontan
process som förvärvandet av det talade språket. Om skriften bara fick ingå i  naturliga, funktionella
kommunikationssituationer kan de flesta barn erövra skrivspråket utan större problem. Den mest artikulerade
företrädaren för denna syn på läsinlärning är Frank Smith (1971), som gör gällande att nybörjarundervisningen
måste utgå från mening och inte avkodning, därför att enheter som är mindre än ord (stavelser, fonem) är
meningslösa och förvirrande för eleven. Det är också principiellt fel att markera det som bara är ett medel för att
uppnå ett mål. Till de metoder som kan inordnas under förståelsekategorin kan vi räkna Language Experience
Approach med LTG som närmaste svenska motsvarighet.
18 Bengt Linnér har en mångårig bakgrund som lärare i svenska och är sedan länge knuten till lärarutbildningen
vid Malmö högskola. Nyligen blev han där professor i svenska med litteraturdidaktisk inriktning. Lars-Göran
Malmgren (1942-1997) var även han lärare, på högstadiet, i grunden. Som docent vid litteraturvetenskapliga
institutionen i Lund ägnade han sin tid åt omfattande skolforskningsprojekt och åt att bygga upp en ny
lärarutbildning. Ett stort antal tungt vägande böcker och forskningsrapporter gjorde honom till en central gestalt i
den nordiska gemenskap som under de senaste decennierna deltagit i reformeringen av undervisningen i
modersmålet. Under många år tog han också synnerligen aktiv del i det internationella nätverket för forskning
kring modersmålsundervisningen i de europeiska länderna.
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Lena Kjersén Edman19 (2000) har vikarierat som svensklärare på gymnasiet och haft
boksamtal med elever på samhällsvetenskapliga programmet. Hon talar gott och om goda
resultat med högläsning, något som jag själv kan skriva under på om jag utgår från mig själv
(se min introduktion till uppsatsen). Kjersén Edman har drömscenarier: att alla blivande
svensklärare samt blivande bibliotekarier skulle få kunskaper i boksamtal och moderna
ungdomsromaner, både i grundutbildningen och sedan i fortbildning, att varje klass skulle ha
minst en svensklektion i veckan förlagd till skolans hjärta, d v s biblioteket, att bibliotekarie
skulle samarbeta med lärare och t ex bilda läsecirklar, att det skulle ordnas lika många
kulturdagar som idrottsdagar och att de elever som är särskilt roade av läsning kunde fungera
som inspiratörer till sina klasskompisar.

Högläsning som pedagogiskt redskap pläderas det för även av lärarna Lena Holmbom och
Lisa Högberg som framgångsrikt bedrivit litteraturarbete med elever i åldrarna 16-20 år på det
individuella programmet (Nilsson 2002). Då det handlar om elever med motstånd mot läsning
säger Lisa: ”Vi frågar aldrig våra elever om de har lust att läsa en bok för vi vet redan svaret.
Vi sätter igång och läser högt med och för eleverna. Den dagliga högläsningen blir den
stöttning och inspiration som de behöver för att komma igång att läsa själva” (ibid, s 19). De
poängterar vikten av att finna rätt bok på rätt nivå, för att lyckas tända läsgnistan hos varje
elev. En förutsättning är att projektledarna själva läst och läser mycket. När eleverna slutar det
individuella programmet får de ett bokpaket med sidenband och ett fint diplom som högtidligt
delas ut av rektor. ”Eleverna är mycket stolta när de får sina bokpaket och för många är det de
första böcker som de ägt, säger Lisa.” (ibid, s 20)

                                                
19 Lena Kjersén Edman är författare och skriver i olika tidskrifter om böcker. Hon har arbetat som läsfrämjande
bibliotekarie och konsulent i Umeå, och är numera lektor i litteraturvetenskap i Stockholm.
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Metod och teoretiska ramar

Aktionsforskning som metod, en levande teori

Action research is a highly rigorous process which goes far beyond method and becomes a form of praxis.
                                                                                                                                        McNiff 2002b, s 101

Traditionen i aktionsforskning bjuder att kunskap växer fram i ett ständigt växelspel mellan
problem, analys och förändring.20 Varje förändring följs av en vetenskaplig uppföljning som
får till följd en ny problemformulering och vidare ”ny” aktionsforskning. Aktionsforskningen
går tillbaka till forskare som Kurt Lewin i USA och de brittiska forskarna Trist och
Bamforth´s studier av engelsk kolindustri under början av 50-talet. Det finns idag många
forskningsansatser i aktionsforskningens anda som knyter an till en participatorisk
kunskapssyn21, de må heta deltagarorienterad forskning, cogenerative learning, participatory
action research, collaborative research eller co-operative inquiry. Tillvägagångssätten används
inom olika discipliner, t ex socialt arbete, socialantropologi, psykologi, vård, omsorg och
pedagogik etc.

Den participatoriska forskningen kännetecknas av att den specifika kunskapsutvecklingen sker i mötet
mellan olika deltagare vars kunskaper härrör från olika fält. Det kan vara forskare med sin ’know-what’
kunskap som möter praktikerns ’know-how’ kunskap eller med andra ord en samförståndsorienterad
forskning som kombinerar kunskap från de två ’brofästena’ i det sociala brobygget mellan forskning och
fält .
                                                                                                                                     Järnegren 1999, s 253

Min egen handledare, Maj Klasson (1984), karakteriserar sin forskning som ”aktionsrelaterad
forskning med participatoriska drag” (ibid, s 31). Som Klasson nämner är det inte alltid man
skiljer de båda traditionerna, men när man gör det har det med ett inifrån- resp.
utifrånperspektiv att göra: officiella mål kan komma utifrån i både aktionsforskning och
participatorisk forskning, men i den senare måste tolkning och accepterande av målen alltid
komma inifrån, och den kan därför möta mer motstånd från etablerade grupper i samhället
(ibid, s 27). I föreliggande uppsats skiljer jag inte dessa typer av liknande forskning åt, jag
tycker mig bedriva aktionsforskning även då mitt arbete, om man betänker att läskunnighet är
en förutsättning för demokrati, ju också syftar till maktfördelning och förändrade relationer.

Maj Klasson har med sin ”aktionsrelaterade” avhandling varit en inspirationskälla. I
avhandlingen får man dels vara med och följa processen, dels är processen beskriven på ett
mycket personligt vis; Klasson relaterar sig själv till sin forskning på ett sätt som liknar det
jag försöker uppnå i min uppsats. Dessutom använder hon sig av begreppet ”nyckelhändelser”
(först nämnt på s 24). Dessa är helt enkelt de viktigaste händelserna, de delar som bygger upp
helheten. Som det kommer fram här i uppsatsen är nyckelhändelser, eller nyckelböcker, eller

                                                
20Den gängse uppfattningen verkar vara att aktionsforskning inte låter sig definieras, men ett sätt att sammanfatta
sättet att forska kan lyda: ”action research is a participatory, democratic process concerned with developing
practical  knowing in the pursuit of worthwhile human purposes, grounded in a participatory worldview/…/. It
seeks to bring together action and reflection, theory and practice, in partcipation with others, in the pursuit of
practical solutions to issues pressing concern to people, and more generally the flourishing of individual persons
and their communities” (Peter Reason och Hilary Bradbury 2001, s 1).
21 Anders Järnegren från Sociologiska institutionen vid Lunds universitet har som tes angående ’participatorisk
kunskapsutveckling’ att de som skall använda kunskaper också själva bör få möjlighet att delta i själva
kunskapsproduktionen, s 254 i Brobygget 1999.
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nyckelupplevelser, en central idé i mitt arbete, men då gäller det de nycklar som är de
viktigaste för den enskilde individen i den process som gör denne till en läsare.

Det gängse sättet att forska är att man ställer upp en hypotes, testar den och redogör för
utfallet. ”Traditional knowledge has as major aims to show a cause-and-effect relationship
between phenomena, and to judge outcomes in quantitative terms. Research which
demonstrates causal relationships is regarded as good scientific research; research which is
rooted in personal knowing is regarded as unscientific and lacking in rigour.” (McNiff 2002b,
s 103). I traditionell vetenskaplig forskning existerar kunskap som en egen ”sak” som bor i
böcker och databaser, skilt från människorna som skapar kunskapen (ibid, s 17-18).

Här går vi tillväga på ett mer öppet sätt, inte minst inför oss själva. ”In action research the
criteria tend to change as the research progresses, and new forms of evidence
emerge”(McNiff 2000a, s 135). Vårt sätt att arbeta med projektet är som följer: att genomföra
våra idéer, se hur de fungerar, förbättra idéerna, förbättra genomförandet, se hur det fungerar
osv.

Aktionsforskningen är inte särskiljd från projektet, så att den kommer in först i uppsatsens
metod, utan den genomsyrar hela arbetssättet från början till slut, från det att jag och
Margareta planerar projektet, sätter igång det, genomför det och justerar våra planer under
tiden, och utvärderar det hela och oss själva både under tiden och sedan. Detta är
aktionsforskning, både verklighet och text, både praktik och teori!22

Det jag inte minst känner igen från aktionsforskningens grund, i vårt projekt, är att det hela
tiden handlar om människor och att man själv, forskaren, står mitt i frågeställningen. Jag
försöker förbättra en situation, vilket är en process där jag om och om igen ifrågasätter och
ifrågasätts, lär mig om mig själv och kan lära vidare (McNiff 2000a, bl. a s 203). ”Action
reserach aims to find ways of improving social situations by improving personal
understanding in order to take appropriate action.” (ibid, s 134)

Aktionsforskning tar sin början i frågan ”Hur kan jag förbättra mitt arbete?”. McNiff (ibid, s
202) presenterar något som närmast liknar ett credo för aktionsforskaren:

I reach a critical point in my practice;
I feel the need to act;
I act in chosen direction;
I monitor and evaluate my actions;
I change the direction of my actions in the light of my evaluations.

I projektets initialskede var det nödvändigt att bara ”sätta igång” projektet, för att som vi såg
det: något gott måste komma ur det. Vi hade naturligtvis förväntningar, både på hur det hela
skulle gå till och på hur det skulle mottagas av deltagarna. Dessa infriades inte och vi fick
anpassa oss.

You need to consider your options and decide what you can reasonably expect to achieve, given the time,
energy and resources available. You also need to recognise the potential constraints to your work, such as
how others might react to you or whether your ideas will be met with welcoming or hostile reactions, and
how you will deal with this.
                                                                                                                                                        ibid, s 208

                                                
22 McNiff (2002b) beskiver kunskap och vetande som en holistisk praktik, gränsen mellan teori och praktik
upplöses för att teorin levs i praktiken och praktiken blir ett slags ”living theory” (s 35).
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Som det kommer att visa sig är det inte heller under projektets gång tydligt varken för oss
eller för eleverna hur projektet kommer att falla ut, och vi kommer att göra en hel del ”fel”.
Dessa ser vi som en del av projektet självt.

It is also important not to suggest that the research reached a ’successful’ closure which it did not. This is
particularly important in action research, when a main concern is to show the development of
understanding which often happens because things did not go according to the plan.
                                                                                                                                                        ibid, s 136

Projektet genomfördes under vårterminen 2001. Det är i sig råmaterialet till uppsatsen och
dokumenteras och presenteras i sin helhet, genom att jag lägger fram både min och min
kollega Margaretas berättelser i ”dagböckerna”. Där blottläggs våra tankar omkring
läslustprojektet. Vår subjektiva uppfattning spelar stor roll för vårt framtida arbete med
liknande projekt och är utifrån ett aktionsforskarperspektiv helt legitimt, ja egentligen centralt,
att redovisa som resultat av projektet. Men i dagböckerna är vi fortfarande på ett beskrivande
stadium. Beskrivningen är viktig, men inte tillräcklig; det är nödvändigt att gå vidare och
erbjuda förklaringar, att visa vilka kunskaper jag själv inlemmat i mitt medvetande.
”Explanations are the I-theories people generate to show their own process of learning and
development” (McNiff 2002b, s 24), i det här fallet är det min och Margaretas lärandeprocess
som jag skall redogöra för.23

It is not always important, nor possible, to show how you have influenced a situation; but it is important
to show how you have developed your own understanding through engaging with the problematics, and
can show how your improved understanding might now be put to use, possibly within this current
situation or another (min kurs.)./…/ Action research is a way of working that helps us to identify the
things we believe in, to check that we are justified in holding these beliefs, and then work systematically
towards making them come true. It might not be possible to realise them completely, but we can go some
way towards it.
                                                                                                                                        McNiff 2000a, s 207

Det är här utvärderingen kommer in i bilden, som ett viktigt moment i aktionsforskarens
arbete. Med det menar jag att utvärderingen bör ses som en del av den praktik det här
projektet består av. Ofta är en utvärdering en efterhandsbedömning, och så är det även här: jag
skriver en efter projektets slut. Men projektet är inte slut förrän utvärderingen är utförd; det är
först när projektet rumsligt avslutats som det är möjligt att reflektera och tänka kritiskt kring
hela projektet.

”It is easy enough to describe what happened; showing the learning is more difficult, but it is
essential” (McNiff 2002b, s 94). McNiff föreslår att då man använder sig av dagböcker som
data och bevis, är det bra att dela in densamma i två kolumner: den ena berättar om vad jag
gjorde, och den andra om vad jag lärde mig (ibid). Jag anammar detta i uppsatsen genom att i
dagboken baka in reflektioner som jag och Margareta gjort i efterhand, om de lärdomar vi
dragit under projektets gång. Det är alltså i dagboken själva processen redovisas, medan
efterhandsutvärderingen har ett eget kapitel i uppsatsens slut.

                                                
23 McNiff har enligt egen utsago vidareutvecklat idéer från Noam Chomsky. Hos honom finner man tankar om
E-språk (externalised) och I-språk (internalised). För McNiff finns teorier också i E- resp. I-form. En E-teori är
en teori som är extern, utanför skaparen av teorin, och teorin genereras genom studier av externa objekt. ”An I-
theory is a dialectical form of theory, a property of an individual´s belief system./…/ action research leads to the
generation of I-theories of knowledge, theories which are already located within the practitioner´s tacit forms of
knowing, and which emerge in practice as personal forms of acting and knowing.” (McNiff 2002b, s 21-22)
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Precis som den ovan beskrivna processen är det projektet självt som leder oss fram till ett
beslut om hur vi skall få elevernas synpunkter på projektet, och deras idéer kring läsning.
Deras upplevelser är en måttstock på hur det hela fungerat. Även här har vi fått vara flexibla,
då feedbacken från eleverna inte fungerade riktigt som vi hade föreställt oss.

För att få ta del av elevernas tankar gav jag dem ett brev när projektet skulle avslutas, som de
fick svara på i lugn och ro (se bilaga 2). Att vi valde den varianten hade att göra med flera
saker: dels var det från början en skrivarkurs (se Projektets genomförande) där det var
skrivandet eleverna i förstone var ute efter, dels hade eleverna i olika utsträckning problem
med skrivande och läsande, och de kunde behöva sitta ned i lugn och ro för att tänka igenom
ordval och stavning. Det kändes som att eleverna själva skulle få ut mest för egen del genom
att få skriva helt enkelt. Enligt McNiff krävs mod av forskaren för att använda sådana här brev
som data, då man utsätter sig på ett särskilt sätt, visar sin sårbarhet. För hur reagerar man om
man får svar som visar att man själv inte agerar på bästa sätt i andras ögon? Så blev fallet för
oss; responsen blev inte den väntade: inte alla svarade på mitt brev, och av dem som svarade
var inte alla svar användbara. Oavsett hur man känner bör man i så fall ändra sitt
tillvägagångssätt (McNiff 2002b, s 95).

I vårt fall medförde det att vi måste titta på hela vårt material och på elevernas totala
produktion, och då eleverna under projektets gång gjort en del recensioner och skrivövningar
som handlade om läsning tyckte vi oss få mer information om vi tog med dem i vår
redogörelse.

Både tillfällena då vi träffas och samtalar om böcker och läsning, och inbjudan till eleverna att
skriva brev om detsamma, är också lika med en ständig inbjudan från oss att de kan vara med
och utföra sin egen aktionsforskning, på så vis att de kan utveckla självförtroende angående
sin egen kapacitet både kring läsning och kring sin egen förmåga att reflektera kritiskt över
processen (ibid, s 81-82).

Nyligen skrevs en magisteruppsats i biblioteks –och informationsvetenskap, som anlade ett
aktionsforskningsperspektiv (Bytoft-Nyaas 2002). Bytoft-Nyaas beskriver sin del av det
projekt hon varit med i som tudelad. Dels var hon deltagare, dels var hon forskare. Av olika
anledningar tycker hon sig inte ha genomfört regelrätt aktionsforskning, men vill ändå kalla
projektet det: ”It is obvious to me that I could never have achieved the understanding and
knowledge of the effects and results of the project had I not been participating in it.” (ibid, s
31). Precis så är det också i vårt fall; hade vi inte deltagit i projektet hade vi aldrig kunnat dra
våra lärdomar av det. Med detta aktionsforskningsprojekt, precis som i andra, är processen så
central, att den bara låter sig beskrivas inifrån.
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Utvärdering, aktionsforskningens och projektets viktigaste princip

Som fisken i vattnet (2000) är en idébok om olika projekt som arbetar med barns väg till språk
och läsande. I den finner jag ett matnyttigt kapitel med tips om projektarbete. Barkanowitz
och Månsby (ibid, s 133ff) berättar om olika faser som de tycker att projektarbete kan delas in
i: idéfas, preciseringsfas, utförandefas och efterfas. Det är i efterfasen som utvärderingen skall
göras. All information skall samlas in och en rapport skall skrivas. ”Det är lätt att man fastnar
i utförandefasen och utvärderingen glöms bort eller det finns ingen avsatt tid i projektplanen.
För att undvika detta är det viktigt för utvärderingen att man tar med den i början av projektet
exempelvis redan i preciseringsfasen. Att det på ett tidigt stadium finns avsatta medel för att
kunna genomföra en utvärdering.” (ibid, s 136)

Avslutningsvis punktar kapitelförfattarna upp de vanligaste fallgroparna vid projektarbete:
dåligt preciserade projektmål, oklar ambitionsnivå, oklar ansvarsfördelning, överoptimistiska
kostnads-, tids- och resursberäkningar, aktiviteter slutförs och dokumenteras inte, samt
bristande utvärdering. För att undvika fallgroparna bör man lägga ner tid på att göra en bra
projektplanering och en utförlig utvärdering, alltså satsa mycket på både för- och efterarbete
(ibid, s 137).

Med eller utan pengar var det ett faktum vid projektets start att detta skulle dokumenteras. Det
blev mitt stora uppslag till min magisteruppsats, som jag med glädje skulle ta mig an; att både
få delta och genomföra ett intressant och för mig givande projekt samt dokumentera det
samma inom ramen för min utbildning, framstod som en idealsituation.

Då pengarna från Kunskapslyftet kom in i bilden, och i projektet, blev det här med
utvärdering inte bara ett nöje, utan dessutom rent nödvändigt – att vid projektets slut redogöra
för hur pengarna fördelats i projektet. Utvärderingen går också hela tiden hand i hand med
själva projektet, då projektets natur ju framträder ömsom i all sin glans ömsom med alla
skavanker, i beskrivningen av det hela. Hos Hedenquist (1988) och Franke-Wikberg och
Lundgren24 (1980) kallas dessa olika sätt att utvärdera för formativ resp. summativ
utvärdering. Den förra leder till modifieringar och justeringar under arbetets gång, och kan här
i uppsatsen följas i dagböckerna. Den summativa utvärderingen görs efter avslutat arbete, så
även här; den påverkar inte det aktuella utvecklingsarbetet, men kan ha betydelse för framtida
och liknande verksamhet (Scriven 1967, se Franke-Wikberg och Lundgren 1980, s 27).

Enligt Franke-Wikberg och Lundgren (1980) och Hedenquist (1988) skiljer man inom
pedagogiken oftast på program- och individutvärdering. Den förra utvärderar utbildnings- och
undervisningsprogram och den senare enskilda elevers resultat och liknande.
Individutvärdering kan ingå som en del av en programutvärdering. 25 Så är fallet även här, med
den reservationen att det individerna s a s presterar inom vårt projekt inte är mätbart. Jag tar
med elevernas tankar, om projektet och om sin egen utveckling, i bedömningen när jag tittar
på hela projektet. Men projektet i sig står i centrum, och alltså programutvärderingen.

                                                
24 Sigbrit Franke, som hon numera heter, är utbildad psykolog och har varit professor i pedagogik och rektor för
universitetet i Umeå. Hon är nu universitetskansler och chef för Högskoleverket. Ulf P. Lundgren har tidigare
varit generaldirektör för Skolverket (1991-99) och rektor för Lärarhögskolan i Stockholm. Han innehar en
personlig professur i pedagogik vid Uppsala universitet, med inriktning mot utbildningspolitik och
utbildningsfilosofi.
25 Franke-Wikberg är den som inhämtat och översatt begreppen från Bloom, B.S. (et al.) 1971, s 61.
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Dessutom är utvärderingen så central inom aktionsforskning att den faktiskt är dess viktigaste
princip (Ödman 1981, s 279). Ödman skriver om aktionsforskning som utvärdering; han
citerar Trankell (1970): ”/…/förändringsprocessen studeras kontinuerligt under hela sitt
förlopp. De rön som görs tas successivt till vara och läggs till grund för omedelbara
justeringar av det aktionsprogram, som man prövar ut tillsammans. Arbetssättet innebär bland
annat att forskarens roll definieras om från passiv iakttagares till en person som aktivt
medverkar i själva förändringsprocessen.” (ibid, s 269).

Angående slutevalueringen och vad den kan ge, d v s den rapport man gör efter någots slut,
skriver Ödman ganska hopplöst, men samtidigt ändå hoppfullt:

Att avstå från denna slutevaluering – som är en evaluering i ordets sannaste betydelse – måste vara
riskabelt. Tyvärr kan denna risk inte upplevas med mindre än att man utför slutrapporteringen. I samband
med den upptäcker man  relativiteten i alla de värderingar man tidigare gjort av projektet. De börjar
uppfattas som ett uttryck för processen, ett moment i förloppet. Ju tydligare detta framstår för en, desto
större chans att tolkningarna som helhet blir rimligare. Fortfarande är man dock utlämnad åt sitt tolkande
godtycke – som det ju måste vara – och några garantier mot fortsatt självbedrägeri finns inte.
Aktionsforskningens slutevaluering åskådliggör enligt mitt förmenande den ofrånkomliga
godtyckligheten hos all evaluering. Den innebär ett erkännande av kunskapens relativitet, en skepsis som
emellertid bildar den konstruktiva utgångspunkten för sitt självövervinnande.
                                                                                                                                          Ödman 1981, s 284

Det finns en rad olika situationer som gör att utvärderingar kommer till stånd, och Zetterlund
(1997, s 37ff) redogör för de motiv som enligt Vedung (1994) är de vanligaste.
Kontrollmotivet är det mest förekommande när man talar om utvärderingar. Då tittar man rent
konkret på om målen uppfylldes, och perspektivet är då hela tiden uppdragsgivarens. Med
främjandemotivet handlar det inte om att kontrollera utan att stödja och utveckla. ”Då vill
man i regel få förklaringar och svar på frågor om orsaker till varför något blir som det blir
eller vilka faktorer som verkar främjande eller hindrande i den konkreta verksamheten” (ibid,
s 38f).

Det tredje motivet är upplysningsmotivet – då handlar det om att öka sin kunskap om den
utvärderade verksamheten. ”Till detta motiv hör även en vilja att ge utvärderingen en kritisk
funktion där fundamentala ifrågasättanden kan stimuleras och den information som
produceras ge stöd till olika intressegruppers agitation och förmår fördjupa och underblåsa
debatter.” (Lindensjö & Lundgren och Kallos, se Zetterlund 1997, s 39).

Jag kan se hur utvärderingen i denna uppsats görs utifrån flera motiv. Kontrollmotivet finns
där förstås, och jag måste åtminstone ekonomiskt se det hela ur ett huvudmannaperspektiv.
Samtidigt är det ju våra egna mål vi har att följa, de mål för vilka vi beviljades projektmedel,
och dessa mål har både främjande- och upplysningsmotiv bakom sig.

Det finns vidare flera olika strategier för utvärdering. De produktinriktade strategierna är som
namnet antyder inriktade på själva produkten eller resultatet i en verksamhet. Enligt
Zetterlund menar Vedung att det vanligaste är måluppfyllelsemodellen, där man helt enkelt
ställer sig frågan: ”Uppfylldes våra egna mål?” (Zetterlund 1997, s 42). Graden av
måluppfyllelse mäter alltså det uppnådda resultatet. Den strategin kan kritiseras för att man då
begränsar utvärderingen till ”tekniskt mätbara och konfliktfria mål som man har kunnat enas
kring, på bekostnad av viktiga kvalitativa och mer konfliktfyllda dimensioner” (ibid,  s 43).

De processinriktade strategierna är ett alternativ till de produktinriktade; här anses vägen vara
lika meningsfull att reflektera över som utfall och effekter. Det är en process, ett förlopp som
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här hamnar under luppen och man kan välja att se det som vägen från beslut om åtgärd till
resultat av åtgärd. Åter andra menar att ”processen bör omfatta även de förutsättningar och
den kontext som omgärdar och inverkar på förloppet” (ibid, s 44). Nackdelar med dylika
strategier är att man aldrig kan garantera att man s a s får vad man begär – en processinriktad
utvärdering tenderar att vara subjektiv utifrån utvärderarens perspektiv, och man kan inte se
den som det neutrala och objektiva underlag man kanske önskade sig, som beställare, eller
läsare av utvärderingen (ibid). Ur ett aktionsforskande perspektiv är detta dock inte alls något
negativt. Det värdefulla här är att min subjektiva kunskap läggs på högen av samlad kunskap i
världen, och med andra människor kan den sättas den i bruk.

Oavsett motiv och strategi framstår det hos Zetterlund som helt nödvändigt att utvärdera
enligt en viss strategi eller en explicit modell. Många är de i Zetterlunds litteraturgenomgång
som skriver under på att en modell borgar för att utvärderingen uppnår bättre kvalitet. Det är
också viktigt att – något som många slarvar med – redogöra för sina utgångspunkter, kanske i
form av en modellbeskrivning. Har man en förklaringsmodell bör man naturligtvis tala om
detta då den ju bildar förståelseramar både för skribenten/utvärderaren och för läsaren
(Zetterlund 1997, s 46).

Härmed vill jag redogöra för min förståelseram! Det känns naturligt att med
aktionsforskningen som ryggrad anta en processorienterad strategi i den utvärdering som
följer. De frågor jag ställer mig under den här processen, är hur vi själva genomför
verksamheten och vilka hinder stöter vi på under projektets genomförande. Utvärderingens
fokus hamnar således på genomförandeprocessen, förloppet självt, dess förtjänster och
förhinder. Metoderna i utvärderingen är kvalitativa, svåra att mäta i kvantitet och resultat.
Våra metoder är klart intuitiva då vi för dagbok och hela tiden reflekterar på varsitt håll över
vårt eget förfarande. I min och vår beskrivning av projektet beskrivs också hela tiden
kontexten: vad beror det på att det blir på det ena eller det andra sättet? Metoderna är
dessutom ”känsliga” så till vida att vi hela tiden har att göra med individer, som i det här
specifika fallet inte i särskilt stor utsträckning är beredda att basunera ut sitt handikapp. Jag
och Margareta måste intuitivt ”läsa av” eleverna och hur långt de s a s är villiga att gå. Det
skulle kunna vara känsligt att göra regelrätta intervjuer; i vilken grad är man beredd att finnas
med i en uppsats/utvärdering, må så vara att man inte behöver skylta med sitt namn? Får jag
ta del av deras texter? Det är inte alls självklart då de ju faktiskt ofta skäms över sina skriv-
och stavfel.

Vi har fått fria händer och våra egna mål är ganska löst uppställda. I och med detta är det
självklart och inte alls problematiskt med en processinriktad strategi, som per definition leder
till subjektiv, kontextbunden och i andras ögon ganska godtycklig information. Den
informationen har jag och Margareta, personligen, tillsammans och på varsitt håll, mycket
glädje av i framtiden. Det vi lärde oss kan vi förhoppningsvis i viss mån lära andra, om
projekt med läsning och lässvaga.

Mycket löst, som sagt, både uttryckt och medvetet även så tänkt, vill vi väcka läslust hos
läsovana! Detta är något i sig omätbart; frågor av typen ”Hur mycket läslust väcktes hos
envar?” är meningslösa att ställa. Och kanske är det så, åtminstone från vårt perspektiv sett,
att glädjen att s a s träffa rätt med ett eller ett par boktips till en enda individ, var hela mödan
värd? Ett sådant lyckokast kan betyda så oerhört mycket, det vet vi, för kanske vaknade just
där och då den bokslukare som sov?
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Jag måste också snegla lite även åt en mera produktorienterad strategi. Svårmätbart eller ej,
vad uppnådde vi för resultat i förhållande till vår målsättning? Vad blev effekterna? Samt hur
har vi använt pengarna; hur har projektmedlen kommit eleverna till del och har detta skett på
bästa sätt?

Sigbrit Franke-Wikberg (1992, s 11ff) talar om teori- eller, om man hellre vill,
förklaringsinriktad utvärderingsansats. Ansatsen hör till de processorienterade strategierna,
den ”/…/ bygger på en enkel tankemodell som omfattar tre komponenter: förutsättningar,
process och resultat. Dessa måste alla bli belysta vid utvärderingen om det skall vara möjligt
att säga något om dels vad lyckade eller misslyckade resultat beror på, dels vad som kan och
bör förändras i försöken att utveckla och förbättra programmet i fråga.” (ibid, s 13). Det här
går igen i vårt syfte, då vi fäster särskilt vikt vid projektets process, våra egna insatser och
projektets resultat. Våra egna insatser utgör en stor del av de förutsättningar vi har i vårt fall.
Det Franke-Wikberg (1992) pläderar för stämmer dessutom i mångt och mycket överens med
aktionsforskningens principer, utan att hon för den skull drar en sådan parallell.26

Det är viktigt att ha i åtanke under hela resans gång, att det inte alltid är så lätt att ha koll på
vilka frågor det är man vill ha svar på (McNiff 2002b, s 71). ”It is frequently the case in
action research that other ideas and problem areas arise that are not the main focus of the
research but are relevant and need to be dealt with to facilitate progress of the main focus.”
(ibid, s 48)

Zetterlund fördjupar sig i utvärderingars användningsområden; vad leder utvärderingarna till?
Även här finns ett antal namngivna användningssätt, som utgår från Vedung (Zetterlund 1997,
s 49). Här känner jag som aktionsforskande mest igen mitt eget sätt att tänka kring
utvärderingens framtida användande utifrån upplysande/konceptuell användning. Med en
sådan bidrar utvärderingen till tankeverksamhet, förändrat tänkande, som måhända inte leder
till omedelbart handlande, men som, förhoppningsvis, kan få konsekvenser på längre sikt.

Zetterlund (1997) menar att det är upplysande att känna till vem som ansvarat för
utvärderingen. Man bör inte bara fokusera på de eller det som är föremål för utvärderingen.
”Flera (Rombach & Sahlin-Andersson 1995, 1, Lundin & Söderholm 1995) påminner om att
utvärderingar är problematiska och värdeladdade företeelser som i praktiken även omfattar
social interaktion och kommunikation. (sic!) mellan människor” (ibid, s 54). Det som sker är
ett möte mellan den som är utvärderare och de som blir utvärderade.

I det här fallet är jag en intern utvärderare, i så måtto att jag utvärderar den verksamhet jag
själv, om än inte allena, har ansvaret för.

De interna utvärderarna kan även förekomma inom samma bransch och uppträder i någon slags
kollegial  relation till den verksamhet som utvärderas, de kan alltså befinna sig utanför den givna
verksamheten, men ändå räknas som dess förespråkare och företrädare eftersom de identifierar sig med
de normer och grundprinciper som är etablerade där.

Zetterlund 1997, s 55

                                                
26 Franke-Wikbergs ”Umeåmodell” har tio ”budord” som alla går att hänföra till aktionsforskning. Kortfattat
gäller de helhetsperspektiv, förklaringsinriktning, socialt sammanhang, lokal utveckling, kontroll via
självkontroll, hjälp till självhjälp, kollegialt erfarenhetsutbyte, öppna dörrar, synliggjorda värderingar och
deklarerade utgångspunkter samt medvetenhet om utvärderingens ”väsen” (1992, s 14-15). Umeåmodellen är
Franke-Wikbergs egen och den är tillämplig för utvärdering av utbildning oberoende av vilken nivå utbildningen
befinner sig på (ibid, s 4).
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Det här berör mig i viss grad oavsett hur det hade blivit, men kanske särskilt nu då det till slut
blev så att projektet kom att ingå i skolverksamheten (se nedan). Som s k skolbibliotekarie
hamnar jag ju både i skolan och i dess periferi, beroende på vad man antar för perspektiv. Det
är också något som jag önskar mig: att ingå i detta sammanhang och bidraga som pedagogisk
resurs. Jag ställer mig alltid på elevens sida, när det gäller verksamhet för dessa vuxna
lässvaga. Min förhoppning och tro är att biblioteken är en viktig plats, både verklig och
abstrakt, för att nå de här eleverna.

”Förutom utvärderaren framstår beställare av utvärdering  vara av stor betydelse, eftersom de
ofta finansierar och anger ramarna för utvärderingen samt har ett övergripande ansvar och
primärt tänks använda resultaten” (ibid, s 56). Det stämmer här bara delvis. Som jag ovan
nämnt har vi ju våra egna mål att uppnå, och det har vi fått frihet till. I och med finansieringen
kan man säga att vi ingått i ett kontrakt om att verkligen med alla våra medel (både
ekonomiska och andra)försöka uppfylla de mål vi ställt upp, och genomföra det vi föresatt
oss.

Det är inte heller givet att det i det här fallet blir våra finansiärer som primärt kommer att
använda resultaten. Förhoppningsvis intresserar de sig för dessa, och kan i framtiden dra nytta
av dem, men framförallt kan ju vi, jag och Margareta, och naturligtvis andra som är
intresserade av att arbeta med detta eller på det här sättet, lära oss mycket om hur vi skall
kunna gå vidare med liknande projekt.

Sammanfattningsvis samverkar ett flertal faktorer när det gäller att artbestämma en
utvärdering: kontext, funktion, motiv, strategi, användning och tongivande aktör… Zetterlund
beskriver fyra olika möjliga förlopp, utifrån den logik hon ser i hur de olika
faktorerna/dimensionerna hänger, eller brukar hänga, samman. Det andra förloppet skriver
jag, som aktionsforskande,  härmed under på:

Ett andra förlopp kan tänkas ta sin utgångspunkt i en kontext där det lokala försöks-  och
förändringsarbetet står i centrum. Utvärderingarna har i det sammanhanget en närmast utvecklande
funktion, motiven blir främjande och utvecklingsinriktade utifrån ett professionellt intresse hos de
berörda och strategierna kan tänkas vara processorienterade där själva genomförandet och barriärer
och sidospår fokuseras i syfte att förbättra den lokala arbetsprocessen. Metoderna som förespråkas här
har varit av mer kvalitativ art och mer känsliga för komplexa samspel. Här blir de som verkställer och
genomför verksamheten och även deras klienter viktiga aktörer. Man kan säga att utvärderaren här kan
uppfattas stå nära den som blir utvärderad, eftersom dennes perspektiv lyfts fram. Detta förlopp
förutsätter en instrumentell användning av både utvärderingsresultaten och utvärderingsprocessen, som
vid behov kan föras in i verksamheten.

Zetterlund 1997, s 60
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Forskarens roll och etiska avväganden

Jag låter våra dagboksanteckningar belysa projektets genomförande; jag har i och med det
medvetet valt att förhålla mig subjektivt till mitt arbete. Detta legitimeras av att jag ägnar mig
åt aktionsforskning, samt att jag inte gör anspråk på allmängiltiga ”sanningar”. Att skriva mig
genom processen är, med aktionsforskningen i ryggen, ett sätt att dra lärdomar ur mina egna
reflektioner. Icke desto mindre medför det både för- och nackdelar. Jag låter de personliga
avsnitten belysas från olika håll, då jag hämtar information från oss själva och från elevernas
tankar och brev. Våra, utvärderare och utvärderades, subjektiva åsikter sätts i förhållande till
den forskning jag lyft fram om läs- och skrivsvårigheter, läsprojekt och vuxenundervisning.
Med detta hoppas jag åstadkomma triangulering av de olika perspektiven. Nackdelar man kan
uppleva är att de subjektiva upplevelserna dras för långt, om det inte går att generalisera
utifrån erfarenheterna. Min förhoppning är dock att det med tydlighet skall komma fram att
projektdeltagarnas upplevelser är unika, men att det trots det går att dra vidsträckta lärdomar
härav. Vi kan ju ana att det vimlar av liknande ”fall”. Det är en poäng att lyfta fram varje
vuxen med läs- och skrivsvårigheter som en egen individ i en egen mycket besvärlig situation,
inte minst är det ett sätt att hjälpa just denne.

Det blir också långa avsnitt i vilka det kan vara svårt att följa processen. Jag låter läsaren här
ta del av våra varvade dagboksanteckningar. Det skall synas att det är ett projekt med lärare
och bibliotekarie i samverkan, och att dessa våra gemensamma och olika erfarenheter bidrar
till ny kunskap.

Vetenskapsrådet (1990, s 5) sätter ut den etiska kursen med sina principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning: ”Forskningskravet väger i många fall tungt. Det vore närmast
oetiskt att avstå från att bedriva forskning kring faktorer som kan komma att t. ex förbättra
människors hälsa och livsvillkor, undanröja fördomar eller höja människors medvetenhet om
hur de på ett rikare sätt kan utnyttja sina egna resurser.” Men forskningskravet står mot
individskyddskravet. Individskyddskravet ställer krav på forskaren i förhållande till
individerna. Man skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningens
syfte. ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer ges största möjliga
konfidentialitet.” (ibid, s 12)

Detta är naturligtvis saker jag har tagit i beaktande. Det är inte enkelt. Jag hade större
svårigheter än jag trodde mig ha med att gå ut med mina intentioner på ett öppet sätt. Jag
gjorde det,  men det kändes problematiskt. Jag var rädd att projektdeltagarna skulle rygga
tillbaka om de förstod att jag skulle anteckna och skriva om dem. Som det blev tror jag dock
inte att projektdeltagarna hämmades. Jag gjorde klart för dem att de i alla hänseenden skulle
vara och förbli anonyma, såväl i min beskrivning av projektet som när jag återger deras brev.
För att upprätthålla anonymiteten och stå upp mot konfidentialitetskravet  enligt ovan har jag
gett eleverna andra namn än deras riktiga.

Vetenskapsrådet påtalar det svåra med anonymitet, då det ofta, om uppgifterna är tillräckligt
detaljerade, kan bli möjligt för någon läsare att identifiera individerna (ibid, s 12-13). I mitt
fall försvåras dock en sådan eventuell ”spårning” av att den skola projektet bedrevs på numera
har upphört och eleverna är ”spridda för vinden”, d v s de studerar på andra skolor eller har
slutat studera.
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Projektets genomförande

Den ursprungliga projektidén och hur den utvecklades

Från att ha arbetat på allehanda idéer om t ex bokrum och biblioteksverksamhet i miniformat,
utkristalliserades ändå till sist en idé som vi tyckte var bra att bygga vidare på. Vi ville starta
en läsgrupp med ett tiotal vuxna elever med läs- och skrivsvårigheter, som själva skulle välja
att delta. Vi tänkte träffas en gång i veckan, två timmar åt gången. De här träffarna skulle helt
baseras på läsning + lust. Lusten är det viktiga för att skapa ett positivt förhållningssätt till vad
det vara månde, så även till böcker och läsning. Därför var vår tanke att eleverna själva i
mångt och mycket, med vår hjälp, skulle styra vad som sker i våra träffar, och ta aktiv del i
bokvalet. Vi hade idéer och visioner: att hålla bokprat, bjuda in författare och andra gäster, gå
på studiebesök…

Samtidigt stod plötsligt en dag vuxengymnasiet utan rektor och vi utan samarbets- och
samtalspartner! Det tillsattes naturligtvis en ny rektor, men för den skull tillkom inga mer
pengar. Så skolan själv kunde på intet sätt finansiera den verksamhet vi ville bedriva.

Jag och Margareta träffade och knöt kontakter på En Bok För Alla27 och på LL-förlaget,28 på
båda ställde man upp och stöttade oss helhjärtat, dock ej ekonomiskt. En Bok För Alla ställde
gärna upp med den hjälp de kunde ge: med böcker och föredragshållare, och med frikostig
information om andra läsprojekt. På LL-förlaget fick vi botanisera fritt i deras senaste
utgivning, för att våra elever skulle få ta del av böckerna och fungera som recensionsgrupp åt
förlaget.

Flera problem hade kommit i och med flytten. Ekonomin var körd i botten, det fanns inga
resurser för att göra något ”utöver det vanliga”. Skolan, d v s den grundläggande enheten,
kämpade hela tiden med ”vara eller icke vara?” – skall man få stanna här eller skall
upphandling ske? Vad skulle detta iså fall innebära för skolan? För den enskilde eleven?
Lokalerna på den nya skolan var inte lika fördelaktiga: det gäller både klassrummen och
biblioteket; biblioteket var inte användarvänligt för de lässvaga, det låg inte heller centralt i
förhållande till den lilla enhetens övriga lokaler. Hela nätverket, som hade varit koncentrerat
och lätt att överblicka samt framförallt lätt att nå, av kurator, studievägledare, rektor och
expedition, var nu utspritt lite här och var i den stora skolbyggnaden. Det enda som egentligen
hade varit positivt med flytten var att den elev som skulle vilja gå vidare till gymnasiala
studier kunde göra detta i samma byggnad, och kanske kombinera gymnasiala studier i ett
ämne med grundläggande i ett annat.

Vi tyckte att det självklara var att ta kontakt med Läsrörelsen (se not 4). De hade dock nog
med sina egna projekt; för vilka de själva var tvungna att söka bidrag. De hade sålunda inga
pengar att ”dela ut”. Det har jag full förståelse för, men jag blev förvånad över att de inte tog
på sig en mer stödjande funktion. Med detta menar jag att jag trodde att de skulle fungera som
”spindeln i nätet” för alla möjliga liknade små och stora projekt, kunna förmedla råd och tips
mm.

                                                
27 Information om En Bok För Alla, se http://www.ebfa.se
28 Information om LL-förlaget och Centrum för lättläst, se http://www.llstiftelsen.se
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Vi kontaktade istället Statens Kulturråd, och man menade sig vara mycket positiv till vår idé.
Med de vuxna läshandikappade hamnar man som regel mellan två stolar, någonstans mellan
de funktionshindrade och barn/ungdomar med läs- och skrivproblem. Detta gör att rent
formella problem uppkommer redan på det stadium när man skall välja blankett för ansökan
om ekonomiskt stöd! Några kollegor, på olika stolar, skulle därför fundera på hur vi skulle
kunna komma runt det problemet, som man menade var en enkel sak egentligen. Efter ganska
lång tid fick vi dock ett kortfattat mejl om att Kulturrådet inte hade några pengar till vårt
projekt. Vi fick ingen riktig förklaring till den ändrade inställningen, bara ett förslag om att
vända oss till studieförbund, och att utforma det hela till en läsecirkel. Vi skulle då få
handledararvode osv.

Vid kontakt med ABF framgick dock att den ekonomiska hjälpen från dem skulle bli
minimal. Det var ju inte heller ekonomisk vinning som var målet med projektet, naturligtvis,
men det visade sig att en studiecirkel nog skulle kosta mer än den skulle smaka – vi skulle
vara tvungna att sköta och redovisa en hel del administration, så som närvarolistor mm, och
för den mödan skulle vi inte få någon annan lön än fikapengar.

Där stod vi, som vi kände det, utan erkännande om att detta var ett viktigt projekt värt att
stödja. Men vid det här laget kände vi båda starkt att vi ändå ville genomföra vår idé. Nu var
istället frågan: hur genomför vi vår idé utan pengar? Det skulle helt enkelt få bli så att våra
visioner fick krympa. Författarbesök skulle vi nog få glömma. Men läsa kan man ju göra utan
pengar; det skall inte behöva kosta någonting!

Och hur skulle läsgruppen sättas ihop? Alla eleverna på skolan läste ju olika ämnen och rent
schemamässigt var det svårt att finna en tid då flera elever har ett hål som de dessutom skulle
vilja fylla med vårt läsprojekt! Samtidigt gick tiden och terminen kom igång en bra bit innan
vi beslutade oss för att gå in i några befintliga klasser där eleverna gärna ville ställa upp och
vara med. Det blev då Margaretas Skrivlustgrupper (se not 3) som tillfrågades. Där samlas
eleverna vanligtvis kring skrivande en gång i veckan. Frågan som hon ställt dem var: kunde
de tänka sig att några gånger arbeta med läsning istället? Två grupper visade sig intresserade,
och vi bestämde att vi skulle ägna fem gånger per grupp åt vårt projekt. Vi gick således in i
varje grupp med läsprojektet varannan vecka under en tioveckorsperiod.

I och med detta hade våra förutsättningar förändrats, något som sedermera naturligtvis kom
att påverka utfallet av projektet. Det blev färre träffar kring läsning, per elev s a s, än vad vi
hade tänkt från början. Frivillighetsbasisen ruckades på -  jodå, visst var de med på projektet.
Men detta hindrar inte att de ändå hade dubbla intressen, i och med att deras primära intresse
naturligtvis var skrivandet. Grupperna var mycket heterogena, så just detta skiljde sig från
individ till individ, delvis också beroende på vilka problem eleven själv hade – en del hade ju
inte alls några problem med att läsa, men däremot med att stava och skriva, för andra var det
mycket mödosamt att läsa.

Viktiga förutsättningar för att rent praktiskt kunna genomföra projektet var att vi hade
möjlighet att utnyttja komvux-skolans lokaler, med allt vad det innebar av datasalar och
skolbibliotek till exempel. Inte minst viktigt stod alltså till vårt förfogande en miljö som
eleverna redan var förtrogna med. Vi träffades i den sal där Margareta normalt brukar ha sin
undervisning: det är ett trevligt och rymligt rum med många böcker tillgängliga. Dessutom, då
jag själv under hela den här tiden (vårterminen 2001) arbetade som biblioteksassistent på ett
”vanligt” gymnasium i Stockholm, hade jag genom arbetet möjlighet att söka och låna böcker
som passade ”våra” olika elevers olika behov.
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Sedan hände något oväntat, då vi plötsligt fick pengar! Vi hade i all hast i januari 2001 skickat
in en ansökan till Kunskapslyftet om projektmedel, till ett projekt enligt vår ursprungliga idé.
Detta hade vi naturligtvis hoppats på, men samtidigt inte alltför mycket, eftersom vi vid detta
lag blivit riktigt modfällda angående stöd utifrån. När det glada beskedet kom hade vi precis
påbörjat projektet i den form jag beskrivit ovan. Nu förändrades förutsättningarna än en gång,
denna gång till det bättre visserligen, men dock: vi var tvungna att ta ställning till hur
projektet nu skulle kunna utvecklas på bästa sätt.

Eftersom vår verksamhet skulle ligga utanför ordinarie skolarbete (men förhoppningsvis i det
långa loppet skulle kunna tänkas befrukta detta), hade vi sökt, och fick 30 000 kronor, med
vilka vi skulle bekosta böcker och författarbesök samt få arbetsersättning (främst till mig som
fick ta ut semesterdagar för att kunna genomföra projektet). I och med det faktum att vi fick
pengar till projektet skulle det komma att krävas en utvärdering av det hela, och det är en av
orsakerna till att denna magisteruppsats kom in i bilden.

Dagböckerna

Dagböckerna består naturligtvis av beskrivningar, reflektioner, förklaringar om vartannat.
Men jag försöker utkristallisera de lärdomar jag och vi dragit under projektets gång. Därför
förekommer vissa korta avsnitt med rubriken Kommentarer. Dessa inleds med ”Vi har lärt
oss”, därefter följer det konkreta som jag kan peka på. Min tanke är att man lätt skall kunna
navigera i texten, man skall kunna gå till kommentaravsnitten och få ut essensen om man inte
vill eller har tid att fördjupa sig i hela projektbeskrivningen.

Jag väljer att varva våra dagböcker, istället för att återge dem separata. Jag vill att man skall
kunna följa processen, projektets gång och hur vi tar itu med det som händer i den ordning det
händer.

Nämnas bör att dagböckerna är lätt redigerade. Det har att göra med att jag vill undvika alltför
många upprepningar. Det förekommer ändå en hel del upprepningar som jag har låtit vara, för
att jag vill att det framgår att vi är två om projektet, en lärare och en bibliotekarie. Då jag haft
min uppsats i åtanke från projektets början är det naturligt att mina dagboksanteckningar är
utförligare än Margaretas. Hon hade dessutom sin lärarroll och undervisning att tänka på
parallellt hela tiden. Min dagbok får ta störst plats och utgöra de beskrivande avsnitten i de
här tryckta dagböckerna. Ur Margaretas dagboksanteckningar drar jag främst fram hennes
egna tankar samt skildringar av sådant som jag inte varit med om.

Redigeringen är också nödvändig för tydlighetens skull: t ex kallar jag grupperna måndags-
respektive fredagsgruppen, medan Margareta kallar grupperna för dag- och kvällsgrupperna
samt numrerar läsningsträffarna. Hennes benämningar står kvar där hon har nämnt dem, men
för enkelhetens skull rubricerar jag avsnitten, både hennes och mina, med måndags- eller
fredagsgruppen.
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The research is in the action, whether the action goes as we hope or not. The learning is in the practice
                                                                                                                                    McNiff 2002b, s 71

Margareta.
Kvällsgruppen

Den ena gruppen kom att bli en kvällsgrupp, som bestod av åtta deltagare, fördelat på lika
många kvinnor som män. Samtliga deltagare kom till gruppen direkt efter dagens arbete, och
varje träff var tidsmässigt cirka tre timmar. Vid vår fjärde träff presenterade jag Läsrörelsens
kampanj, och frågade hur de såg på att Marie kom till oss. Alla var något intresserade, endast
en deltagare, Martina, uttalade en tydlig önskan om att hon helst ville skriva. Vi enades därför
om att vika fem av terminens 17 sammankomster till boken, och att en bra lösning var att vi
skulle inbjuda Marie varannan vecka, vid sammanlagt fem tillfällen. De läsönskemål som dök
upp var ”gärna barnböcker”, ”korta avgränsade berättelser/ noveller” och mina tankar gick
då till ”Humoreller” , som getts ut av förlaget En bok för alla. Jag visade även de affischer
som samma förlag hade tryckt upp i samband med kampanjen ”Läs för mig Pappa”.

När vi träffades följande vecka presenterade jag de datum som var aktuella; 19 feb, 5 mars, 19
mars, 2 april och 23 april. 
   Att skrivande är tätt förknippat med läsande har alltid varit en bärande tanke hos mig, därför
har även tidigare terminers Skrivlustare och deras läsande utgjort ett återkommande tema i
skrivandet. Denna dag gjorde därför alla en personlig tankekarta med utgångspunkt från:
”Vad läser jag?” Den innefattade allt läsande, utan någon värdering.
   En viktig önskan som dök upp, som en efterdyning från föregående vecka, var att en av
deltagarna som arbetar inom barnomsorgen bad att få affischen ”Läs för mig pappa!” för att
sätta upp den på sin arbetsplats. Till saken hör att hon själv genom åren hård kamp för att
våga läsa högt för barngrupperna.

Marie
2001-02-23

Vi hade diskuterat och diskuterat hur vi skulle lägga upp det hela. Vi kom fram till att det
bästa nog var att börja med och från början. I begynnelsen var ordet. Och det i två
bemärkelser. Dels det muntliga berättandet som ju ”alltid” funnits med myter och sagor som
sedan blivit nedtecknat allmängods. Dels det faktum att det finns en begynnelse i varje
människa och ordet kommer oftast – i bästa fall – till människan i hennes begynnelse, d v s i
barndomen. Detta sista kan man knyta an både till de vuxna eleverna själva, men också till att
många av dem har barn.

Våra andra funderingar kring teman fick anstå. Första gången vi träffas i grupperna skulle vi
prata om läsning förstås - och om sagor och myter och barnböcker. Sedan skulle vi efter första
gången i grupperna se ”var vi landar”, hur man kan gå vidare i de olika grupperna, hur de
skiljer sig åt osv.

Som ingång till projektet hade Margareta fört samtal i grupperna, om läsning. Flertalet av
eleverna såg inte sig själv som läsande individer. De fick göra tankekartor och där markera
det vardagliga läsandet, d v s vad läser var och en var dag. Då justeras bilden något, eftersom
det framkommer hur mycket man ändå läser i det dagliga livet. Samhället är belamrat med
text, ord och bokstäver finns överallt, budskap försöker nå fram genom ord och bild.
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Jag gör här en uppräkning av allt som eleverna tagit med på sina tankekartor. I mitten stod
frågan: ”Vad läser jag?”, och pilar ut från frågan pekar på: reklam (direktreklam, skyltar,
resebroschyrer), konsumentinformation och innehållsdeklarationer (på mat och hudkräm etc.),
skolmaterial (stenciler, böcker, OH, svarta tavlan), arbetsmaterial (informationsblad, remisser,
journaler), skyltar (vägskyltar, namnskyltar, T-baneupplysningar och liknande), instruktioner
(manualer till apparater, sjukvårdsbesök, bruksanvisningar, handarbetsbeskrivningar), böcker
(bibeln, romaner, barnböcker, deckare, science fiction, noveller, faktaböcker, reseskildringar,
filosofi, teknik, vetenskap, historia, uppslagsböcker, böcker om personlig utveckling), artiklar
och tidningar (lokaltidningar, dagstidningar och kvällstidningar, Metro,29 veckotidningar,
”månadstidningar”, gamla veckotidningar, serietidningar och seriealbum), annonser (köp och
sälj) och Gula Tidningen, egna skriverier (anteckningar, matlista, brev, kort, skolarbete, jobb,
drömböcker, dagböcker), kartor, e-post, kort och brev, film/video/TV med textremsor vid
utländska program, text-TV, Internet eller på datorn, baksidan på mjölkpaketen, skivfodral
och låtar på CD-skivor, tidtabeller, recept, sina barns läxor, information från barnens skola,
samt lyssnar på kassettböcker, talböcker och bok och band. ”Ja vad läser man inte”, som Ulf i
projektet sammanfattat på sin tankekarta!

Övningen syftade till att medvetandegöra att var och en är en läsare i större utsträckning än
man kanske i förstone tror, och att det inte minst därför är så otroligt viktigt att kunna läsa i
vårt samhälle.

Margareta. Måndagsgruppen

Den 19 februari var det dags för Maries första besök, och detta innebar ett förutsättningslöst
samtal utifrån deras tankekartor och önskemål. Vi hade även dukat upp ett smörgåsbord med
böcker och jag visade en OH-bild med en serieremsa om människans läsutveckling. Denna
väckte stort intresse och de bad att få en kopia på den. Kvällen gav en känsla av mersmak.

Marie. Måndagsgruppen

Måndagskvällsgruppen består av åtta personer, varav en denna första gång inte var
närvarande. Lektionstiden är 17.30-20.20, och än vet vi inte hur lång tid som skall få gå till
läsprojektet från gång till gång. Denna gång blir det hela lektionstiden.

Vi börjar med att berätta om bakgrunden till att vi ville jobba med läsning på skolan. Många
av våra idéer har ju gått lite hand i hand med Läsrörelsen, och vi samtalar i gruppen om vad
Läsrörelsen gör för vuxna (se not 4). I stort sett ingenting, är svaret vi kommer fram till. Vi
pratar om böckerna som Läsrörelsen distribuerat via McDonalds: man har haft att välja på tre
ungdomsböcker och två barn-/bilderböcker (kampanj ca en månad t.o.m. 22/2-01). Vi läser
högt ur Mamma Mu gungar (en av de två bilderböckerna), njuter av text och bild och pratar
om ifall och hur barnböcker berör vuxna. I samband med detta delar vi ut Svenska
Barnboksakademins lilla broschyr: Sjutton skäl för barnboken. Vi pratar om skälen, punkt för
punkt, och ser att de i lika hög grad skulle kunna handla om sjutton skäl för  (vuxen-)boken,
över huvud taget.30

                                                
29 Metro är en gratistidning som i Stockholm delas ut i tunnelbanan varje vardag.
30 Kortfattat är ”sjutton skäl för barnboken” de som följer: Boken hjälper oss att utveckla språk och ordförråd,
ger kraft och livsinspiration, utvecklar vårt tänkande, stimulerar fantasin, väcker frågor, lär oss etik, förklarar
verkligheten, ger oss kunskap om olika sätt att leva, utvecklar vårt känsloliv, visar att det alltid finns flera sidor
att se saker ifrån, hjälper oss att förstå oss själva, ger oss en del av vårt kulturarv, hjälper oss att förstå andra, ger
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Någon fastnar för nr 10 av skälen: ”Boken kan visa att det inte alltid finns bara ett svar på en
fråga, att det mest kan ses från olika håll. Den kan visa oss andra vägar än våld som lösning
på en konflikt”. Visst är det så och vi pratar om HUR det är så, både på ett positivt och ett
negativt sätt. Vad gäller det senare kommer bokbål och Rushdie-affären samt den aktuelle
turkiske författaren Mehmed Uzun upp.31 Att en bok kan vara så brännande farlig visar vilken
sprängkraft en bok har och vilken rädsla som finns för dess eventuella genomslagskraft.

Vi talar också om boken Läsfeber och Astrid Lindgrens text däri, som just heter ”I
begynnelsen var ordet”. Vi läser den inte, det kan de göra hemma för alla har boken (har fått
den från biblioteket på mindre skolenheten). Texten som följer är ur Tusen och en natt, och då
kommer vi att prata om den boken i sig. Hans har läst den (del ett) från LL-förlagets
utgivning. Han tyckte att boken hade sina förtjänster i och med att han själv bara blivit mer
nyfiken och nu vill läsa den ”riktiga”, men som bok tyckte han inte att LL-boken kändes
tillräcklig; han tycker att den känns väl mycket som en sammanfattning. Spåret går vidare och
vi börjar prata om relationen mellan böcker och filmer. Hans´ barn tittar på Walt Disneys
Aladdinfilm och det är ju uppenbart att filmen saknar så otroligt mycket från berättelserna,
tycker han.

Vi pratar om VAD de läser, lite grann utifrån tankekartorna de hade gjort innan, och hur de
får tips om vad läsa. Pernilla har läst mycket Alice Lyttkens och Per Anders Fogelström och
historiska romaner. Hon väljer böcker hon ser i affären (bokhandeln) eller som någon väninna
tipsat om. Hon går absolut aldrig på bibliotek för att finna sig läsning. Det gör däremot
Martina som också går på tips från arbetskamrater.

Nr 16 bland de sjutton lyder: ”Barnboken öppnar vägen till litteraturen – en oändlig värld som
räcker livet ut. Därför är det viktigt att det första mötet inte slarvas bort, utan istället visar vad
bra litteratur kan ge.” En spontan kommentar var: ”om man hade förstått det tidigare…” . Det
gällde då för egen del, sorgen poppade upp över vad Hans själv gått miste om. Det känns
viktigt att medvetandegöra den här punkten eftersom många av kursdeltagarna har barn,
liksom så många bland övriga vuxna dyslektiker.

Vi hade innan eleverna kom dukat upp ett inbjudande bord, med allehanda böcker som
passade in i vårt tema denna gång: allt från Min skattkammare (både I myternas värld och Det
var en gång), sagor av Elsa Beskow, Bröderna Grimm, H.C. Andersen, John Bauer,
folksagor, konstsagor, bilderböcker, pekböcker, klassiker som Nalle Puh och böckerna om
Mumintrollet,  böcker om myter från olika länder (varav flera LL-böcker) och Bibeln. Med
mera.

När tiden börjar ta slut för denna första gång får eleverna botanisera på det stora bordet, välja
någon bok som tilltalar dem och försöka läsa den till nästa gång. Med dem skickar Margareta
en lapp som de skall utgå ifrån och med deras hjälp recensera den bok de valt. På så vis får vi
feedback på läslustprojektet och Margareta på sin vanliga skrivlustlektion.

                                                                                                                                                        
sällskap när vi är ensamma, håller att läsas högt för både barn och vuxna och blir då en brygga mellan
generationerna, öppnar vägen till litteraturen samt är en för Sverige viktig exportvara.
31 Den kurdiske författaren, som sedan 1970-talet lever i Sverige, blev åtalad för några av sina böcker som
ansågs stödja terrorism. Åtalet väckte stor uppmärksamhet och bestörtning bland svenska och utländska
kulturpersonligheter och politiker. Uzun friades i början av april 2001, ett historiskt beslut enligt författaren: nu
kan intellektuella och författare verka fritt i Turkiet.
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Alla hittar inte något att läsa, någon har redan något hemma och det känns för mycket att ta
hem en bok till. Detta får man respektera av två anledningar. Eleverna är ju på sin lektion
egentligen för att skriva och de har frivilligt gått med på att arbeta fem gånger kring läsning
INOM sin vanliga skrivtid. Dessutom är ju vår utgångspunkt för projektet att läsningen skall
utgå från lust – utan lust ingen läsning!

Martina vill i alla fall försöka sig på Tusen och en natt, den lättlästa varianten, dels för att
boken har ett vackert omslag, men också för att hon ändå tar Hans´ ord som en
rekommendation när han har blivit sugen på att gå vidare till den ”riktiga” versionen.

Hans väljer två böcker: dels en stor bok fylld av folksagor, dels Sixten av Ulf Stark.
Sistnämnda är en av de böcker som delats ut i Bokmeal på McDonalds (se ovan) och vi
samtalade om boken tidigare under lektionen apropå Sixtens och hans far, hur Sixten inte vill
belasta sin pappa och om hur det nog är vanligt att barn fungerar så - med lyhördhet för
föräldrarnas önskemål. Det var det som fick honom nyfiken på boken. Han tänker också på
detta i förhållande till sin egen relation med sin mor som nyligen gått bort.

Ulf väljer Tao enligt Puh; han har inga större problem med att läsa, men har kraftiga problem
med att skriva.

Pär berättar att han omöjligt kan komma bort från att det bara är möda och motstånd för
honom att läsa böcker. Han har ännu aldrig haft någon njutbar läsupplevelse. Ikväll valde han
en bok med spökhistorier, mest för att det kanske är spännande och inte för att boken
innehåller kortare berättelser, men medger att detta nog underlättar för hans läsnings skull.
Han försöker oftast läsa böcker med lite kortare texter just p g a detta.

Pernilla, förskollärare, väljer Mamma Mu gungar. Hon är en läsande person men känner av
sitt ”handikapp” i samband med jobbet, i kontakt med föräldrar till barnen på dagis, när man
skall skriva små meddelanden osv., och Susanne vill fortsätta i boken av Peter Pohl som hon
håller på att läsa redan.

Sammanfattningsvis kan man säga att vi hade ett ganska bra samtal kring böcker och läsning
och kanske gav det deltagarna åtminstone något på vägen att tänka och fundera kring i
förhållande till sig själva.

Margareta. Fredagsgruppen
Daggruppen

En stor grupp, 15 stycken, som efter en flyttningskarusell förhoppningsvis blir 10 stycken. En
blandning av nytillkomna deltagare och de som har gått under höstterminen. De som har gått
tidigare, och kommit i skrivande, hade vid utvärderingen då berättat om den glädje och
stolthet, som de hade känt när de fått sina texter upplästa av någon annan ”Att bara lyssna och
njuta”. Detta ledde till samtal om hur läsa och skriva hör ihop - befruktar varandra. Och vi
talar om att göra bokrecensioner.

Det visar sig vara en egensinnig pratglad grupp , som inte vill låta sig styras. Mitt förslag till
intervjuer två och två, faller inte i god jord. ”Vi kan samtala alla med varandra”. Sagt och
gjort, bra blev det och visst fungerade det.
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Läsande 1 med Marie

Jo, hon kommer till 10.00, så vi planerar en paus till klockan 9.45 och att vi börjar igen kl.
10.00 med fika. Berättade om Marie-Louise Ramnefalks tankar omkring läsande,som jag
lyssnat på föregående dag i radio när jag befann mig på SFS.kurs i Flen. De var solklara -
INTE TVINGA FRAM!!!  Mina ord för dagen blev därför: ”Den pratglädje ni har vill jag
skall smitta av sig på skrivandet!”

Vi inledde därför med övningen ”Skrivmaskinen”, som innebar att vi skrev 5 minuter utan
tema- Pennan skulle gå oupphörligen - Ingen betänketid!

Marie. Fredagsgruppen

Samma vecka på fredagen skall vi ha första träffen med fredagsgruppen. Den består av tolv
personer, varav tio kommer den här gången. Fredagsgruppen har ett mycket längre
lektionspass och inleder därför med sin vanliga lektion klockan åtta. Jag ansluter mig klockan
tio och lektionen slutar kl. 11.50.

Vi tänker oss nog att ha ungefär samma upplägg i den här gruppen som för den i måndags.
Men naturligtvis är det så att man inte kan styra ett samtal så att det landar på samma ställe.
Idag fredag tar det en helt annan vändning. Ja jo, vi börjar med att tala bakgrund, Läsrörelsen,
huruvida barnböcker är barnsligt och om barn och vuxna lever i skilda världar? Vi läser Astrid
Lindgrens text I begynnelsen var ordet från boken Läsfeber och talar om muntligt berättande
och dess ställning i dag. En längre diskussion om dagens TV-tittande och huruvida det är av
ondo eller av godo tar fart. Vi fastnar lite grann i detta, samt vad man lär sig på
Bibliotekshögskolan (apropå mig då). Vi pratar också om skillnader mellan kassettböcker och
talböcker, och deras upplevelser av desamma.

Vi kommer också in på ämnet bibliotek och hur man bemöts på dem. Gun tycker att man möts
av bokryggar, känner sig ovälkommen och vänder i dörren. Det är en upplevelse som hon
delar med många andra och alla i gruppen känner igen den känslan. 32 Lasse menar att man
måste våga fråga och låta det ta tid. Han tycker att han skämts tillräckligt i sitt liv för de läs-
och skrivproblem han har, och fortsätter han med det kan ingenting positivt och nytt tillåtas
hända i livet. Alla håller med om det, de flesta verkar ha kommit till denna insikt. Jobbigare är
det då med den stress man känner när man ser hur kön bakom en bara växer, tycker
framförallt Kerstin. Lasse säger också att när han väl berättat om vilka problem han har och
han faktiskt behöver lite extra hjälp, bemöts han alltid på ett bra sätt och får den hjälp han vill
ha. Det är den egna skammen man måste förbi.

Inte heller i denna grupp väljer alla någon bok, de har redan något att läsa eller dylikt. Nikita
väljer Vem är vem i Bibeln. Boel väljer Min skattkammare: I myternas värld och Gun dito Det
var en gång. Jacob tar med sig Bröderna Grimms sagor och Michael skall med glädje
recensera Tove Janssons Hur gick det sen? som han också har hemma och som är sonens
favoritbok. De som inte väljer bok kan, om de inte har någon bok på gång, välja en text ur
Läsfeber och att kommentera enligt den utdelade stencilen. Eleverna får dessutom i uppgift att
läsa hemma och reflektera kring de sjutton punkterna från SBI (som vi pratat om i
måndagsgruppen) – vi hann inte gå igenom dem alla då tiden var knapp.

                                                
32 Se även Det var ju inte dum jag var 1996.
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Då eleverna lämnat lokalen diskuterar jag och Margareta hur vi nu skall gå vidare. I den här
gruppen kändes det inte alls lika givande – för eleverna alltså, i synnerhet – med det här
samtalet. Kanske var de för många? Det känns som att det kliade i benen på dem och att de
inte var riktigt lika engagerade i samtalet, även fast flertalet faktiskt delade med sig av sina
tankar och synpunkter. Margareta berättar också för mig att det hela hamnar i kontrast till att
de haft en mycket givande skrivstund tidigare på morgonen och att saker och ting då lossnat
för flera av eleverna. Därför känns det ännu segare med samtalet om läsning; som att de blev
avbrutna i något bra liksom. Vi känner båda att samtalet saknade dynamik och stuns. Något
som man däremot kunde känna fanns med måndagsgruppen. Det kändes som att det blev
ostyrigt och lite splittrat för samtliga inblandade.  (Det är också fredag innan sportlovet börjar
och man vill kanske bara sticka…)

Slutsatsen vi drar är att vi måste finna ett sätt att gå vidare, ett sätt som är konstruktivt för
eleverna. Det är ju det som är poängen och det viktiga med hela projektet. Det framkommer
också med tydlighet att det kanske inte går att köra samma recept i de båda grupperna. Båda
grupperna är i sig mycket heterogena och de liknar inte heller varandra i sammansättning och
”kemi”.

Kommentarer

Vi har lärt oss att de två grupperna är helt olika och att det inte går att köra exakt samma
program i dem. De i den ena gruppen kommer direkt från sina arbeten och de i den andra
studerar på heltid och har många andra ämnen att klara av parallellt. Vi har lärt oss att
samtalsklimatet kan variera, i ena gruppen fungerade det inspirerande, i andra kändes det
mera forcerat. Vi skall nog inte avbryta givande skrivtid abrupt för att hålla på med
läsprojektet. Vi har lärt oss att vi måste engagera för att inte eleverna skall förlora
koncentration och därmed lust. Det är svårt att tillgodose alla behov samtidigt då eleverna har
problem i väldigt varierande grad, en har svårare att läsa, en annan att skriva. Det var som vi
trodde: flera av eleverna är biblioteksovana.

Marie. Tankar inför nästa veckas läsgruppsträffar.
2001-03-04

Vi måste rekapitulera! Fortsätta på den uppbrutna stigen, ja visst – det går inte bromsa nu.
Men vi måste ändå tänka till och komma på rätt köl med projektet.

Det är nämligen så att vi har fått pengar till projektet!  Kunskapslyftet nappade på vår idé!
Äntligen! Lite uppmuntran, ”ni gör något bra, vill göra något bra och vi ser det och vill hjälpa
er”. Fantastiskt!

Jag har också för första gången träffat min uppsatshandledare Maj Klasson. Det kändes
otroligt klargörande; skönt att få klartecken om att det här är något jag kan gå vidare med, att
det kan bli ett givande uppsatsarbete…

Men nu faller också ett nytt ljus över det hela. Till slut och utan pengar bestämde vi oss ju för
att börja ändå och göra så gott vi kunde, använda oss av våra idéer och köra en budgetvariant.
När vi nu får pengar öppnas nya möjligheter. Vi kan genomföra saker som vi ju tänkt från
början, med inköp, böcker till eleverna och författarbesök… Nu får också projektet större
värde, genom att någon annan faktiskt ser ett värde i det. Man kommer att vilja ha en
utvärdering av oss, och det jag nu skriver kommer att bli en del av denna.
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Vi tittar tillbaka på vår till Kunskapslyftet riktade ansökan om projektmedel. Vad är det vi har
beskrivit och vad är vårt syfte? Vi beskriver en verklighet där många har en dröm om att
åtminstone läsa EN hel bok, där flera har barn som i sin tur behöver den hjälp och vägledning
de själva behöver. Det är här vi vill sätta in stöten, hjälpa våra elever att göra detta möjligt.
När vi i ansökan beskrev vårt genomförande var ju idén att ha EN grupp med ca 10 frivilliga.
Bastanken var läsning + LUST. Det är här det skevar nu. När vi inte hade några pengar var
det detta med frivilligheten vi tullade på, i och med att vi tog redan befintliga grupper, som
visserligen gärna ställde upp och hade läsprojektet fem gånger var. Men dock.

När vi efter förra fredagsträffen pratade om vad det var som kändes ”snett”, var det ju att
eleverna inte kändes helt engagerade, vi lyckades inte entusiasmera dem alla, och det var
extra tydligt att alla hade olika ingång i detta – en del var mer positiva än andra, en del har
större problem än andra osv. Margareta och jag har ju också olika ingångar i de här redan
befintliga grupperna, då hon ju är deras lärare. Jag kan se enklare på projektet och lite grann
utifrån, men hon känner eleverna och deras förväntningar, och naturligtvis varken vill hon
eller får hon svika dem. Hon upplevde väldigt starkt att hon borde ha styrt upp det hela den
där fredagen, något som jag inte såg förrän efteråt. När vi pratar om grupperna blir det tydligt
att vi har en grupp, den lite mindre måndagsgruppen, som mår bra av att prata, och en grupp
som faktiskt är rädd för att det blir för mycket prat (det är dessutom i den senare det riskeras
bli så…).

Vad blir mitt ansvar i det här? Jag är ju en gäst, samtidigt som jag är en ledare. Det är lite
otydligt för mig själv och säkert också för eleverna – ytterligare ett problem som kommer av
att vi går in i redan befintliga grupper.

Nu är det för sent att ändra på. Vi måste fånga upp de trådar vi slängt ut och, som sagt,
rekapitulera. Hur kan vi går vidare och göra det bättre för samtliga parter, men framförallt för
eleverna? Det viktiga är ju att det blir värdefull tid för dem.

Jag och Margareta samtalar. På måndag är det dags att träffas igen. I måndagsgruppen var det
hela ganska tydligt och de har alla gjort eller inte gjort sina uppgifter; hur som helst måste vi
diskutera uppgifterna och vad de tyckte om böckerna osv.

Vi skall backa och införa en större öppenhet inför eleverna. ”Vi trodde att det var så här, att ni
hade dessa problem, var det så? Om inte - vilka problem tycker ni er ha och hur kan vi hjälpa
er nu i det här läsprojektet?” Grundförutsättningen är förändrad i och med att vi fått pengar, ja
vad har de egentligen för önskemål? Med pengarnas hjälp kan vi ju säkerligen uppfylla några
av elevernas önskningar…

Pengarna gör också att vi måste vara öppna på ett annat sätt, förklara att med pengarna
kommer till exempel kravet om en utvärdering; vi måste diskutera detta så att ingen har
problem med det, att de hamnar i skrift om än anonymt. I fredagsgruppen pratades det ju
ganska mycket om att jag läser på Bibliotekshögskolan, men vi lyckades inte få fram att jag
tänker skriva om projektet i min magisteruppsats. Jag vet faktiskt inte varför, och i
måndagsgruppen pratade vi inte om det alls, kanske för att det inte var utgångspunkten. Vi
började samarbeta, jag och Margareta, på biblioteket på den mindre skolenheten och det var
med det våra gemensamma idéer tog fart. Att jag kunde använda mig av detta för
magisteruppsatsen kom jag inte på förrän ganska långt fram i idéarbetet.
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Det känns också som att projektet i sig har ett så stort värde och att min uppsats kommer att
vara en biprodukt av det hela. Kanske var det därför vi inte tog upp det, vi hade inte samtalat
om det innan med varandra. Det kan vara väldigt känsligt för dessa elever om de skulle känna
att det de var med om och i var något slags undersökning, där jag kommer utifrån och skriver
om dem. Så är fallet, ja, men det innebär inte att man behöver vara rädd för att säga
sanningen, det gäller ju bara att vara tydlig så att det kommer fram i vilken ordning man
prioriterar. Och att de känner att de går faktiskt först, eleverna!

Planen inför morgondagen är att vi går vidare där vi började och samtalar tillsammans
allihopa om själva projektet, om våra idéer och deras önskemål.

Sedan är det ju också så, och det gäller båda grupperna, att de ju är så heterogena, och det är
viktigt att SE VAR OCH EN. De har alla olika utgångspunkter och förutsättningar.

Jag skall ta vid och bokprata om böcker som jag märkt varit populära på den tidigare skolan,
och sådant som jag tror att eleverna kan tilltalas av. När jag och Margareta pratade förstod jag
att det kan vara viktigt – för eleverna -  att jag profilerar mig som bibliotekarie och att de
faktiskt kan vända sig till mig i egenskap av detta.

Sedan skall vi nog försöka gå runt lite inom gruppen. Vi hoppas att utrustning för att lyssna på
DAISY-böcker33 skall ha anlänt till skolan. Patrik vill absolut HÖRA på böcker, så det vore
kanske något för honom en stund i morgon, och kanske någon annan också är intresserad av
detta.

Kommentarer

Vi har lärt oss att det är värt att kämpa för sin sak, i och med att vi fick pengar till sist. Vi har
lärt oss att det är viktigt – viktigare än vi redan visste - att se varje elev. Och det är viktigt att
vara tydlig med vilka roller vi har, Margareta och jag; att jag är här i egenskap av
bibliotekarie. Vi måste försöka lyssna och se elevernas önskemål och tillgodogöra dem nu när
vi har pengar. Vi ser att det dock inte finns någon återvändo på så sätt att vi måste fortsätta det
vi påbörjat. Vi kan ta lite andra vägar i och med pengatillskottet, men inte gå ifrån det vi
startat, vad gäller samtal, läsning osv. Vi har lärt oss att vi redan nu kan se att saker och ting
inte blivit som vi tänkt oss, t ex gällande frivillighet och gruppsammansättning osv. Redan nu
och hela tiden måste vi ha ögonen öppna och vara flexibla och ändra spår om så krävs.

Margareta. Måndagsgruppen

Inför denna gång har jag hämtat inspiration från Robert Nyberg och Johan Althoffs bok
Språklådan  och varit inne på FMLS hemsida34 och läst om Språka loss-projektet35 och Göran

                                                
33 DAISY heter systemet för digitala talböcker, som lånas ut från Talboks- och punktskriftsbiblioteket (se not 37)
på cd-romskivor och läses i dator (datorn behöver ha cd-romspelare, ljudkort och ett läsprogram, t ex ett som kan
laddas hem från TPB:s hemsida eller beställas kostnadsfritt från TPB) eller i speciella talboksspelare, DAISY-
spelare. Se http://www.tpb.se/talbocker/fragor/daikort.htm
34 FMLS (Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter) bildades 1979 av människor med läs-
och skrivsvårigheter. FMLS är partipolitiskt obundet och är sedan 1990 en erkänd handikapporganisation.
Verksamheten drivs ideellt och finansieras av medlemsavgifter och bidrag. Källa: folder från FMLS Har du
svårt att läsa det här? , s 7. Se även http://www.fmls.nu
35 Språka loss är ett treårigt projekt som syftar till att utveckla kunskapen om vad som är tillgänglig text, för
personer med lässvårigheter/dyslexi, som inte primärt beror på nedsatt intelligens, syn eller hörsel. Huvudman
för projektet är Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS). Språka Loss-projektet
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Häggs sida Läsningens mekanismer, skriften i sig. Pernilla berättade och visade på ett mycket
målande sätt hur hon hade använt boken Oj, vad hände sedan?  i en grupp 6-åringar, med
vilka man arbetar aktivt med språket. Det hade varit mycket lyckat, och hon fick oss att förstå
varför. Under följande vecka fick en av deltagarna låna min ”Harry Potter och den vises sten”
i en kassettversion med Krister Henriksson som inläsare, och en annan av deltagarna berättade
på ett drastiskt och humoristiskt sätt om sina ”fem pressade försök” att skriva en bokrecension
av ”Tusen och en natt” för hand. Detta gällde den LL-variant, som ingick i det bokurval som
vi fått låna från LL-förlaget, just för att recensera dem.

Marie. Måndagsgruppen
2001-03-09

Inför denna gång hade jag plockat med mig en del böcker som var väldigt populära på den
lilla skolan, när jag arbetade där. T.ex. Hans Ulrich Holst Barn 312, Louise Boije af Gennäs
Stjärnor utan svindel, Marie Hermansons Musselstranden, Jan Guillous Ondskan, Susanna
Tamaros Gå dit hjärtat leder dig samt böcker av Lasse Strömstedt. Jag tog även med mig
några böcker som jag trodde kunde falla i smaken av en eller annan anledning, t.ex. Annika
Thors En ö i havet, som vi hade pratat om gången innan, Ruth Rendells Stenarna skola ropa
på kassett, en thriller där läs- och skrivsvårigheter är inblandade (!), Erlend Loes Naiv. Super ,
som jag själv tyckte var en oerhört rolig och lättläst bok, och till sist Charlie Christensens
tecknade version av Röde Orm, för att Röde Orm ofta går hem! Dessutom hade vi inför denna
gång införskaffat nyheten Harry Potter och de vises sten inläst på kassett.

Vi började med att ta upp en tråd från förra gången. Vad hade alla läst? Hade de läst?

Ulf hade läst, och höll fortfarande med glädje på att läsa, Hoffs Tao enligt Puh. Han
uppskattar verkligen boken. Vi pratade om vad den handlar om, att det enkla är det svåra, om
all taoistisk livsvisdom som Nalle Puh kan förmedla. Boken är bra också för att den liksom
för en dialog med läsaren, tycker Ulf, i och med att man måste ställa sig frågor själv och
stanna upp hela tiden.

Pernilla återkom på måndagen med stor läsglädje. Hon halade upp ur sin påse tre böcker som
hon läst sedan sist, och det var böcker som hon gillade alla tre. Två av dem har hon läst på sitt
jobb, förskolan, för flera barn. Den ena boken var Mamma Mu gungar. Den gick hem hos
barnen, det märkte man då de lyssnade och tittade koncentrerat. Pernilla tycker att boken har
lätt text och bra bilder, och att den roar även den vuxne läsaren. Den andra boken är Oj, vad
händer?  från LL-förlaget. Det är en bok med bara fotografier, den innehåller sviter om tre
bilder, där det från den ena bilden till den andra har hänt något som dramatiserar förloppet;
det blir som tre filmsekvenser ungefär. De här bilderna hade barnen väldigt roligt med, dels
var det roliga saker som hände i bildsviterna, dels var det roligt och språklig träning för dem
att uttrycka sig kring vad som hände på bilderna. Den tredje boken hade Pernilla läst för helt
egen del: En blomma i Afrikas öken av Waris Dirie. Detta var också en bok som hon varmt
rekommenderade.

                                                                                                                                                        
vänder sig till journalister, författare, läromedelsproducenter, bibliotekarier, informatörer, lärare m.fl.. Man vill
förmedla kunskap om hur man bättre kan nå läsare. Man menar att det finns gott om kunskap om vad läs- och
skrivsvårigheter är, men mindre om vad det är som gör texter tillgängliga respektive icke tillgängliga för dem
som har problem med att läsa. ”Hur ska man skriva och paketera sin information, så att den blir läst – utan att
göra avkall på språklig rikedom?” (Information från http://www.fmls.nu/sprakaloss/omprojektet.htm och
http://www.fmls.nu/sprakaloss/delomraden.htm)



36

Pär hade lånat och läst Röda dödens mask och andra spökhistorier. Han uttryckte nu att det
faktiskt hade varit nöjsam läsning! Han som bara känt möda och besvär tidigare! Dessutom
ville han läsa om Mona Larssons LL-bok: August Strindberg, som han läst förut, för att kunna
recensera den.

Elin kom till dagens träff, hon var borta förra gången så hon och jag hade inte setts, och hon
hade ju inte riktigt koll på vad som skett i det här läsprojektet. Hon var positiv till det hela,
och kunde berätta om en av hennes läsupplevelser på sistone. Det gällde en av de böcker jag
hade med mig: Marie Hermansons Musselstranden, som Elin (och jag) tyckte var en
fantastisk bok.

Närvarande var också Patrik och Susanne, men de hade inte tagit någon bok med sig, och
hade ingen läsupplevelse som de vill dela med sig av denna gång.

Vi berättade sedan med stolthet om att vi hade fått pengar till projektet, och att allt nu faller i
ett annat ljus. Vad skall vi göra för pengarna? Vad har de för idéer och önskemål? ”Gå på
teater och film!” utropas det (min reflektion; det måste ju passa in i detta projekts ramar). Man
var också allmänt positivt inställd till författarbesök: ”Astrid Lindgren!” stod högst på
önskelistan, som så ofta. Detta kunde vi ganska omgående utesluta, inte minst för att hon är så
gammal. Alla skulle tänka på saken, och komma med förslag till vad vi kan hitta på och
använda pengarna till.  (Gunnar Arvidsson kom upp som förslag, för man har uppskattat
honom som programledare för bokprogrammet Läslustan förr om åren.)

Under avslappnade former, med kaffe och skorpor, lyssnade vi på ett avsnitt av den inlästa
Harry Potter för att de skulle få höra lite grann och kanske bli sugna på att låna/läsa. Patrik tog
den med sig hem efteråt.

Jag hade mitt allra första riktiga bokprat!36 Pernilla blev intresserad av och lånade hem
Susanna Tamaros Gå dit hjärtat leder dig, och Elin tog med sig Naiv. Super  hem.

Pär som är intresserad av sjö och hav och båtar lånade Expedition Kon-Tiki, en efter Thor
Heyerdahl bearbetad och lättläst bok som Margareta hade tagit med speciellt åt honom.

Slutligen presenterade vi en ny serie böcker för människor med läs- och skrivsvårigheter. Det
är en serie som heter Trapets, och En ingång till…, utgiven av Almqvist&Wiksell, i vilken
Torbjörn Lundgren, själv dyslektiker och aktiv i FMLS (se not 34) gjort ett urval i hans egen
smak får man förmoda. Tanken är att det inte skall vara utarmande bearbetningar av LL-
förlagets snitt (detta enligt Torbjörn Lundgren), utan att man verkligen skall få ett smakprov
och vilja fortsätta på egen hand sedan in i böckernas värld. Vi diskuterade lite grann om vad
de tyckte om saken. De flesta tyckte att det nog var bra att de fanns, att de passade i ett sådant
här sammanhang till exempel, men att de var för dyra att köpa själv när man ändå inte får hela
boken. Blir man sugen måste man då köpa till en eller två böcker, vilket ju blir ganska
kostsamt. Hur som helst var Ulf villig att prova en av de fyra vi presenterade (totalt finns 10

                                                
36 Enligt Greta Renborg i Tala om böcker 1979, s 24ff, är bokprat en översättning av det amerikanska book talk,
en term som blev allt vanligare under 1950-talet i litteraturen. Hon framhåller  en definition på book talk som
hon hämtat från en bibliotekskurs vid Rutgers State University: ”A ’book talk’ has become formalized as a
presentation by a librarian to a group of potential readers of the books talked about. The ’book talk’ is closely
related in content to the comments made about books to individual readers in an informal fashion in ’ floor
work’.” Det finns alltså något informell över bokprat, som går ut på att förmedla själva upplevelsen av böckerna.
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böcker med två i varje; boken är vändbar), han tog kombinationen Hemingway Berg som
elefanter /Steinbeck ur Möss och människor.

När jag presenterade Loes Naiv. Super läste jag ett avsnitt ur boken, där huvudpersonen har en
förkärlek för att göra listor av olika slag, t.ex. på vad han är bra på osv. En lista var Saker som
han tyckte bäst om att göra. Vi avslutade med att alla gjorde en egen sådan lista, och återknöt
på så sätt till deras eget skrivande.

Margareta. Fredagsgruppen
Läsning 2

1.”Att ge barnen ett språk ”- ”Ge dina barn ett språk”
                                             Läsrörelsens motto
Men detta är de inte ensamma om. En viktig inspirationskälla för mig har alltid varit den
bärande tanken, som Loriz Malaguzzi barnomsorgschef i Reggio Emilia har uttryckt den:
"Ett barn föds med 100 språk, men berövas 99."

Mycket av det som vi talade om var gemensamt för de båda grupperna, skillnaden var att
denna grupp var mer "drivande", och ville mycket mer. Ambitionerna var höga … Vi skulle
greppa hela litteraturhistorien. Och vad vi gjorde, och önskemålen och planerna spretade iväg
åt alla möjliga håll.

Och så var det återigen MacDonalds och Läsrörelsen…
2. MacDonalds och Läsrörelsen
Läsfeber
Strindbergs Likt och olikt
Marie-Louise Ramnefalks tankar i radio, P1, den 22 februari-01
”Att komma i läsning” Tankar av Göran Greider

3. Vårt möte
17 punkterna
Bokrecensionen - Vald bok sid.290
Läsfeber Kyrkvaktmästaren av Somerset Maugham
OH-bild Servera/böcker Luft emellan, så att de får komma till tals. Knyta an till
böckerna, punkterna och pengarna.
Läsning Namnboken
OH-bild, att plöja genom boken/ Språklådan
Hur har det gått med läsandet?
Bokrecension/ Bokprat
Daisy
Oj, vad händer?
Författarbesök/ Teater
Robert Nybergs Ordfronthälsning OH-bild
”Jag tycker att ungdomar nu för tiden spiller en massa tid på läsning, som de
kunde använda till något nyttigare” sid. 293

                     13 månader att lära sig läsa och skriva.

Kan de utveckla sin text om läsandet? Tankekartan? ”Läsning otroligt avkopplande”, skrev
Moa. ”Snubblar över, som ett slumpaktigt får”, sa Stefan. Michael berättade om dottern
Emmas Barnen på Bråkmakargatan av Astrid Lindgren, Bröderna Grimmsagorna och
kassetterna från skolans bibliotek. Det njutningsfyllda läsandet i sängen med hela familjen.
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Genom Michaels berättande leddes vi in på Göran Greiders tankar i Opsis Kalopsis nr 3/2000:
”Det är aldrig för sent att få en läsande barndom”. Detta apropå hans upptäckt, att när han
läste för sin dotter fick han del i den barnlitteratur som han själv aldrig hade fått som barn.
Han säger där, bland många andra klokheter: ”All tid jag har genomlevt drar ihop sig, blir till
ett nu som jag plötsligt – underligt jämlikt – delar med mitt barn, jag tänker med tillförsikt på
det världshistoriska faktum att min röst ofta når henne inte ovanifrån, utan i jämnhöjd.”

Att lyssna till detta kändes hoppingivande för alla.

Marie. Fredagsgruppen

Vi började denna fredag klockan 10.20 istället för 10 som förra gången. Då kom jag och
förstörde deras vanliga rutiner och rasten hamnade liksom fel. Det känns som att det är
värdefullt för eleverna att ha en del saker ”som vanligt”.

Det här är en sak som ytterligare skiljer de båda grupperna åt: på måndagar har vi tre timmar
ihop, medan vi på fredagar bara har hälften och då i kontrast till deras skrivverksamhet. På
måndagar kommer eleverna direkt efter jobbet och atmosfären är helt enkelt en annan.

Det första som händer när jag kommer är att Nikita vill att jag skall skaffa Tolkiens Sagan om
ringen på CD till henne. Jag får kolla upp det, säger jag. Ännu vet ju inte denna grupp att vi
fått pengar till projektet. Hennes fråga befäster det jag tidigare anat: att det är viktigt att jag
har min ståndpunkt som representant för biblioteken. Det är en roll jag lätt kan ta, jämfört
med lärarrollen som ligger mig i hasorna hela tiden här och nu!

Vad har de här eleverna läst till denna gång?

Nikita skippade boken om Vem är vem i Bibeln, det kändes för mycket som en uppslagsbok.
Hon har istället läst Andras blod av Simone de Beauvoir. Och tyckt att den var jättebra; en
angelägen bok om civilkurage och ansvar.

Flera har läst Kyrkvaktmästaren ur Läsfeber. Vi pratar om den som en saga (Kerstin) och att
det är bra med sådana berättelser, med en positiv skruv (Lasse).

Vi har fått pengar! Vi skojar om att nu sticker vi på semester, men sedan tänder de till och får
flera idéer: författarbesök som kommer på tal är Stig Johansson, Hans Alfredson och –
återigen –  Astrid Lindgren.  Vi pratar om att gå på Strindbergsmuseet, kanske se någon
Strindbergpjäs och ha lite tema August?

Vi reser på oss lite grann och undersöker det här med DAISY-spelare (se not 33); vi lyssnar
en bit på en inläst Röde Orm på skiva, och pratar om hur DAISY fungerar. Antingen har man
en särskild DAISY-spelare som man lånar från TPB, 37 eller så lyssnar man i sin egen dator.

Efter detta blir det lite upplöst stämning i gruppen. Inte på det där lite negativa och osäkra
sättet som förra gången i fredagsgruppen, utan mer som att alla tar sig an sina sysslor. Anders

                                                
37 Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB, är en central kulturmyndighet med ansvar för att synskadades och
andra läshandikappades behov tillgodoses med litteratur i form av talböcker, punktskriftsböcker och elektroniska
medier. Se http://www.tpb.se/omtpb/tpb/mal.htm
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lyssnar på Sprängaren på en av datorerna. Rolf och Lasse går och sätter sig och skriver. Det
känns OK. Det är inte det att de är ointresserade direkt. Men de orkar inte sitta stilla och bara
lyssna så länge, dessutom vill de avsluta sådant de börjat med tidigare under lektionen, när de
hade skrivtid. Moa sätter sig och läser sin bok: Kvinna eller försvinna av Anna-Lena Brundin.
Jag pratar med framförallt Kerstin och Nikita och det visar sig att de inte känner till LL-
förlagets böcker det minsta. Och vi som har en hel kasse!

Anders sitter och läser första delen av Harry Potter, som han sedan lånar med sig hem. Nikita
lånar dels en Trapetsbok (vi pratar lite grann om idén bakom En ingång till-böckerna): Tusen
och en natt/Decamerone, dels tre stycken LL-böcker: Selma Lagerlöfs Tösen från
Stormyrtorpet, Mona Larssons Strindbergbok, samt en faktabok av Lewenhaupt: Byxa &
behå, kjol & pantalong. Jag märker en väldig entusiasm från N:s håll: ”finns det sådana här
böcker? Vad bra! Det kanske jag kan få mina pojkar att läsa! Också!”. Kerstin tar med sig
Ondskan som kassettbok, och även hon plockar med sig tre LL-böcker:Vattenboken, Lätta
konsumentboken och Sjövall-Wahlöös Roseanna. Hennes första ord när hon står där och
bläddrar är att hennes första känsla är att de verkar vara ungdomsböcker. Det skall bli
spännande att höra vad de tyckte om böckerna nästa gång!

Det känns väldigt bra, trots att gruppen sprids lite för vinden inom rummet. Alla får med sig
minst en bok hem! Lasse såg att jag hade en Lasse Strömstedt-bok i min hög – de böckerna
hann jag aldrig prata om den här gången – och den norpar han direkt. Han har läst andra
böcker av samma författare, men aldrig sett den bok jag haft med mig (En dag på polisskolan
och andra mer eller mindre lögnaktiga historier). Rolf får med sig Fotbollsfabriken  som
Margareta hade med sig – han är mycket fotbollsintresserad. Michael lånar med sig DAISY-
spelaren hem, och med den de två skivorna med Röde Orm – totalt ca 17 timmars
lyssningstid!

Kommentarer

Vi har lärt oss att med rätt bok i hand så kan eleverna finna nöje i att läsa! Jag har lärt mig att
jag vågar bokprata och stå för mina kunskaper. Det är viktigt att jag är tydlig i min roll som
projektets bibliotekarie. Det verkar vara viktigt för eleverna att inte alltför många rutiner
ruckas på och att vi rättar oss efter det. Vi har lärt oss att vi har olika förutsättningar rent
tidsmässigt i de båda grupperna; den ena gruppen har vi möjlighet att träffa dubbelt så länge
varje gång. Vi har lärt oss att många har barn och behöver kunna läsa för att läsa för barnen
och uppleva den samhörigheten. Läsandet av barnböcker, tillsammans med eller utan barn,
kan ge stora läsupplevelser. Vi har lärt oss att många som verkligen borde känna till dem inte
vet något om LL-böcker. Vi har lärt oss att det finns ett intresse för det kulturarv man missat,
genom att man hungrar efter kunskap om August Strindberg.

Marie. Förberedelser inför veckan

Inför veckans träffar behövde jag och Margareta samla oss en del. Fokusera och koncentrera.
Tiden går ju och fast vi är knappt i mitten närmar sig ju också slutet på projektet! Vi måste ta
tag i alla trådar som vi kastat ut, se efter om det är flera att kasta iväg och sedan ta tag i. Hur
använda pengarna på bästa sätt? Hur kommer dessa våra elever till del? Osv.

Vi träffas och pratar dels om de närmast förestående gångerna, dels om det hela i det längre
och större perspektivet.



40

Vi bestämmer oss för att gå till skolans bibliotek med de olika grupperna, kanske få en
visning, och se hur man orienterar sig där. Flera av eleverna har inte satt sin fot där inne.

Vi har dessutom mycket diskussionsmaterial i de böcker som eleverna valt tidigare gånger.
Utifrån dessa böcker skall jag ta med mig böcker att s a s gå vidare med, som på ett eller annat
sätt passar den enskilde eleven.

Inför framtiden vill vi också prata en del om LL-böckerna. Eftersom vi har ett uppdrag från
LL-förlaget, och flera av eleverna läst LL-böcker börjar vi närma oss den tidpunkt då det är
dags att gå till förlaget i fråga och tillsammans med eleverna lägga fram deras synpunkter på
böckerna.

Vi har alltså en hel del att göra på de olika träffarna.

Då pengatillskottet kom som en chock, har vi sedan dess klurat på hur vi skulle kunna
använda dem på bästa sätt. På den mindre skolan genomförde vi – jag och Margareta
tillsammans med hela skolan – med stor framgång, och det trots obefintlig ekonomi, ett par
kulturdagar. Detta är något vi kände fungerade; många fick s a s smaka, man uppskattar att
det ”händer nåt” och det är roligt att bli inspirerad av olika människor och möten osv.

Detta vill vi göra här och nu också: en kulturdag som kommer inte bara våra grupper till del
utan också resten av den här skolenheten för vuxna med läs- och skrivsvårigheter. Vi spånar
fram ett datum; eftersom det måste bli någon gång i slutet på april verkar dagen given: den 23
april – Världsbokdagen. Det enda tråkiga med en sådan här dag är att den antagligen inte kan
komma måndagsgruppen till del alls. I den gruppen arbetar alla utom en, det är ju därför de
går på kvällsundervisning.

Vi spånar vidare: vilka vill vi bjuda in? Och i så fall varför? Vi har pengar, ja, men inte hur
mycket som helst. Det gäller att göra vissa avvägningar. Björn Söderbäck (skådespelare och
berättare), Hannes Meidal (ung skådespelare), Torbjörn Lundgren och Bodil Andersson (från
FMLS och SpråkaLoss-projektet), Robert Nyberg (illustratör och serietecknare), Stig
Johansson, Magda Eggens, Lasse Strömstedt, Majgull Axelsson, Göran Greider (alla
författare), Lisbeth Rosenschöld (från Centrum för lättläst), Gunnar Arvidsson (journalist och
känd som programledare för Läslustan)… Vi gör avvägningar: det är alltid intressant att träffa
författare och höra om dem och deras skrivprocess, en berättare skulle kunna vara nyckeln till
lusten till sagor och berättelser, information till eleverna är bra och viktig, om läs- och
skrivsvårigheter, om lättlästa böcker osv….

Vad gäller måndagsgruppen måste vi se till att någon gäst kan komma till dem en
måndagskväll helt enkelt.

Det har också varit tal om att besöka Strindbergsmuseet. Kan vi tänkas göra detta en kväll
annan än måndag och bjuda in både fredags- och måndagsgruppen?

Vi har en idé om att alla ”våra” elever skall få som avslutningspresent ett eget och individuellt
bokpaket. Sådana speciella gåvor kan betyda mycket för det fortsatta läsandet…



41

Kommentarer

Vi har lärt oss att tiden går fort, vi måste redan börja samla ihop de trådar som är utskickade,
för att hinna med allting. Att vi har gott om pengar men nu lite tid gör att vi kan bjuda till
kalas – något som gagnar fler än våra kursdeltagare.

Margareta. Måndagsgruppen
Läsning 3

Nu är läsandet i full gång. Aktuella böcker är: Tao enligt Puh,  Kon-Tiki, Tomten av Viktor
Rydberg, Hjältar och monster på himlavalvet. Vi utgick från broschyren 17 skäl för
barnboken och i samtalet som följde kom vi fram till att samtliga skäl var giltiga även för
vuxna. Vi diskuterade vidare för - och nackdelar med att läsa en bok respektive se den i en
filmversion, med utgångspunkt från att två av deltagarna hade sett filmen Chocolat, och tyckt
mycket om den…Och vi åt choklad i mängder under samtalet. Den deltagare som läste Naiv
Super berättade om sin förtjusning över de listor som bokens berättarjag upprättade över allt.,
varpå vi skrev listor om ”Saker jag tycker bäst om…”

Detta ledde vidare till samtal om Mitt liv som hund av Reidar Jönsson,, som jag hade till
utlåning i både bok och filmversion. Vi presenterade denna gång även Trapetsserien, där även
Mitt liv som hund ingick.. Serien fick intresserade lånare, och sågs som en ingång för att se
om deckar-/ skräckgenren kunde vara något och då blev det Dojan av Stephen King och Allen
Poe, men alla verkade se på serien just som ett smakprov eller en extrabok. Denna kväll hann
vi också med en visning av skolbiblioteket med skolbibliotekarien och detta ledde till lån av
Tusen och en natt  i en längre utgåva, eftersom LL-versionen gett mersmak. Vi enades även
om att vi skulle besöka Strindbergsmuseet.

Måndagen den 26 mars (renodlad Skrivlustträff. Marie ej närvarande).Vi skriver om böckerna
som de läst  t.ex. Susannes bok av Peter Pohl, som hon inspirerats till att läsa genom sitt
arbete på en låg - och mellanstadieskola. Här lånas nya böcker av t.ex. Ulf, som blev så
förtjust i Nalle Puh, och därför vill låna fler böcker av författaren Benjamin Hoff. Pär
fortsätter med båttemat och väljer nu ”Nya båtboken”. Han var mycket stolt över att han tagit
sig igenom Kon–Tiki.

Jag berättar att Robert Nyberg kommer på besök följande vecka. En av deltagarna berättade
att hon tyvärr kommer att vara borta flera gånger, eftersom de kommer att ha en datakurs på
hennes arbete.

Marie. Måndagsgruppen

Vi har bestämt träff med bibliotekarien kl.18.45, så vi har en del tid dessförinnan att prata. Tre
elever är frånvarande (Ulf, Pernilla, Susanne).

Vad har de läst sedan sist? Patrik har ”läst” Harry Potter  på kassett. Han tycker att den varit
lite svår att komma in i, han ögnar samtidigt i boken för att öva sin läsning. Han gillar
variationen i inläsningen.

Martina har läst en hel del sedan sist. Hon har plöjt alla tre Harry Potter på svenska, hon har
läst två Dalai Lama-böcker + att hon läst Trapetsboken innehållande endel ur böckerna Mitt
liv som hund och Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö. Hon gillade Harry Potter, därav
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plöjningen, och hon tycker sig vara inne i en andlig period, så det är därför hon intresserat sig
för Dalai Lama. ”Trapetsboken, så där…” M upplever att man får för lite av böckerna, de
verkar i och för sig bra men man vill ha mer än vad man får i En ingång till… Förra
måndagen hade M berättat om sin filmupplevelse av Lasse Hallströms Chocolat, så nu har
Margareta medtagit äkta choklad från Chokladfabriken på Södermalm. Vi förlustar oss på
detta och fikar och pratar samtidigt. Jag hade också just för detta medtagit boken som ligger
till grund för filmen: Joanne Harris´ Choklad. M lånar den samt den fullständiga versionen av
Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö.

Pär pratar lite om Röda dödens mask. Han har fått lite mersmak på det där med spökhistorier
och har på rekommendation från en kompis köpt en bok innehållande spökerier som utspelar
sig i Stockholm. Den lättlästa Expedition Kon-Tiki tyckte han var lite ”hastig och hafsig”. Han
vill ha en 1900-talet  utgiven av Aftonbladet. De har använt den tidigare och alla i gruppen
känner entusiasm inför den ”tidningsboken” för att den innehåller så mycket.

Pär lånar Den gamle och havet, som jag egentligen tagit med till Ulf – U hade ju lånat den i en
Trapetsbok. Men havet tilltalar ju Pär och boken verkar lagom mycket att bita i tycker han
själv. Pär uttrycker också så glädjande att de här träffarna är bra för honom. Han tycker att
han behöver få lästips på det här sättet, att vi tänker en aning åt honom och pratar för böcker
vi tror passar honom, gör att han kan få, om inte alltid så ändock ofta, ”rätt” bok i händerna.

Elin håller fortfarande på att läsa Naiv. Super. Hon tycker att den är rolig och lättläst. Jag hade
tagit med mig Anna-Karin Palms Målarens döttrar med tanke på Elin, för att jag själv tyckte
att den var så bra och att den lite grann liknar Musselstranden som både jag och Elin tyckt
väldigt mycket om. Det visar sig att hon har den hemma i bokhyllan och har börjat i den en
gång men kommit av sig i läsningen.

Hans har knappt hunnit läsa sedan sist.

Vi pratar en del om hur böcker kan se ut. Hindrar eller underlättar utseendet från fall till fall?
Eleverna får ett par tips om hur de kan utforma sina bokrecensioner, för att detta inte skall bli
dem övermäktigt. Margareta menar att man mycket väl kan skoja till det hela och skriva en
femrading (dikt) om en bok eller göra något hon kallar för bokalfabet.

Klockan 18.45 infinner vi oss på biblioteket och får en ganska givande visning av hur det hela
är uppbyggt. Böckernas placering, vad som finns, låneregler mm. För vissa var det här
besöket så givande att man t o m kommer därifrån med några böcker på fickan! Hans lånar
Tusen och en natt, den obearbetade varianten, Elin och Pär lånar några Easy Readers, d v s
lättläst på engelska och Patrik lånar en bok om barns kroppsspråk. Jag tror att de fick en
ganska bra uppfattning av biblioteket och att de blev lite entusiasmerade inför att gå dit och
låna, använda datorer eller så.

Margareta. Fredagsgruppen
Läsning 4

Vi talar om LL-böckerna, och att det den 23 april är Världsbokens dag. Presenterade olika
typer av bokrecensioner och Torbjörn Lundgrens tankar omkring Trapetsserien.

Se till att Michael får testa en Daisy-spelare!!!
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Han fick det, men tyckte att den var alltför klumpig. Han hade drömt om att få lyssna på hela
Sagan om ringen, när han cyklade.

Vad hade de läst sedan föregående gång?

Gå en sväng till skolans bibliotek, kl. 10.20. Där skall Erling visa oss runt, allt enligt Nikita
och Rolfs förslag.

Detta blev en katastrofal visning, pga. att Erling blev helt ”överkörd”, och
"chefsbibliotekarien" tog över.

Förslag och idéer som dök upp: Martina Montelius presenterar sin nyskrivna dramatik i Kilen,
den 1/5 -20/5. På Kulturhuset i Kilen visas även Strindbergs Fadren i en dansversion.

Marie. Fredagsgruppen

Klockan 10.20 har vi avtalat med Erling att träffas på biblioteket. Han arbetar där och är en
som flera av eleverna i den här gruppen upplevt som väldigt bra, kunnig och trevlig. När vi
kommer är dock inte Erling där, vi får inte ett riktigt rakt svar på varför. Visningen får bli med
bibliotekarien Lars, densamme som företog sig det hela med måndagsgruppen. En liten
besvikelse för oss, då vi ju visste att flera kände Erling skulle det ha varit ett bra första steg på
en sådan här visning. Nåväl. Det hade ju inte varit hela världen om det inte var för att
bibliotekarien gjorde en väldigt okunnig och oengagerad visning, helt  olik den i måndags
kväll. Nu fördjupade han sig i alla signum och beskrev allt på en nivå som låg alltför långt
från våra elever. Inte bara för de svårigheter de har, utan också för att varken de eller andra
biblioteksbesökare behöver kunna allt så detaljerat. I mitt tycke försvårade han det hela. Så att
eleverna säkert hade fler frågor när vi gick därifrån än när vi kom dit! Dessutom fick flera av
eleverna - och jag själv för den delen – myror i benen. ”Kom till saken! Förkorta! Berätta det
väsentliga!” Sådant hade jag lust att utropa! Nå, det kändes ändå ganska OK när
lektionstillfället var slut, för vi hade då hunnit prata om det. Att jag och Margareta känt
likadant som dem, och att jag gärna svarade på frågor om biblioteket så att de inte skulle
känna sig som frågetecken när de skulle till bibblan nästa gång. Eleverna själva såg krasst på
saken, ”man frågar helt enkelt inte honom när man vill ha hjälp i biblioteket. Både Erling och
assistenten Marita hjälper ju bättre till!”.

Biblioteksvisningen varade alltför länge, och tog mycket av ”vår” tid med eleverna. Viktigast
var att vi skulle hinna prata om LL-böckerna. Vi har nämligen blivit inbjudna dit med
gruppen vid nästa tillfälle. Många har läst LL-böcker och har gjort sig en uppfattning om dem.
Men flera hade ännu inte provat på någon sådan bok och visste inte riktigt vad det innebar.
Vad är en lättläst bok? Vi pratade om detta.

Anders lånade LL:s Tusen och en natt, han håller på att läsa den ”riktiga” för sitt barn och
kunde tänka sig att jämföra med den lättlästa varianten. Vad tycker han blir skillnaden? Går
något förlorat? Han lånade dessutom en kassettbok när vi var i biblioteket: Borkmanns punkt
av Håkan Nesser, på min rekommendation. A är förresten den förste jag möter på denna jord
som inte gillat Harry Potter!

Boel – som inte tyckte om myterna i Min skattkammare, hon blev inte ett dugg fångad av dem
– lånar med sig två LL-böcker: Vanliga träd  av Gunilla Lundgren och Du ska bort av Erik
Eriksson.
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Gun tycker sig ha alldeles för mycket att läsa för att kunna ta på sig mer läsning just nu.

Rolf lånar Fotbollsaget, en LL-bok om Hammarby, och Lasse lånar den bearbetade Röde
Orm. Lasse lånade dessutom en ”vanlig” bok på biblioteket, jag tror det var I Guds och
profitens namn: en bok om allt mellan himmel och jord.

Michal lånade en bok som jag tagit med med tanke på just honom, en fantasybok, Stenens
väktare, av David Eddings, den första i serien Sagan om Belgarion. Michael hade verkligen
tappat lusten inför DAISY-spelaren. Han tyckte inte att den underlättade ett dugg. Den var
tung och otymplig, man ser ingen fördel jämfört med kassetter. Nej, han hade lyssnat någon
timme och sedan återlämnat apparaten till Margareta. Michael tror sig inte ha läst någon LL-
bok. Kan M ordna något till honom nästa fredag så att han hinner läsa till tillfället om två
veckor?

Kerstin hade läst tre LL-böcker och tyckte precis som hon misstänkte att de var för mycket
som ungdomsböcker. De kändes torftiga. Jag hade tagit med en Sjövall-Wahlöö, obearbetad,
ifall hon skulle ha tilltalats av den LL-variant hon lånat, men det visade sig att den pocketbok
jag hade tagit med hade för liten stil för att fungera för henne.

Margareta fick behålla några av böckerna jag tagit med mig, för att se om någon av de idag
frånvarande vill ha dem och läsa. Jag hade bl. a tagit med ett par böcker med tanke på Nikita.
Men hon var alltså inte där. Inte heller Moa, Jacob, Britt-Marie…

Det blev väldigt splittrat i dag också, det verkar vara en tendens med den här fredagsgruppen;
eleverna har andra intressen att bevara med sitt skrivande och dessutom tog biblioteksbesöket
alltför mycket av vår dyrbara tid idag.

Inför Världsbokdagen: Kan ej komma: Björn Söderbäck, Torbjörn Lundgren, Bodil
Andersson. Kan komma: Hannes Meidal, Lasse Strömstedt

Kommentarer

Vi har lärt oss att bibliotek verkligen kan framstå på olika sätt och vikten av att de är
inbjudande för våra kursdeltagare. Vi har lärt oss att LL-böckerna inte fångar alla och att vi
inte kan ”pracka på” eleverna dessa böcker utan att det kostar läslust! Vi har förstått att LL-
böcker kan framstå som barnsliga. Vi har lärt oss att eleverna inte har så mycket tid till att
läsa. De har ju mycken annan undervisning med läxor osv. Olika dagar ger olika mycket,
beroende på eleverna, deras individuella och gemensamma dagsform, vad som föregår och
vad som skall komma efter projekttimmarna osv. I måndagsgruppen fungerar det så att det
ena boktipset ger det andra, medan det inte blir någon sådan automatik i fredagsgruppen.

Margareta. Måndagsgruppen
Läsning 4

Ett mycket lyckat besök av Robert Nyberg, som generöst och åskådligt berättade om sitt bild-
och textarbete. Från vår grupp var deltagandet dåligt; fjällsemester, sjukdom, datakurs …men
vi hade bjudit en annan av skolans kvällskurser. Detta var dessutom helt i samklang med en
av våra ursprungliga tankar, nämligen att bokprojektet skulle komma andra deltagare vid
skolan till del. Det visade sig vara många som kände igen Roberts bilder från hans kampanj
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för kommunalanställda, som ju dessutom många av våra elever är. Glädjen var stor och alla
försåg sig med de kort som Robert delade ut.

Marie å sin sida delade ut sitt brev som hon gärna ville få besvarat. Och här inföll påsklovet,
vilket medförde två veckors uppehåll, så nästa gång vi träffas kommer att vara den sista av de
fem inplanerade.

Marie. Måndagsgruppen
2001-04-06

På måndagkvällen har vi bjudit in Robert Nyberg, illustratören. Vi har redan bokat med
honom att han skall komma på Världsbokdagen också, men måndagsgruppen är ju en
kvällsgrupp i vilken de flesta arbetar under dagarna – de har alltså inte möjlighet att närvara
den dagen när vi ”slår på stort”. Vi vill ju hemskt gärna att även den här gruppen skall s a s bli
bjuden på något extra och Robert Nybergs besök blir ett sådant inspirationsbesök.

Innan han kommer pratar vi lite om läsningen, hur det går för var och en. Dessvärre var det
flera frånvarande – sjuka eller bortresta – den här gången. Pär var inte där t ex, man han hade
försetts med en bok jag skickat med Margareta: Breven/ från havet av Deborah Shapiro.
Pernilla och Martina var borta också. Ulf hade läst ut Tao enligt Puh, en bok som han var
mycket nöjd med. Han fortsätter nu med Te enligt Nasse, och Elin lånar Tao enligt Puh
istället. Inför besöket på LL-förlaget, som med den här gruppen skall företas den 23/4 pratar
vi om LL-böcker, vilka som har läst vad osv. Ulf har läst och lyssnat på svenska
kärleksdikter. Patrik lånar med sig Fettpärlan från LL, både bok och band, och Elin och
Susanne lånar ett varsitt exemplar av Mona Larssons Strindbergbok. 17/4 skall vi med båda
grupperna besöka Strindbergsmuseet och få guidad visning där, eleverna har visat ett för mig
oväntat intresse för vårt stora svenska nationalhelgon Strindberg – man vill helt enkelt, vilket
ju är mycket positivt, passa på om chansen bjuds att ta del av vårt svenska kulturarv och en
viktig ”bit” som man tycker sig missat där.

Klockan 18 kom Robert Nyberg med en kartong full med inspirerande bilder. Andra
kvällsgrupper som hade lektion denna måndagskväll hade inbjudits att närvara, så det kom
även en del andra elever från den grundläggande nivån.

Robert gjorde helt enkelt så att han visade seriebilder på overheadapparaten, pratade en del
kring vad han jobbat med, såsom kampanjer för Kommunal och teckningar i Ordfront osv.
Kännetecknande för Robert Nyberg är hans samhällsengagemang och satiriska touche i bild
och bubbla. Det blev en underhållande visning, och i samband med det en hel del prat kring
detta med politik och orättvisor i samhället. Vi fikade och fick tillfälle att prata mer ledigt
med RN. Sedan är det även så att han illustrerat en hel del barnböcker, och även andra böcker,
t ex Språklådan, en helt underbar bok om språkets fantastiska möjligheter. Till denna bok har
Johan Althoff (bokens författare) och Robert Nyberg gjort ett CD-romspel. Han gick igenom
hur det fungerar, för att vi hade bett honom om detta, för att det verkar vara ett ypperligt
verktyg för vem som helst över tio år som vill komma igång med eget skrivande! Han
kommer att låna ut en sådan skiva till gruppen efter Världsbokdagen då han ju kommer igen.

Robert Nyberg visade sig vara en mycket generös och trevlig gäst, jag tror att eleverna
upplevde det som mycket inspirerande att höra honom, få möjlighet att fråga och se på skisser
för att förstå hur han arbetar. Sättet att arbeta liknar i mångt det man måste tillämpa när man



46

skriver, så jag tror att eleverna lätt kunde översätta hans problem och glädjeämnen till sin
egen situation.

Alla fick frikostigt plocka på sig av hans vykort som han gjort för Kommunal, vilket gladde
samtliga nyss Robert Nyberg-frälsta!

Margareta. Fredagsgruppen
Läsning 4

Besök på LL-förlaget: vi togs emot och bjöds på fika. Bra samtal där gruppen berättade om
sina tankar omkring LL-böckerna, och de innehöll både ris och ros. ”Bra med faktaböcker
som förklarar svåra saker på ett enkelt, men inte barnsligt sätt”, som Strindbergsboken,
Stockholms blodbad, Gustav Vasa, Vikingarna. De bearbetade böckerna var de mer skeptiska
till. Tyckte att språket blev torftigt och att de kändes alltför rumphuggna. De böcker de hade
tagit del av baserades på det urval som Marie och jag gjort vid ett tidigare besök i november
2000. Nu när vi satt där på förlaget och med lockande nyutkomna böcker framför ögonen, och
efter ett bra samtal med representanten från förlaget, så väcktes nya önskemål och de lånade
alla fyllda med entusiasm nya böcker utifrån eget val.

Marie. Fredagsgruppen

Denna fredag hade vi planerat in ett besök på LL-förlaget. Margareta och jag hade redan i
höstas besökt LL-förlaget och fått uppdraget att när vi satte ihop vår läsgrupp låta denna vara
en referensgrupp till förlagets nyaste utgivning. Vi försåg oss då rikligt med LL-böcker av
olika slag, ett trettiotal, vi visste ju inte då vilka elever som skulle ingå i gruppen (som sedan
ju blev två grupper). Därför tog vi med oss alla möjliga böcker, för alla möjliga tänkbara
behov som kunde tänkas uppkomma när vi väl satt igång projektet.

Det är nu dags att knyta ihop säcken! LL-böckerna har varit ute på vift i våra båda grupper.
Alla har inte läst någon LL-bok, men i gengäld har flera elever läst flera stycken.

Vi träffade en kvinna från förlaget vid ett stort härligt bord laddat med massor av ännu nyare
LL-böcker samt gott om fika, och samtalet kunde börja. Hon berättade en del om förlagets
utgivning, hur urvalet går till, vi diskuterar en del kring böckernas olika nivåer. Flera av
eleverna skulle vilja ha nivån utskriven på boken, eftersom man ofta när man läser en LL-bok
tycker att den är för skral och FÖR lättläst. Vi får veta att man har pratat om detta många
gånger, men kommit fram till att det skulle begränsa böckernas spridning för mycket. Det kan
vara bättre att man själv känner vid en första bläddring ifall boken passar en eller inte.

Eleverna berättar om vilka böcker de läst och vad de tyckt. Synd är att några elever är
frånvarande, varav Nikita som säkert läst fem LL-böcker (samt Lasse, Jacob och Britt-Marie).
Generella synpunkter är att böckerna är FÖR enkla och verkar barnsliga. Samtidigt är flera
böcker ”bra”, men önskvärt vore att de skulle vara lite mer fylliga. Boel är förvånad över den
bok hon läst (Du ska bort) , att det fungerade för henne att läsa på Tvärbanan (spårväg i
Stockholm) – hon brukar alltid må illa. Det tror hon har att göra med den luftiga layouten och
korta raderna – det blir helt enkelt mindre snurrigt än med vanliga böcker.

Eleverna frestas ganska mycket av formgivningen på böckerna som ligger framför dem och de
är mycket entusiastiska, framförallt till en del faktaböcker: Lätta EU-boken t ex. Det slutar
med att vi får låna med oss en ny omgång böcker, och nu kan ju eleverna själva välja.
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Reflektion som man gör, d v s  jag och Margareta, är att man väl kanske borde ha börjat i
denna ända istället; startat med ett besök på förlaget för att få en sådan här mer personlig
introduktion samt möjlighet att bekanta sig med utgivningen. Det är lätt att vara efterklok; nu
blev det ju överhuvudtaget på ett helt annat sätt än vi från början tänkt oss, men faktum är att
oavsett hur det sedan blev hade vi kunnat börja med ett besök på förlaget och att eleverna
själva hade valt böcker att läsa.

Imorgon lördag skall jag och Margareta gå på Språka Loss-konferens: Läsmöjligheter.38 Det
skall bli kul och intressant och en gåva till oss från oss själva. Det är våra egna pengar som
går till detta, d v s de pengar vi skulle ta ut som ersättning för projektarbetet.

Planerna fortskrider apropå Världsbokdagen. Lasse Strömstedt kommer att öppna dagen, det
blir säkert med pompa och ståt. Lisbeth Rosenschöld från LL-förlaget kommer för att berätta
om LL:s utgivning (den heldagen kommer ju hela den grundläggande utbildningen att ta del
av, och de har ju inte gjort något personligt besök på förlaget). Det kommer att bli knytis-
lunch, och Robert Nyberg, och Hannes Meidal kommer att framföra ett teaterstycke, Fucking
Strindberg. Dagen beräknas avsluta vid 14-15-tiden. Vi ser fram emot dagen med viss vånda,
eftersom det är mycket att ordna och arrangera med detta, men också naturligtvis med massor
av glädje: att äntligen få bjuda alla dessa elever på ett stort inspirations- och läskalas!

Kommentarer

Vi har lärt oss att det var inspirerande med författarbesök. Vi har insett att vi kanske börjat i
fel ände (apropå LL framförallt), men att det är för sent att göra något åt det nu. Nu gäller det
istället att göra det bästa av situationen: finns fortfarande okunskap om lättlästa böckers
utgivning så måste vi fylla dessa luckor.  Samtidigt – om vi hade börjat i den änden hade
kanske projektet blivit mera styrt av LL-böckerna. Det hade nog inte varit önskvärt, eftersom
vi lärt oss att många har invändningar mot LL-böckerna. Därför hade det nog inverkat menligt
på läslusten som ju skulle premieras. Vi har dessvärre också lärt oss att inte alla elever går till
skolan i den utsträckning de borde, och att detta ligger vårt projekt till last.

Margareta

Tisdagen den 17 april var vi på ett mycket uppskattat besök på Strindbergsmuseet, med en
kunnig guide och det ledde till ett öppet samtal, som förmänskligade och levandegjorde
Strindberg. Det fanns tidigare många schablonbilder av honom, en del hade försvunnit bland
dem som läst Mona Larssons LL-bok om Strindberg, och åter andra gjorde det (läste boken)
efter besöket, eftersom det gav mersmak.

27 april. Skrivlust
Recensera Världsbokdagen

Många, både elever och personal vid skolan, tackade och visade sin uppskattning.

                                                
38 Läsmöjligheter – en konferens om konsten att tillgodogöra sig skriftlig information, 7/4 2001 i Stockholm.
Föreläsare: Torbjörn Lundgren, FMLS, Fil.dr. Mats Myrberg, Professor Ingvar Lundberg, Fil.dr. Christer
Jacobson, logoped Bodil Andersson från Språka Loss-projektet. Ämnena var : hur ”dåliga läsare” klarar sig i
skolan,  läs-, skriv- och räkneförmågan i Sverige, funktionella förutsättningar vid läsning, skönlitteratur i
undervisningen, begreppet lättläst samt inre och yttre kompensation. Se även not 35 om Språka Loss-projektet.
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Och många återkommer fortfarande flera terminer senare till den här dagen, och undrar om vi
inte kan göra något liknande igen. Så här skrev en elev om dagen:

VÄRLDSBOKDAGEN

Redan när jag vaknade förstod jag att det skulle bli en spännande dag. Jag hade programmet och det
lovade gott. Lasse Strömstedt, LL förlaget; en pjäs om Strindberg och mycket mer.

I god tid fick jag stiga upp, för jag skulle laga en pastasallad och koka kaffe. Det skulle bli ett knytkalas
till lunchen. När jag kom till skolan dukade vi upp ett fantastiskt bord med allt möjligt gott.

Bordet räckte inte till så vi var tvungna att ta två sidobord, ett med bröd och ost och ett med kaffe och
kakor.

Föreläsningsrummet hade "skolsittning", i början var det väldigt lite folk, men så småningom så fylldes
salen på.

Lasse Strömstedt kom. Oj, vad gammal han har blivit. Jag försökte se honom som den unge buse han en
gång var, det var svårt.

Jag undrar om han aldrig blir trött på sin historia, han måste ha berättat allt detta tusentals gånger.

Han är rolig och gör det bra.

Jag kan se Långholmen framför mig, det är kanske inte så konstigt eftersom jag är uppvuxen i Hornstull.

Det var läskigt med fängelset, åt ena hållet fick man inte gå, det gick vakter på muren. Ibland rymde
fångarna, och jag minns att jag såg gömda poliser under bron.

Tänk vad mycket han har missat under sina 20 första vuxenår. Det verkar han ha tagit igen med råge.

På 80-talet var hans böcker väldigt populära, och jag läste dem alla. Grundbulten var den första, det var
spännande att få veta hur det var i svenska fängelser.

Ja, som sagt, dagen innehöll mycket mer. Efter Lasse Strömstedt skulle Lisbeth Rosenschöld ta över.
Stackars henne! Tänkte jag.

Hur tar man över efter en sådan färgstark person?

Det visade sig att hon hade liknande tankar, så hon började med en riktigt läbbig historia. Den var bra.

Sen presenterade hon sitt förlag och visade på en massa boktips.

Efter Lisbeth var det dags för den underbara lunchen, med en massa smarr på borden. Jag blev verkligen
proppmätt.

En långpromenad hade inte varit fel. Men det funkade inte, för på programmet stod det "Fucking
Strindberg", och det kunde man bara inte missa.

"Fucking Strindberg" var en fantastisk enmansföreställning om Strindberg av Hannes Meidahl, 22 år
gammal eller ska man säga ung?

När jag var 22 år så visste jag knappt vem Strindberg var och det kan man inte beskylla denne unge man
för. Han var otroligt påläst och rolig.

Dagen började närma sig sitt slut och en god fika satt inte helt fel. Sen var det dags igen.

Lite information ifrån Dyslexiföreningen, FMLS och sist men inte sämst var det satirtecknaren Robert
Nyberg. Lite trött var jag nog och huvudet var redan fullt intryck.
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Han visade sina teckningar på overhead och kommenterade till. Helt plötsligt blev jag intresserad av
budskapet, det var ju faktiskt ganska kul och underfundigt.

Hemma vid matbordet var jag jobbig, hade så mycket att berätta att hälften hade varit nog. Min stackars
familj fick höra en massa tokiga skämt och gamla sägner, eftersom jg var en automatisk kulspruta. Allt
skulle bara ut på en gång.

Marie

Onsdagen på påsklovet träffas jag och Margareta vid öppningstid utanför en stor bokhandel i
Stockholms city. Inne i butiken blir vi sedan kvar i nästan fem timmar! Vi har nämligen tagit
på oss, med glädje, att köpa böcker åt varje individ i våra grupper. En handplockad bok för
varje elev. Vi kan kalla den för en nyckelbok – för att det är just det vi vill hitta: genom att
välja rätt bok till rätt person hoppas vi att det skulle kunna vara nyckeln till vidare läsning.

Det tar som sagt en ansenlig tid – man står och sitter om vartannat, läser och tänker på vad
just denna individ kan tänkas vilja ha. Det skall vara något eleven behärskar och kan ta sig
igenom, det skall vara något som eleven inte har läst redan, men något som vi är ganska säkra
på tilltalar densamme, samtidigt som boken kanske något spränger en gräns och innebär en
utmaning för eleven i fråga. Vi tar oss tid att  - vilket än så länge kanske bara är möjligt i
Stockholm - intaga en trevlig lunch i bokhandeln, med en full bokvagn vid vår sida, och
diskussionen kring böckerna är naturligtvis i full gång.

Nyckelböcker
Niklas: Lewis, C.S.:Min morbror trollkarlen som kassettbok
Hans: Lo-Johansson, Ivar: Analfabeten
Moa eller Elin: Trotzig, Astrid: Ibland undrar jag om jag minns rätt   
Martina: Årtusendets kärlekssaga i urval av Gun Ekroth
Kerstin: Strandberg, Kerstin: Tio syskon i en ömtålig berättelse
Gun: Lärn, Viveca: Midsommarvals
Nikita: Cogan, Priscilla: Winonas väv -  kvinnas möte med indiansk visdom
Elin eller Moa:  Keyes, Marian: Vattenmelonen
Boel: Werber, Bernard: Resan i ditt inre
Anders: Desai, Kiran: Kalabalik i Guavaträden
Rolf : Chrispinson, John: Sekelskiften
Pär: Ranelid, Björn: Götgatan leder till månen
Lasse: Carlsson, Claes: Lång fin blond
Michael: Bach, Richard: Måsen
Britt-Marie: Visdomsboken
Ulf: Gaarder, Jostein: Sofies värld
Susanne: Eggens, Magda: Ingen väg tillbaka
Pernilla: Hellsing, Birgitta: Bevingat
Jacob: Hellsing, Birgitta: Bevingat

Vi diskuterar också vilka böcker vi skall ha som priser i den tävling vi tänkt anordna på
Världsbokdagen. Tävling och tävling – eleverna skall få lämna in textbidrag med valfritt
innehåll kring ämnet läsning. Det kan vara ett boktips, en läsupplevelse eller några tankar om
varför det är bra att läsa. För detta tänker vi ha priser som skall ha med våra gäster att göra,
såsom en Lasse Strömstedt-bok, en Robert Nyberg-bok och något ytterligare – kanske den
lättlästa Strindbergboken av Mona Larsson? Den finns inte inne, inte heller något seriealbum
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av Nyberg, och alla Strömstedts böcker är slut på förlaget! Margareta har privat ett
överexemplar av Nybergs Språklådan, och sedan tänker vi höra med Strömstedt själv om han
kanske har någon bok ”över” som vi kan köpa av honom då han kommer. Utöver detta hittar
vi en gullig liten bok späckad med vackra bilder och tänkvärda ord kring läsning; denna får
ersätta en eventuell Strindbergbok.

Utöver detta har vi ytterligare ett stort ärende. På en tidigare av oss arrangerad kulturdag på
den mindre skolan, hade vi köpt in böcker från En Bok För Alla, titeln Läsfeber, och då kom
”tomten” och delade ut ett paket till alla närvarande. Detta uppskattades naturligtvis väldigt
mycket: att få en bok, en bra bok dessutom, som handlade om sådant som berörde dessa
elever (den handlar ju om läs- och skrivsvårigheter).  Vi vill nu åstadkomma en lika kul
överraskningspresent,  och efter lite diskussioner fram och tillbaka väljer vi Den svenska
högtidsboken från En Bok För Alla. Det är en mycket matnyttig bok, med dikter och texter för
alla slags tillfällen och traditioner. Den beställs denna onsdag i 70 ex för skolans räkning – så
många som vi maximalt tror kommer att närvara vid utdelningsceremonin.

Första evenemanget efter påsklovet blir på tisdagen efter annandag påsk, den 17 april. Vi
träffas då med båda grupperna för en guidad tur på Strindbergsmuseet. Uppslutningen är
sådär, ungefär hälften av varje grupp dyker upp. Det visade sig att en del glömt det hela i
skuggan av lovet, och några är sjuka eller frånvarande av annan anledning.

Det är i vilket fall som helst en mycket givande tur vi får oss på museet och i Strindbergs
våning. Jag tycker själv att det är berikande: min bild av Strindberg nyanseras och jag får veta
mycket jag inte visste om honom. Så tror jag att alla upplever det, som är med på guidningen.
Det hela är naturligtvis guidens förtjänst – hon är mycket kunnig och tydlig i sitt sätt att
berätta.

Kommentarer

Vi har lärt oss att det är roligt att köpa böcker! Skämt åsido är det roligt att SE varje individ
och tänka ut vilken bok denna människa kan tänkas vilja ha eller behöva.  Detta med nyckeln
är ett viktigt begrepp. Vi har lärt genom projektet och innan – även genom att gå till mig själv
(se paper i uppsatsens inledning) att man för att (vilja) bli en läsare, behöver få en nyckel dit.
Detta kan ske genom att man träffar rätt person som läser högt ur rätt bok, som i mitt fall, det
kan vara att man får en klockren läsupplevelse osv. Att finna en läsares presumtiva så kallade
nyckelbok är något av en god bibliotekaries hedersuppgift, och vi tycker att vi tillsammans,
lärare och bibliotekarie, har vi lärt oss att arbeta tillsammans med den uppgiften genom att
lägga ihop personkännedom och bokkunskap. Vi har lärt oss en del om August Strindberg,
och att det var givande att gå på Strindbergsmuseet.

Margareta. Fredagsgruppen
Läsning 5

?  Inför måndagen den 23 april - skriva sitt bidrag till Världsbokdagens lotteri
?  Mat till ”Knytis”? Kaffetermos?
?  Läste Ett halvt ark papper av Strindberg
?  De fick sina ”Tackböcker” och blev mycket glada över dem, och uppskattade och

kände vår tanke bakom det personliga valet
?  Böckerna från LL-förlaget som de hade valt.
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Lånen från LL-förlaget visade sig senare ge upphov till mycket dåligt samvete. Detta var på
sluttampen av vårterminen och en av de svårigheter många av våra elever har så är det
avsaknad av studieteknik och planering. De låg nu efter med många uppgifter i andra ämnen
och blev stressade av allt extra som dök upp. Detta insåg jag och det var inte heller något
självändamål för mig att driva på dem i deras läsande, det var ju faktiskt lusten vi ville
komma åt. Detta krav eller rättare sagt upplevt krav kom även att omfatta svarsbrevet till
Marie. Det blev till slut en skämtsam hälsningsfråga: ”Och hur går det med brevet?”

Marie. Fredagsgruppen

Före träffen med fredagsgruppen träffas jag och Margareta och skriver små följekort till
bokgåvorna, till var och en, och när hon sedan går för att inleda lektionen ägnar jag tid åt att
slå in böckerna i presentpapper.

Vi träffas för ”sista” gången fredagen den 20 april. Vi kommer att träffas redan på måndagen
igen, då Världsbokdagen skall firas, men det här är det sista tillfället då jag s a s spränger mig
in i gruppens normala schema. Det blir mest lite ditt och datt den här gången. Som så ofta
med denna grupp blir samtalet och stämningen ganska splittrat. Eleverna är pratglada och
pratar förbi varandra och styr man inte upp det hela kan diskussionen ta vilken vändning som
helst.

Vi pratar om hur det varit på LL-förlaget och nu får de elever som valt nya böcker åt sig då vi
var där, ta med sig dem för att låna och läsa. Något motvilligt får man lov att säga – det verkar
lätt bli så att eleverna känner krav på prestation trots att de faktiskt själva ”tänt” på dessa
böcker och velat låna dem.

Vi pratar också om besöket på Strindbergsmuseet, och Margareta läser högt Strindbergs
novell Ett halvt ark papper, apropå att vi talat om den novellen i Strindbergs gamla bostad, då
han haft just ett papper med telefonnummer hängande på väggen vid en av sina telefoner.
Novellen är otroligt kompakt, ca två sidor lång och handlar om ett halvt ark papper som
berättar om ett helt liv. Reaktioner på novellen? Det blev ett ganska splittrat samtal här, men
framför allt Nikita tyckte att det var en fantastisk novell.

Sedan delar vi ut våra presenter och eleverna blir så glada så! Det känns jätteroligt. Moa hade
redan läst den bok vi valt åt henne och menar därmed att vi verkligen träffat rätt, för det var
just en av hennes favoritläsupplevelser (Vattenmelonen  av Marian Keyes). Vi byter ut den
mot Astrid Trotzigs nya som vi tänkt ge till Elin i måndagsgruppen. Till Elin hade vi
nämligen också funderat på Vattenmelonen. Nu får vi bara hoppas att inte Elin redan läst
den!?

Som avslutning delar jag ut ett brev till var och en (se bilaga 2). Det är samma brev till alla
men det är personligt riktat till den enskilda eleven. Jag och Margareta har resonerat en del
kring hur utvärderingen vad gäller eleverna skall gå till. Ett möjligt tillvägagångssätt skulle
vara att jag kommer vid ytterligare lektionstillfällen och tar varje elev i tur och ordning
separat och genomför djupintervjuer med var och en. Själv har jag kommit fram till att det här
med brev känns bättre. Som jag redan nämnt så ”tar” ju det här projektet viktig skrivtid från
eleverna. Därför känns det som att det mest givande för dem är att faktiskt få skriva ner sina
tankar och funderingar. På så vis blir Skrivlusten mera bevarad, och kombinerad med
Läslusten. Det gör också att de kan tänka i lugn och ro på mina frågor till dem. Det kan de
behöva, både för att sitta i lugn och ro och tänka själv och för att i sin egen takt tampas med
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stavning osv. Brevformen känns mindre konstlad än en intervjusituation skulle göra.
Intervjuerna skulle också vara mer tidskrävande inte bara för eleverna utan också för mig. De
får själva välja ifall de vill skicka brevet direkt till mig, ge det till Margareta och huruvida de
vill att Margareta skall hjälpa dem i själva skrivandet.

Marie. Världsbokdagen 23 april på Bandhagens vuxengymnasium!

Margareta och jag springer runt som tättingar och ordnar och förbereder. Andra lärare hjälper
också till en del, då hela skolan engagerar sig i knytkalaslunchen. Eleverna kommer med all
möjlig mat och godsaker som dukas upp i ett stort uppehållsrum. I varje paus jag kan få
skriver jag följekort och slår in paketen till måndagskruppen, för den skall vi ju träffa senare
på kvällen.

Lasse Strömstedt inleder storstilat och berättar om liv och leverne med droger och
fängelsevistelser. Han är en mycket god berättare, så det är underhållning av hög klass, och
mycket givande att lyssna till. Salen är tämligen full – vi befinner oss i ett väldigt stort
klassrum (ca 70 kvm), och alla lyssnar och skrattar och har det bra.

Efter en liten paus kommer Lisbeth Rosenschöld från LL-förlaget. Hon får det lite motigt då
hon kommer efter en sådan talare som Strömstedt, men det klarar hon ändå med bravur tycker
jag. Hon spelar upp en liten inläsning ur en av förlagets böcker, och läser själv, samt berättar
förstås om förlaget och dess utgivning.

Därefter tågar vi alla in i den andra salen för att intaga lunch. Det finns ett stort buffébord med
lunchmat, ett bord med bröd, smör och ost samt ett stort bord med kakor, kaffe och efterrätter.
Roligt att så många ställt upp och tagit med sig grejer. Tycker vi som ordnat det hela.

Strax efter ett återvänder vi till salen för alla evenemang och där uppträder nu Hannes Meidal
med sin enmansföreställning Fucking Strindberg. Texterna är hämtade ur Strindbergs egen
produktion, ur böcker, brev och dramer, men hopsatta av Meidal till ett underhållande
potpurri, som dessutom anpassas till dagen och tillfället. Succé! Liksom besöket på museet
tycker jag att den här föreställningen var upplysande och givande apropå alla bilder och
fördomar som cirkulerar kring Strindberg.

Två elever, som båda är engagerade som informatörer på FMLS (se not 34) kommer sedan
och berättar om FMLS och vilken hjälp man kan få därifrån. De tar också på sig uppgiften att
dra bidrag ur väskan, läsa upp dem och avslöja vinnarna i tävlingen samt dela ut priserna. Jag
ock Margareta överraskar sedan med att dela ut våra paket till alla som är i salen.

Efter Strindbergföreställningen har det tunnats ut lite i salen. Det är mycket information att
hämta in och man är faktiskt tror jag lite till mans uttröttad när Robert Nyberg ställer sig där
framme för att berätta om sitt liv som illustratör, och visar sina många roliga seriebilder och
seriestrippar. Han är rolig att lyssna på och det är ganska lättsamt just eftersom det är mycket
bilder att titta på. Jag kan känna att han inte riktigt kommer till sin rätt då man redan fått sig så
mycket till livs under dagen. Samtidigt tycker jag inte att han inte skulle ha kommit, för idén
med dagen var ju just att den skulle vara späckad med lite av varje som roar och inspirerar,
som ett dignande smörgåsbord där var och en bara tar för sig hela dagen. Sammanfattningsvis
blev dagen sådan, och som sådan mycket lyckad. Vi känner oss nöjda med att ha fått ge något
till så många, något som inte skolan kunnat ge eleverna. Baravi har kunnat göra detta med
pengar som vi fått och som vi valt att prioritera för just dessa elever!
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Margareta. Måndagsgruppen
Läsning 5

Världsbokdagen, den 23 april, som för kvällsgruppens del innebar ett besök på LL-förlaget,
där vi bjöds på fika och hade ett samtal om för- och nackdelar med bearbetade texter. En
synpunkt som kom fram var att LL-boken ibland kändes ”avhuggen” och lätt blev torftig både
till ordförråd och innehåll. Men det var också många positiva omdömen, som t.ex. större
bokstäver och luft och rymd mellan raderna. Att man fick sig en hel berättelse till livs utan att
drunkna. Bokläsandet blev ett överkomligt projekt. De blev en god start för fortsatt läsande.

Gången därpå (d v s två veckor efter den sista lästräffen) läste vi Ett halvt ark papper av
Strindberg med tanke på det stundande besöket på Strindbergsmuseet. Jag berättade om de
aktiviteter som hade tilldragit sig under dagtid på ”Världsbokdagen”, och läste i samband med
detta skrönan om de tre blodsdropparna som Lisbet Rosenschöld hade berättat. Jag delade
även ut ”Den svenska högtidsboken”, och vi läste ur den för att se vad den hade att berätta om
Världsbokdagen. De blev mycket glada och tacksamma för denna gåva. Det var mycket
läsande om de mest skiftande ämnen denna dag som En boks doft, Fatimas text om
Strindberg, Adonis och Afrodite (Legenden som berättar hur vitsippan har fått sitt utseende),
Tack Sverige för en chans till, en krönika av Jonas Hållén från Metro.

Och som ett otal gånger tidigare påminde jag om Maries brev. En fundering som väcks är att
vi nog borde ha sagt att de skulle skriva svarsbrevet i skolan, med tanke på det motstånd och
de svårigheter skrivandet utgör för dem alla. Det brinner nu dessutom i knutarna, terminens
slut närmar sig med stormsteg, och som alltid på våren innebär det dessutom ideliga avbrott
för helg- och klämdagar. Jag inser även med all tydlighet att en av Skrivlust stora fördelar, i
jämförelse med andra lektionstimmar, är möjligheten att få skriva, utan tvång och pekpinnar.
Nu vid en tillbakablick kan jag konstatera att detta projekt fick följdverkningar i samtliga
deltagares liv, både i arbetet och privat. Skrivlust innehåller nämligen också ett stort mått av
pratlust, där vi ofta talade om det de läste och tankar omkring det. De både pratade om böcker
och lånade böcker till barn, partners och arbetskamrater. De blev aktiva bokläsare, och
därigenom delaktiga i det läsande samhället. Eftersom de flesta fortsatte på Skrivlust under
höstterminen blev det en naturlig fortsättning på bokpratet och läsandet, om än i begränsad
omfattning. Nu var skrivandet det viktigaste. Men vid ett samtal med Hans i december 2001
sa han något som kunde gälla alla hans kamrater: ”Ja, det är klart att läsandet tog tid från
skrivandet, men det var värt sin tid. Man ska inte tro att det kommer direkt. Det tar sin tid att
hitta det som passar en själv. Det är en mognadsprocess.”

Margareta tillägger i och om sin dagbok: Att jag lagt till många dagar, förutom de tänkta
fem, beror på att det blev ett ständigt naturligt flöde av tankar omkring böcker, som det bara
hade känts onaturligt att avgränsa till just dessa dagar.

Marie. Måndagsgruppen

Efter vår intensiva världsbokdag på skolan skall vi på kvällen träffas för sista gången med
måndagsgruppen. Vi skall träffas utanför medborgarhuset och gå till LL-förlaget för en
diskussion med dem om deras böcker. Eleverna skall redogöra för sina synpunkter på de
böcker de har läst. Några är frånvarande, Pär och Pernilla, vilket är synd för just de två hade
läst flera LL-böcker.
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Vi tas emot av den kvinnliga förlagschefen och samlas precis som vi gjorde med
fredagsgruppen kring det stora bordet, med kaffe och kaka. Hon går annorlunda till väga än
kvinnan vi träffade med fredagsgruppen – hon låter inte samtalet flyta fritt och därmed diffust
på samma sätt, utan frågar och ser till att hon får den information hon vill åt. Nämligen vem
har läst vad och vad var reflektionerna?

Hans och Martina har läst Tusen och en natt bearbetad av Marie Louise Ramnefalk. Det
verkar vara en ovanligt lyckad bearbetning, den upplevs inte som torftig av någon. Den är
dessutom väldigt vacker både till omslag och inuti, med bilder av en persisk illustratör. Det
var bokens utseende som lockade Martina att läsa boken. Boken gav verkligen mersmak och
man vill gå vidare och läsa den ”riktiga” boken. Hans jämför med en annan bearbetning,
Ondskan av Jan Guillou, och där tycker han inte att bearbetningen var så lyckad, då han läst
originalet tycker han att mycket gått förlorat och att boken känns ”avhuggen”.

Elin har läst Mona Larssons August Strindberg – bilder ur hans liv, den har även flera andra
läst, med god behållning. Det verkar vara en faktabok som håller. Vet man inte så mycket om
Strindberg så får man här en rätt uttömmande bild ändå. Om vem han var och hur han levde.

Ulf har läst Ondskan och Sjövall/Wahlöös Roseanna. Han hade redan läst Roseanna i
originalversion och tycker därför att den här utgåvan känns torftig. Det verkar vara ett
genomgående drag, kanske beroende på att som i det här fallet Ulf själv inte har några
problem med sin läsning, att har man läst originalet så framstår ofta bearbetningen i dålig
dager. Det är bättre att gå från andra hållet: läsa bearbetningen först för att få upp ett sug för
den utförligare texten. Då har boken och författaren allt att vinna på att läsaren tar itu med
originaltexten.

Ulf hade också lånat en diktbok: Jag älskar dig, innehållande ett urval svenska kärleksdikter,
ej bearbetade, och en cd-skiva med desamma inspelade och insjungna. Ulf tyckte att dikterna i
sig var bra, men uppskattade inte insjungningen. Han tyckte till och med att boken verkligen
förlorade på att man lyssnade på cd:n, det hade varit bättre att bara läsa själv.

Patrik hade läst och lyssnat (bok + band) på Maupassants Fettpärlan, han uppskattar att det
här sättet att läsa finns och att det ges ut bok och band av samma bok, men han gillade
egentligen inte just Fettpärlan. Patrik är inne på lite fantasyböcker och får låna med sig en
bok av Niklas Krogh: Draksvärdet.

Sammanfattningsvis kan man säga att det är ett ganska givande möte. Eleverna blir väl
informerade om LL-förlaget och deras utgivning. Synd är det naturligtvis att eleverna inte läst
LL-böcker i den stora utsträckning vi hoppades innan. Den bittra sanningen, som i sig är en
del av kontentan med de här referensgrupperna, är att eleverna i ganska liten utsträckning
lockats att läsa dessa böcker. Kanske hade jag och Margareta kunnat prata ännu varmare för
böckerna, men det skulle inte heller kännas rätt. När vi märkt att intresset varit ganska ljumt
har vi inte velat ”pusha” mer för dessa böcker. Elevernas läslust skulle premieras och de
skulle inte påtvingas läsupplevelser de inte ville åt. Just detta var ju en poäng för oss och för
eleverna.

Innan vi skall lämna förlaget får vi några minuter för oss själva (jag, Margareta och eleverna),
för att avsluta både detta lektionstillfälle och det här projektet. Vi delar ut våra presentböcker,
väl inslagna i paket, så jag är just nu ganska nyfiken på hur dessa elever mottagit bokgåvorna.
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Var det någon som redan hade boken de fick? Hade de redan läst dito? Uppskattade de
presenten, valet vi gjort åt var och en?

Jag lämnar också till eleverna mitt brev med hopp om att de skall svara på det endera till mig
eller till Margareta.

Sedan går vi ut i regnet och skiljs åt.

Kommentarer

Vi har lärt oss att den entusiasm eleverna visar inte alltid ”håller”, d v s de kan inte ta på sig
så mycket arbete eller läsning som de i förstone verkar vilja eller ämna. Jag trodde att vi hade
lärt oss att brevformen var det ultimata för att få respons från eleverna, just för att de hungrar
efter att få skriva och vi har tagit skrivtid från dem, just för att de behöver sitta i lugn och ro
och fundera kring mina frågor. Men vi har lärt oss att det kan bli svårt att få alla att skriva sina
brev, av olika anledningar: motståndet mot att skriva, tidsbrist på grund av annat skolarbete,
tidsbrist på grund av att terminen går mot sitt slut… Vi har lärt oss att brevformen är på gott
och ont; det kan hända att det faktiskt är den bästa formen men att det inte fungerar just i det
här läget, när eleverna t ex har ont om tid. Vi har lärt oss att världsbokdagen på alla sätt blev
det smörgåsbord av mat och kultur och böcker som vi hoppats på. Det är roligt att arrangera
sådant här – vilket vi egentligen redan visste – för dessa elever, både för att de behöver det
lika mycket, eller mer, som andra och för att de är så tacksamma. Vi har sett att bokgåvorna
mottogs med glädje! Det känns som att det var en bra avslutning, som nog fungerar
”läsglädjande”! Vi har lärt oss att projektet, faktiskt precis som vi önskat, fått följdverkningar
i deltagarnas liv: de har lånat böcker inte bara åt sig själva, utan också till sina partners och
barn. Vi har lärt oss att samtal om läsning har kommit igång och pågår sedan dess alltjämt.
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Elevernas tankar: brev, texter och samtal

You are researching yourself, but that involves how you are influencing others.
                                                                                                                                McNiff 2002b, s 97

Kerstin, brev: ”Någon sådan lärare som du hade i skolan kan jag inte minnas att jag någonsin
haft.” ”Jag tror att hade man varit inställd på att läsandet skulle ingå, hade man varit mer
beredd på det. Man var inställd på Skrivlusten  (vilket namnet säger). Därmed vill jag inte
säga att det har varit tråkigt, utan trevligt.” Kerstin menar att hon för att börja läsa mer skulle
behöva mera tid och bättre syn, då hon har problem med ögonen.

Britt-Marie, brev: ”Jag är svensk zigenare och är två språkig Det  försvårade min svenska i
små skolan jag fick alltid gå iväg med svenska läraren När det var samling då skulle jag sitta
och lussna men jag förstod ingenting så har det varit i mina skol år När läraren stod vid svarta
tavlan kände man sig vädigt liten med all den kunskap som de hade” ”Jag har inte varit här så
mycket men det är ett jättebra projekt som du och Margareta har startat med läs och
skrivlust/…/ Boken jag fick av er blev jag som chockad jag vet inte vad ni tänkte på var en fin
bokgåva.”

Michael om att läsa: ”Just nu håller jag på att läsa en bok som heter Harry Potter, som jag
tycker är väldigt spännande, så fängslande att jag inte kan sluta läsa.” Tjuvläser före när
dottern sover fast de har den som högläsningsbok tillsammans!. ”Och jag hoppas hitta flera
böcker som fångar mej  (men det är viktigt att böckerna fångar mej och inte jag dom)”.

Michael i bokrecension: ”Vad var det som fick dig att välja just den här boken? Jag fick den
av Mari”.

Michael, brev: ”Det har varit roligt att ha med dig på Skrivlusten det blev en skrivläslust. Du
tipsade mej om EDDINGS Belgarion elle Sagan om Belgarion, det har varit kul jag slukade
hela första serien fem tjocka böcker och jag har tio kvar tror jag, jag är något av en bokslukare
om de är bra, allt eller inget. Min fru säger att jag blir okontacktbar. Jag är väl fortfarande
ovan att läsa men jag tängker övning ger färdighet eller not, man kan ju alltid hoppas.
Världsbokdagen på skolan var lyckad fast det var mycket sittande.”

Ulf, brev: ”Jag tyckte det var ett bra erbjudande. Att få sitta ner och prata om böcker, händer
inte så ofta. Och få höra andras upplevelser om en bra bok den har läst. Och sen själv bli
intresserad av att få läsa några av böckerna.” ”Efter några gånger så kändes det lite
frustrerade, av att det inte blev nåt skrivande. Den känslan försvann när vi väl hade kommit
igång med prat om böcker.” Tackar för boken.

Pär, brev: inslaget läslust bra, god hjälp. Bra med LL-böcker och andra korta böcker med
varierande innehåll. ”fortsätt med denna väg som den gjorts detta läsår med skrivlust o läslust
Jag tror att alla tyckte det var bra. Att göra en vårtermin med varanan Skriv o Läslust tror jag
är bra” ”Tack för en första start” . Hoppas att läslusten skall komma mer och mer av sig själv,
av egen kraft. Tackar för boken.

Pär om att läsa: LL:s Röde Orm: ”På grund av bokens starkt förkortade berättelse, känns
språket ändå mycket tunt och jag hinner inte heller bli bekant med någon person, Det saknas
något av det som hände på resan, mellan de många händelserna. Det var samtidigt väldigt
skönt att kunna läsa en hel bok på kort tid.”
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Elin, brev: har haft en liknande läsupplevelse med sin fröken i lågstadiet, denna läste Ronja
och det var speciellt med en mera vuxen bok, tyckte Elin då. Har fortsatt läsa, men haft mera
problem med skrivandet. ”Det kan vara bra med en dos läslust då och då, det kan ju lätt bli att
den svalnar och får ge plats åt andra ting”. Bra med Strindbergsmuseet, info om skolbibliotek
och besök på LL-förlaget och få info om deras utbud.

Patrik, brev: ”Jag vill tacka dig för att du skrev till mig.” ”Kursen lärde mig att börja Läsa fler
böker” Mycket glad för bokgåvan och tyckte att besöket på Strindbergsmuseet var mycket
givande – en ”magisk tidsförflyttning”.

Olyckligtvis kom Martinas brev bort på posten en första gång. Det kändes hemskt, då det
förstås varit ett arbete för henne att skriva brevet. Hon hade blivit väldigt glad för bokgåvan.
Men hon sökte skrivarkursen för att hon verkligen behövde hjälp med just skrivandet. ”Denna
kurs blev för mig något helt annat än det jag sökt till. Jag upplevde att jag inte fick eller tog
utrymme för mitt skrivande som jag önskat” Martina har inga problem med läsande, har läst
sedan 6 års ålder, tror inte att man heller kan bli bra skrivare om man inte läser och läser
regelbundet. ”Jag fick flera tips av er på bra böcker som gav mig en trevlig lässtund. Men jag
var som sagt inte inne på denna kurs i detta ända mål denna gång, även om jag tycker att det
har varit trevligt att lyssna på andra och diskutera.”

Anders om läsning: beskriver biblioteksbesök som att biblioteken är som en stor djungel.
Svårt för honom att hitta något – det finns nästan för mycket! ”Nu för tiden har jag alltid en
bok på gång. Man känner att det är synd att jag inte har kommit igång tidigare, med att läsa
böcker.”

Gun, brev: ”Jag har inte kommit igång med mitt läsande. Det enda jag läst i höst är Mina
drömmars stad som vi var tvungna att läsa i svenskan. Jag läste tyvärr bara LL-förlagets bok,
och jag upptäckte försent att jag då bara fick halva storyn./…/ Där tappade jag lite av min
tilltro till LL-förlagets böcker.” Hon tror vidare att det såklart är bra att läsa, men att hon inte
har tid: ”en del säger ’det är bara att ta sig tid’. Men varifrån ska jag ta den tiden?”. Gun
tycker att hon är nöjd med de framsteg hon gjort genom att träna skrivandet på skrivlusten, det
har gjort att de problemen har lossnat, att hon numera får ner ord på papper. ”Jag tycker att
bokprojektet var rätt bra, förutom att det tog dyrbar skrivtid från oss.” Nöjd med
arrangemangen: Världsbokdagen samt besök på LL och på Strindbergsmuseet.

Pernilla, brev: ”Jag tror att man kan skriva bra berättelser om man har mycket fantasi. men
man måste strunta i hur orden stavas och formuleringar./…/ Om man läser mycket tror jag att
man får större ordförråd. Och att texten man skriver blir mer innehållsrik och mer
beskrivande. Jag läser men det tar tid. Jag behöver tid./…/ Det här att få ett större ordförråd
får man genom samtal. Även det kan avspeglas i texter.”

Boel, brev: ”/…/tror att det blir lättare att lära sig skriva ’bra’ om man läser mera. Du undrade
vad som behövs för att jag ska komma igång med mitt läsande. Jag tror jag behöver hitta
böcker som fängslar mig./…/ Nu när jag kommit igång lite mer med läsning så kommer jag
förhoppningsvis att fortsätta läsa lite mera böcker./…/ När vi på skrivlusten diskuterade om
böcker blev jag lite mer intresserad av att läsa. Jag tror även att läsa barn- och ungdomsböcker
har fått mig att läsa lite mera./…/ Några av de Lätt lästa böckerna var helt okej att läsa./…/
Jag är nog egentligen ganska nöjd med projektet, fast det tog mycket tid från skrivandet.”



58

Michael och Anders i samtal med Margareta: Läs- och skrivlusten kompletterar varandra. Det
skulle dock bli för enkelriktat om bara skrev eller bara läste. ”Kom vi inte fram till att läsning
och skrivning hör ihop?”

Elev på skolan, världsbokdagen: ”En läsupplevelse den får man när man hittar just den
boken”.

Elev på skolan, världsbokdagen: ”Om man läser mycket då har man lättare att uttrycka sig
skriftligt också.”

Elev på skolan, världsbokdagen: menar att man skall läsa originalversionerna, för mycket
faller bort med de lättlästa varianterna. Det gäller exempelvis Ondskan av Jan Guillou.

Elev på skolan, världsbokdagen: om LL-bok om Stockholms blodbad. Korta rader, man
tappar handlingen, för ”avhugget”. ”Med andra ord, boken var så lätt att den nästan blev
svårläst.”
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Avslutande utvärdering
Your right to make a claim to knowledge revolves around whether you feel  you know something that you
did not know before, and can validate that knowledge.
                                                                                                                                          McNiff 2002b, s 98

Utvärderingen är som sagt en pågående process alltmedan projektet pågår. Vi ser vad som
sker och ändrar kurs när så krävs: utvärderingen är så att säga inbyggd i aktionen. Den
utvärderingen kan man följa i våra dagböcker ovan. Men i det här kapitlet kopplar jag åter till
utvärderingsfrågorna för att tydligare utröna projektets fram- och baksidor. Det sker också
genom att jag sätter projektet i förhållande till andra kunskaper, t ex de jag presenterat i
bakgrundskapitlet. Där berättade jag en del om läs- och skrivsvårigheter särskilt hos vuxna,
om vuxenutbildning och om andra projekt och arbeten som haft med läsning att göra.

Projektets process och våra insatser

The idea of educational research implies a process in which all are prepared to grow, not at process in
which one who is already grown tells another how to do it.

                                                                                                                                                     McNiff 2002b, s 54

Hur genomfördes verksamheten? Vilka hinder stötte vi på? Vad fungerade bra respektive
dåligt?

Att aktionsforska är hänga med och se vad som händer. Det är ett öppet och spontant sätt att
arbeta, och det kan ge goda resultat om man hittar trådar att dra i. Samtidigt dyker det hela
tiden upp olika, både praktiska och andra, saker att ta hänsyn till, som på olika sätt påverkar
utfallet. Det är på gott och ont och det är så det skall vara. Jag skulle vilja karakterisera
processen som ”förutsättningar som hela tiden förändras”. Vi fick starta projektet och ro det i
land med vår egen kompass. Då vi aldrig genomfört ett liknande projekt, varken var för sig
eller tillsammans, samt hade att göra med individer var det nödvändigt att vara flexibel för
projektdeltagarnas och våra egna idéer, i den takt de kom upp, må så vara att det också var
mitt i projektets genomförande.

Vår avsikt var från början att starta en grupp och träffas tio gånger, att starta en grupp som
inte fanns innan, där alla frivilligt sökte sig till projektet. Det visade sig svårgenomförbart. De
som studerade dagtid (och naturligtvis de som arbetar heltid) hade svårt att finna sådana
luckor i sina scheman som skulle kunna passa flera personer. Därför blev det till slut så att vi
gick in i Margaretas befintliga Skrivlustgrupper, och då i två grupper för att inte ta för mycket
skrivtid från en enda grupp. Det var frivilligt, jovisst, men eleverna visste ju inte heller riktigt
vad projektet skulle komma att innebära då vi hade mycket få ramar. Margareta menar att hon
nog mer eller mindre övertalade grupperna att vara med. Detta kom att bli ett större problem
än vad vi hade kunnat tro. Speciellt i fredagsgruppen framkom det snart att det blev en stor
kontrast från ett givande skrivarbete, att plötsligt avsluta det man höll på med för att ha ett
samtal om läsning. Det kändes inte alltid givande, särskilt inte på förhand. Eleverna i båda
grupperna drevs av sin önskan att utveckla skrivandet och här kom något främmande in i den
verksamheten. Margareta håller med: ”Bakgrunden till oviljan tror jag bottnar i att flertalet av
dem som hade sökt Skrivlust var inställda på just denna kurs och hade stora förväntningar på
den och skrivandet, och därför hade svårt att från början uppamma någon entusiasm inför
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läsandet. Det blev något av en extrauppgift, och dessutom av något som de flesta hade ett
komplext och laddat förhållande till”.

Vi försökte så gott vi kunde att förena de båda ”grenarna”, skriva och läsa, då de i vårt tycke
är från samma träd. Flera elever uttryckte också att läsande och skrivande fungerar
kompletterande och att det ena lär av det andra. För framtida projekt kan det vara bra – även
om man har mer renodlade läsprojekt – att ändå ha en del inslag av eget skrivande. Just för att
det är ett givande och tagande och blir en så kallad god spiral. Argument för detta hämtar jag
alltså hos oss själva, men också från Ullström (1998) och Björk et al. (1990).

Det var också anledningen till att jag valde att inbringa elevernas tankar via brev. Ett möjligt
tillvägagångssätt skulle varit att jag hade kommit vid ytterligare lektionstillfällen och tagit
varje elev i tur och ordning separat och genomfört djupintervjuer med var och en. Då det här
projektet ”tog” viktig skrivtid från eleverna, kändes det som att det mest givande för dem var
att faktiskt få skriva ner sina tankar och funderingar. På så vis blev Skrivlusten mera bevarad,
och kombinerad med Läslusten. Det gjorde också att de kunde tänka i lugn och ro på mina
frågor till dem. Det kunde de behöva, både för att sitta i lugn och ro och tänka själv och för att
i sin egen takt tampas med stavning osv.

Brevformen blev dock i sig ett problem. Då eleverna var överhopade med annat skolarbete
framåt slutet av terminen blev det en börda att svara på brevet. Det hade jag inte räknat med.
Som Margareta skriver i sin dagbok: ” Detta var på sluttampen av vårterminen och en av de
svårigheter många av våra elever har så är det avsaknad av studieteknik och planering. De låg
nu efter med många uppgifter i andra ämnen och blev stressade av allt extra som dök upp.
Detta insåg jag och det var inte heller något självändamål för mig att driva på dem i deras
läsande, det var ju faktiskt lusten vi ville komma åt. Detta krav eller rättare sagt upplevt krav
kom även att omfatta svarsbrevet till Marie. Det blev till slut en skämtsam hälsningsfråga:
’Och hur går det med brevet?’”.

Jag fick flera fina svar på mitt brev, men många svar blev inte så matnyttiga som jag hade
önskat eller som de hade kunnat vara om eleverna haft en annan livssituation. Och som
Margareta skriver så gällde det samma i viss mån även läsandet. Vi ville att läsandet skulle
utgå från lusten att läsa. Men var skulle lusten komma ifrån om inte tid fanns? Vi kunde inte,
utan att göra avkall på vår ”lustprincip”, och det ville vi ju inte, få eleverna att läsa om de
samtidigt var pressade av annat skolarbete.

Vi hade själva innan projektets start utsett oss till ambassadörer för LL-förlagets böcker, men
vi upptäckte snart att vi inte kunde vara det, då många elever hade invändningar mot de
lättlästa böckerna. Vi besökte LL-förlaget sent i projektet, de sista träffarna, och när vi var där
väcktes tankar på att vi kanske borde ha börjat i den änden: d v s gått till LL-förlaget bland de
första träffarna för att hinna botanisera mera i deras utgivning tillsammans med eleverna. I
efterhand tror jag ändå att det hade varit fel, för projektets skull. Om projektet bara skulle ha
bestått av att vara referensgrupper till LL-förlaget hade det varit rätt metod, men nu var det
läslusten som skulle gå först, och för den hade det inte varit bra att gå i förlagets ledband, när
det nu var så många som faktiskt inte uppskattade böckerna. De upplevdes av många som för
barnsliga och torftiga. Man tyckte att mycket av böckerna (när det var bearbetningar) gick
förlorat.

Något vi inte tänkte på från början var hur olika två grupper kan te sig. De består av olika
individer var för sig och dessa ger i sin tur olika gruppsammansättningar. Grupperna hade
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olika förutsättningar: den ena gruppen läste bara på kvällstid och kom direkt från arbetet, den
andra gruppen läste på heltid och hade massor av andra studier att ägna sig åt. Små saker kan
spela stor roll, som att den grupp som studerar dagtid träffade vi på fredagar, och på fredagar
råder en lite speciell stämning i skolan – det är snart helg (en av fredagarna var dessutom sista
dagen före sportlovet)… Stor betydelse hade det också att vi i måndagsgruppen bara hade 1,5
timme varje gång, medan vi med fredagsgruppen träffades 3 timmar/gång. Det var lättare att
viga all tid åt läsning med måndagsgruppen, då vi träffades under kortare tid. Det var svårt att
just kombinera ett uppdelat skrivande och läsande som vi försökte med fredagsgruppen,
eftersom de skulle hinna med båda ingredienserna.

I den grupp jag kallat måndagsgruppen, där eleverna kom direkt från sina arbeten, fungerade
det mycket bra att s a s hänga med flödet. Fortsättningen av projektet föll sig naturligt; det ena
boktipset gav det andra och sakta lärde vi oss vilka böcker som kunde passa åt var och en. Det
kändes fruktbart, man blev glad över att man såg att man träffade rätt med sina bokval. Och
eleverna blev glada av att hitta gnuttor av läslust! Samtalen gjorde också att eleverna gav
varandra boktips. De blev alltså läslustambassadörer åt varandra. Det kändes positivt att se att
eleverna själva mycket väl dög som igångsättare åt varandra, ja som nyckelpersoner (se
nedan); de har ett försprång till varandra när de kanske ibland befinner sig mer på samma
nivå, eller i liknande livssituationer.

Mitt i alltihop fick vi också något mycket avgörande att ta med i beräkningen: pengarna. De
var naturligtvis mycket välkomna, men ställde nya krav på oss som projektledare. Där stod vi
med ett påbörjat projekt i budgetmodell och hade plötsligt pengar att använda. Och snart
skulle lästräffarna vara över. En idé vi haft med från början var att vi gärna ville att projekt
Läslust skulle färga av sig på övrig skolverksamhet och undervisning. Nu blev detta något
mera möjligt, då vi kunde använda en stor del av pengarna till att fira Världsbokdagen med
hela den grundläggande skolenheten. De fick sig alla till livs stimulerande och inspirerande
besök.

Vi gick in i projektet med ett sätt att arbeta, nämligen vårt eget. Vi tillsammans utvecklade
projektet utifrån våra egna och gemensamma förutsättningar och med ett starkt personligt
engagemang. Engagemanget är den springande punkten här: skall det bli ett projekt och vad
skall det bli? Vad skall det ge? Vår tanke är hela tiden att läsning är något gott som vi vill ge
till kursdeltagarna, att de verkligen  skall få upptäcka läsning. För vad betyder det att bli en
läsande människa? För mig själv innebär det att skapa ett medvetande om egna och andras
situation, och mitt eget och andras språk. Det är en stor sak.

Den här synen på lärande och utbildning, vad det egentligen ger eleven att bli s a s upplyst
kan man känna igen från en del radikala teorier i uppfostran och utbildning. Ett namn man
stöter på är, som jag nämnt, Paulo Freire. Han har just velat finna eller skapa undervisning
som skulle hjälpa människor att förverkliga sig själva, han ville skapa former för
”medvetandegörande”. Undervisningen går hand i hand med medvetandegörandet (Rohde
1972a och Rodhe 1975b, samt Weffort 1975). En kurs, ett projekt, så som vi genomfört det
har samma mål. Svårigheterna att läsa och skriva har som framkommer här ständiga
konsekvenser för individen: svårigheter på arbetsmarknaden, brist på självförtroende och liten
del i det demokratiska samhället (Witting 1996). Att kunna läsa är att kunna bli medveten. Det
är att kunna lära sig saker om sig själv. Det är att växa som människa och
samhällsmedborgare. Det går inte att frikoppla läskunnandet från medvetandegörandet när det
handlar om att lära sig läsa i vuxen ålder. På så sätt är det ett arbete i Freires anda.
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Man kan arbeta bort, åtminstone till stor del, sina läs- och skrivsvårigheter, men de optimala
förhållandena kommer vuxna med läs- och skrivsvårigheter aldrig att uppleva (Witting 1996,
s 33-34). ”För dyslektiska elever får man ofta lov att konstruera individanpassade metoder
och arbetssätt.” (Stadler 1994, s 43). Vad behövs för detta? Tid. Tid och åter tid. Något som
den vanliga undervisningen inte ofta erbjuder. Med vårt projekt har vi velat ge eleverna tid att
läsa, tid som de inte brukar få. Dessvärre led vårt projekt också av tidsbrist. En idé inför
framtiden är att kanske ha en mycket liten grupp där man avsätter tid på lektionerna för
läsning. På så vis skulle man kunna undvika problem med att andra läxor och eller
vardagsbestyr krockar med läsningen.

”It is perhaps wise to start with the most supportive critics and work outwards to the general
public.” (McNiff 2002b, s 104) Ja. McNiff pekar här på vikten av att inte bara låta ens
överseende vänner titta på det man utför. Det låter bra: man kan ha kollegor som hjälper en
med utvärderingen, eller tillsätta en utomstående person eller grupp. Lösningarna är flera,
men i vårt fall har det framförallt varit för kort tid att agera på. Vi har varit tvungna att fatta
snabba beslut och helt enkelt bara luta oss mot varandra och vår sammantagna intuition.
Liksom andra lärdomar vi dragit under det här projektet kan det här vara något att tänka på
vid liknande projekt som vi genomför senare.

Något som jag inte räknat med var min egen svårighet att vara öppen inför eleverna, vilket är
helt nödvändigt, inte minst av etiska skäl. Jag tyckte att det var svårt att berätta att jag tänkte
skriva om projektet i en uppsats. Jag kunde naturligtvis lova att ingen skulle behöva skylta
med sitt namn osv., men jag var ändå rädd att det, från den dag de visste att jag skrev om
projektet, skulle det bli svårare för eleverna att vara öppna mot mig. Jag vet inte om så blev
fallet. Det kändes skönt att berätta. Det verkade inte som att de tog det till sig på något
negativt sätt, ingen uttryckte någon oro över att figurera i min uppsats.

Projektets resultat

This can be a major test for judging the quality of the practice: has the other person benefited from the
encounter?
                                                                                                                                      McNiff 2002b, s 19

Vi ville med projektet förbättra ett antal elevers förhållande till läsning. Vi ville få kunskap
om olika sätt att arbeta med läsning/lässvaga och om hur vi kan bygga upp samarbete mellan
lärare och bibliotekarie. Vad uppnådde vi för resultat i förhållande till vår målsättning?

Förbättrade vi elevernas förhållande till läsning? Ökade vi elevernas läsglädje? Gav vi dem
läslust? Svaret är ja och nej. Vissa kunde konkret uttrycka att nu är det kul att läsa till skillnad
från förut, och tackade för att de fått boktips som verkligen passat dem perfekt.

Kvalitén på projektet har mycket att göra med hur bra en lärare och en bibliotekarie är på att
se vad eleven eller låntagaren kan tänkas vilja ha och behöva. Det handlar till sist om
personlighet hos eleven och personkemi mellan eleverna och projektledarna. Det är lyhördhet
som är av nöden och det är när man träffar rätt som det är roligt att arbeta! I mitt och
Margaretas fall kan man säga att vi för att kunna genomföra projektet drevs av samma glöd
och samma intresse. Sedan parades hennes kännedom om eleverna (medan min kännedom om
dem växte allt eftersom) med min – och Margaretas förstås - kunskap om böcker och
möjlighet att söka rätt på varje elevs böcker och ”nyckelbok”.
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”Det finns en stor kader med nyckelpersoner/…/. De kan sägas utgöra ett mellanled mellan
boken och läsaren och genom dem bör man kunna nå många fler än vad man annars skulle
hinna med. Sådana mellanled är alla som arbetar med människor/…/” . Det finns ett
förtroende mellan människorna och mellanleden som går i båda riktningarna (Kerstin
Ullander 1979, s 11-12).

Det är detta med en nyckel till läsandet som jag och Margareta har velat ge eleverna. Om
nyckeln är en person eller en bok eller något annat är mindre viktigt. I mitt eget fall var
åtminstone en av de nycklar jag fått högläsningsupplevelser (se inledningen samt Kjersén
Edman 2000, Nilsson 2002, Roman 2000). Pengarna gjorde det möjligt att införskaffa böcker
som skulle kunna vara s k nyckelböcker åt var och en. Kanske var det nyckelböcker åt
åtminstone några. Glädjen var stor då de fick sina fina bokpaket. Det var att bli sedd, det var
att få en bok om man knappt har några, det var tankar som sattes igång om ”varför just denna
bok till just mig?”, det var nyfikenhet på böckerna…

Det blev också så, som jag nämnde ovan,  i mer eller mindre hög grad i de olika grupperna, att
projektdeltagarna kunde fungera som läsambassadörer åt varandra, precis som Kjersén Edman
(2000) önskat, och alltså som nyckelpersoner,  då de berättade om läsupplevelser och
inspirerade varandra till vidare läsning.

En tanke vi haft är att en nyckel till läsande kan vara att utgå från de egna erfarenheterna. Att
som bibliotekarie eller lärare hitta böcker som är kopplade till den enskilda personens liv och
minnen, intressen och drömmar. Det är en stor och viktig uppgift; den ställer som sagt höga
krav på lyhördhet hos läraren/bibliotekarien. Det kan ta tid att lära känna de olika individernas
egenheter. T ex hade i vårt fall en elev konkreta problem med liten text i böcker, eftersom hon
hade fel på sina ögon. Men det var inte något hon talade högt om, och följaktligen dröjde det
innan jag förstod.

Vad lärde vi oss om att arbeta sida vid sida, lärare och bibliotekarie? Det kändes helt naturligt.
För Margaretas del - när hon undervisar i Skrivlust och nu även i Läslust - är det en stor hjälp
att ha en bibliotekarie till hands. Både för sig själv och för eleverna. De här eleverna behöver
lära känna biblioteksmiljön på ett informellt sätt, få en ingång som inte känns barrikaderad av
oförstående och ohjälpsam personal, som de tyvärr ofta har upplevt, samt av ett myller av
böcker som de inte kan finna sin väg igenom. Det har framgått här i projektet, via samtal och
på skolbiblioteksbesöket, och det är en känd åsikt från många dyslektiker att fel bibliotekarie
kan vara förödande (ex. i Det var ju inte dum jag var 1996).

För min egen del framkommer det med tydlighet att så här vill jag arbeta mera. Det är
lockande att befinna sig i utkanten av den pedagogiska situationen. Jag tycker att man som
bibliotekarie kan närma sig lärarrollen mer än man traditionellt gör, och det även när det inte
handlar om informationssökning (som så mycket gör nu för tiden). Jag vill arbeta uppsökande
och läsfrämjande och det kan man bäst göra tillsammans med lärare. Vägen till min roll i
projektet gick genom projektet, det var inte givet från början hur min del av projektet skulle se
ut. Men projektets gång gav alltså också en möjlighet för mig att hitta en identitet som
bibliotekarie, en identitet som jag vill ha som bibliotekarie.

Att lärare och bibliotekarie är två skilda roller kändes mycket tydligt, så mycket mer nu
eftersom vi genomförde projektet i en skola i befintliga kurser, där Margareta redan var lärare
och jag var en inlånad bibliotekarie. De olika rollerna kan nog skilja sig eller närma sig
varandra, beroende på hur man lägger upp sitt projekt. Det blir en fråga om ansvarsfördelning,
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och så länge det handlar om skolverksamhet blir det naturligt nog läraren som får bära tyngsta
lasset.

Men vi hart lärt oss något som åtminstone vi redan visste: ett samarbete oss emellan fungerar
mycket väl. Som Kjersén Edman (2000) uttryckte det: det är ett drömscenario att vara och ha
lärare och bibliotekarie i samverkan. För läraren, Margareta, var det gott att ha en
samtalspartner och inspiratör i bibliotekarien, Marie. Och för bibliotekarien, Marie, var det
via läraren, Margareta, möjligt att nå en låntagarkrets som jag svårt kan nå annars, men som
jag längtar efter att få hjälpa. Som bibliotekarie har man naturligtvis en hel del rent
pedagogiskt att lära av lärare. Jag har lärt mig mycket av Margaretas lyhördhet  och öppenhet
inför eleverna. I skolan och i skolbiblioteksvärlden är det ett känt faktum att det genom åren
varit si och så med samarbetet mellan skola och bibliotek. Många personer från båda
”världar” kan vittna om brist på kommunikation och utbyte dem emellan, ex. Kühne (1993).
Vi har med vårt projekt tagit flera steg mot varandra. Vi har genomfört något som vi inte hade
kunnat göra var för sig.

Att utgå från ett aktionsforskande perspektiv var på sätt och vis som att komma hem. Vi har
producerat ny kunskap och kommer själva att använda oss av den. Kunskapsutvecklingen är
participatorisk (i enlighet med Järnegren 1999) och våra åsikter är subjektiva men för den
skull är de inte mindre viktiga som forskningsresultat. Dessutom, att få skriva sig genom
processen har för mig inneburit ett otroligt mervärde, en vinst, då jag med skrivandets hjälp
fått möjlighet att dra lärdomar ur mina egna reflektioner.

Så visst gör vi anspråk på ny kunskap; vi har lärt oss en hel del som vi inte visste innan. Det
tycker jag mig ha visat.

Epilog

Vad hände sedan?

På skolan, även fast skolan fått flytta efter projektets slut, har man vidareutvecklat läslusten
som skolämne. Det var redan ”på vår tid” en liten kurs i skolans regi som kallades Läslustan.
Den vidareutvecklas nu och ger poäng liksom all annan undervisning. Kursen heter Läslust
och vänder sig enligt kursbeskrivningen till ”/…/dig som känner en brist eller en saknad över
att inte vara en läsande person”, till dig som känner dig utestängd från böckernas värld. Mål
och arbetssätt stämmer i stort sett överens med vårt läsprojekt och det är Margareta som håller
i kursen.

Margareta kan dessutom berätta:

”Två av de första deltagarna var för övrigt Boel och Gun, som deltog i Läsprojektet och var
även med i ett kort, men naggande gott inslag om läsande, som SVT och Kulturnyheterna
gjorde i maj –02. Där talade Boel om sitt läshandikapp, hon intervjuades och berättade bland
annat om den positiva upplevelsen hon fått när hon läste Erik Erikssons LL-bok Du ska bort.

Läsprojektet påverkade inte bara mitt arbete i skrivgrupperna, utan även det arbete som jag
under hösten 2001 var del i. Jag var då med i ett s k ITIS -arbetslag och vi hade då valt
Stockholm som tema, med anledning av stadens 750- årsfirande. Jag kom då i kontakt med
många elever som inte gick i vare sig Läs – eller Skrivlust, men som hade många tankar om
sitt läsande och ville ha boktips och stöd. Det hörde till vardagen att många elever inom den
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specialpedagogiska enheten på skolan bad mig om boktips och gärna sökte sig till mina
bokhyllor. Denna verksamhet har sedan flytten faktiskt växt, i och med att vi ordnat en
studieverkstad där vi även placerat vårt fina bibliotek som vi hade i begynnelsen, när vi var på
den lilla skolenheten (där jag och Marie inledde vårt samarbete).

Så pappersbokläsandet går vidare, trots alla nedskärningar och alla tankar om datoriseringar.
Datoriseringar i all ära, men vi enas ständigt om bokens rent fysiska övertag.

En tanke när man sätter igång ett projekt är att man skall få möjlighet att prova sina idéer och
nya arbetsformer/ arbetssätt. Och om de visar sig värdefulla och kan tänkas tillföra något nytt
och en förhoppning är att de då skall låta dem ingå i den ordinarie verksamheten. Om man
utgår ifrån denna förhoppning så kan man nog säga att vi lyckades.”

Och vad vill vi göra?

Man får mycket inspiration när man söker information om liknande projekt. En artikel som
jag hittat efter projektets genomförande återfinns i Svenskläraren  (Björk et al. 1990). Där
berättar några lärare som arbetar på olika stadier i Göteborg om sitt arbete med
processorienterad skrivundervisning. De arbetar med läsdagböcker, och på det sätt de
beskriver skulle ett sådant sätt att arbeta ha passat alldeles utmärkt på ett ”blandprojekt” av
vårt slag, d v s där både läsning och skrivning skall premieras. Men eftersom allt tyder på att
läsning och skrivning är tätt knutet till varandra kan läsdagboken användas också i mer
renodlade läs- eller skrivprojekt. ”Vi måste inom litteraturläsningen hjälpa eleverna vidare
mot en kvalitativt högre typ av läsupplevelse, men vars startpunkt och förutsättningar är den
erfarenhetsbaserade läsupplevelsen./…/ Vi har funnit att skrivning är ett verkningsfullt medel
för att uppnå en sådan läsning/…/” (ibid, s 23).

Läsdagboken är nu inte bara en bok där man skriver upp titlar på de böcker man läst. ”I
läsdagboken får eleverna citera det de fäster sig vid i texten och ge sina personliga
reflektioner utifrån citaten. De kan här föra en dialog dels med sig själva dels med texten de
läser. Vid en senare diskussion i klassen om texten, finns deras första intryck bevarade, och en
bekräftelse på eller en omformulering av en ståndpunkt, förstärker deras förmåga att
verbalisera och fördjupa sina läsintryck. Skrivandet blir ett tankeverktyg.” (ibid, s 24)
Artikelförfattarna beskiver hur de arbetar med detta i skolans alla stadier och min reflektion är
att det borde passa alldeles ypperligt för dem med läs- och skrivsvårigheter. Ofta har de svårt
att komma ihåg texten i efterhand, än mer att formulera sig kring det lästa. Utmärkt då att få
”hänga upp” läsupplevelsen i sina egna ord. ”Eftersom det aldrig handlar om ’rätt eller fel’
stärker det eleverna att deras tankar duger. Det behöver inte handla om att man t ex läser
snabbt eller att det finns några fastställda förväntningar som kan låsa elevens läsupplevelse. I
läsdagboken ställs det inte heller några formella krav, som hindrar tankeflödet och
kreativiteten. De tysta eleverna får en möjlighet att formulera sig i sin egen takt och kan
därmed bättre hävda sina uppfattningar så att inte bara de verbala, självsäkra eleverna präglar
och styr de gemensamma samtalen.” (ibid, s 25)
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Sammanfattning

Uppsatsen handlar om ett läsprojekt genomfört våren 2001 av en bibliotekarie,
uppsatsförfattaren, och en lärare, för och med en grupp vuxna med läs- och skrivsvårigheter
på ett vuxengymnasium i Stockholm. Med projektet hade vi som målsättning att förbättra ett
antal elevers förhållande till läsning. Vi ville också få nya kunskaper omkring olika sätt att
arbeta med lässvaga och läsning, samt om hur vi och andra kan bygga upp samarbete mellan
lärare och bibliotekarier.

Syftet med uppsatsen är att dokumentera och utvärdera projektet, med särskild vikt fäst vid
projektets process, våra egna insatser och projektets resultat. Det genomförs med följande
frågeställningar: hur genomfördes verksamheten? Vilka hinder stötte vi på? Vad fungerade
bra respektive dåligt? Vad uppnådde vi för resultat i förhållande till vår målsättning?

Uppsatsen inleds med min personliga bakgrund, min drivkraft att arbeta med läsning och
läslust, och en beskrivning av hur det kom sig att jag och min lärarkollega startade ett projekt
av det här slaget.

Efter syfte och frågeställningar går jag vidare med bakgrunden, för att belysa projektet ur flera
synvinklar. Ett kapitel behandlar läs- och skrivsvårigheter med särskild tonvikt på vuxna. Jag
beskriver hur läs- och skrivsvårigheter kan yttra sig, och vad de kan bero på, men framförallt
vilka konsekvenser personer med denna typ av problem upplever. Utöver de faktiska läs- och
skrivproblemen är det vanligt att dessa negativt påverkar yrkesutövning, studier, självtillit,
kommunikation och möjligheten till ett djupare samhällsengagemang. Inte bara Witting
(1996) talar om läs- och skrivsvårigheter som ett aber för demokratin – läroplanen för det
obligatoriska skolväsendet (Lpo94) nämner läs- och skrivskicklighet som en förutsättning för
den. Det är svårt att arbeta bort svårigheterna, det är tidskrävande, men det är inte omöjligt.
Optimala förhållanden kan inte erhållas i efterhand, men man kan ändå nå en skicklighet som
räcker till.

I ett kapitel om vuxenundervisning tar jag upp särdrag som gäller denna, hur andragogiken,
undervisning av vuxna, skiljer sig från pedagogiken, fostran av barn. Vuxenutbildningen som
frigörande sätts i ett historiskt perspektiv, med namn som Grundtwig och Freire. De
vuxenpedagogiska skolbildningarna utgår i mångt och mycket från en kritik mot den
traditionella skolan, som man ser som förtryckande. I god vuxenutbildning är syftet aldrig
endast utbildningen. Vuxna kan i högre grad medverka i utformningen av sina studier, deras
erfarenheter är en värdefull grund att utgå ifrån, som en källa till kunskap. Dessutom skall de
vuxna kunna applicera lärdomarna direkt i verkliga livet. Man har ofta, som vuxenstuderande,
en bakgrund av negativt lärande: man har dåliga upplevelser av den egna skoltiden, och man
har inte – som är så viktigt - kommit med i den kommunikation som fungerar mellan de flesta
skolbarn redan från skolstart. I kapitlet beskriver jag också vad Kunskapslyftet var och vad
det syftade till, dels för att de i projektet delaktiga studerade i Kunskapslyftet, dels för att vi,
jag och Margareta som projektledare, erhöll projektmedel därifrån.

I ett avsnitt om läsning och läsprojekt redogör jag för tidigare forskning i angränsande ämnen
inom biblioteks- och informationsvetenskap. Ingen har dock här skrivit om läsprojekt tidigare.
Det är över huvud taget framförallt i artiklar jag finner information om liknande projekt, och
då handlar det främst om att väcka läslust på yrkesinriktade gymnasier, följaktligen med
tyngdpunkt på unga män. Inslag som är av betydelse för att lyckas anser de citerade vara: att
knyta an till erfarenhetsmässigt angelägna problem, att erbjuda känsloupplevelser, att låta
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eleverna skriva om sina reflektioner, att läsa högt, att samarbeta lärare och bibliotekarie, att
förlägga viss svenskundervisning till skolbiblioteket, samt att försöka finna rätt bok till rätt
elev och sedan spinna vidare på tidigare läsupplevelser.

I kapitlet Metod och teoretiska ramar redogör jag för mitt val av aktionsforskning som metod,
och hur det fungerar som en ”levande” teoribildning. Aktionsforskningen är nämligen inte
särskiljd från projektet, så att den kommer in först i uppsatsens metod, utan den genomsyrar
hela arbetssättet från början till slut, från det att vi börjar planera projektet, till dess att
slututvärderingen är gjord. Aktionsforskningen tar sin början i frågan ”Hur kan jag förbättra
mitt arbete?” Vi själva står som forskare mitt i frågeställningen. Vi vidtar åtgärder för att
förbättra vårt arbete, ser hur det fungerar, utvärderar verksamheten allt eftersom, och
förändrar och justerar utifrån det vi kommer fram till. 

En stor del av kapitlet handlar sedan om utvärdering som alltså är så centralt inom
aktionsforskning, att det är dess viktigaste princip, så också här i uppsatsen. Jag tar i avsnittet
upp olika motiv bakom utvärderingar, strategier och användningsområden. Jag redogör för de
tankar jag har omkring den utvärdering som föreligger i uppsatsen. Den görs utifrån flera
motiv: kontrollmotiv finns då jag i viss mån ser på projektet ur ett huvudmannaperspektiv.
Men starkare lyser främjandemotivet, att stödja och utveckla, och upplysningsmotivet, att öka
vår kunskap om den utvärderade verksamheten.

Jag beskriver hur jag med aktionsforskningen i ryggen antar en processinriktad strategi i
utvärderingen. Det är själva processen som hamnar under luppen. Metoderna i utvärderingen
är kvalitativa, svåra att mäta i kvantitet och resultat. Vårt tillvägagångssätt är klart intuitivt
och ”känsligt” då vi har att göra med individer som lider av ett handikapp. Vi som utvärderare
står också hela tiden mycket nära det utvärderade/de utvärderade, då vi själva är viktiga
aktörer. Vårt agerande har stor betydelse för projektets mottagande och utfall.

Härefter följer ett avsnitt om forskarens roll i vilket jag lämnar en redogörelse för för- och
nackdelar med olika moment i uppsatsen. Till exempel är det inte helt problemfritt att låta
läsaren ta del av våra dagböcker. Jag har medvetet tagit ställning för den här mycket
subjektiva framställningen, då finns mycket att lära även då ett arbete ses utifrån några få
personers perspektiv, och då själva skrivandet genom processen är ett förträffligt sätt att dra
lärdomar ur de egna reflektionerna. Ett sätt att handskas med det subjektiva perspektivet är
just att öppet gå ut med och förklara den personliga ansatsen. Jag tar här också upp vissa
etiska avvägningar, såsom kravet på anonymitet samt svårigheter jag tycker mig ha haft med
att vara helt öppen gentemot projektdeltagarna.

En formativ utvärdering leder som jag beskrivit ovan till modifieringar och justeringar under
arbetets gång, och kan här i uppsatsen följas i dagböckerna, som återfinns i kapitlet Projektets
genomförande. Kapitlet inleds med en kortare beskrivning av vår ursprungliga idé och hur vi
med tiden kom att ändra den. Jag väljer att varva våra dagböcker, istället för att återge dem
separata, just för att man skall kunna följa processen, se projektets gång och hur vi löser
problem efterhand som de dyker upp. I dagböckerna försöker jag utkristallisera de lärdomar vi
dragit under tiden genom att placera in kortare avsnitt kallade Kommentarer. Dessa börjar
alltid med ”Vi har lärt oss”; därefter följer det konkreta jag tycker mig kunna peka på. Tanken
bakom detta är också att man som läsare lätt skall kunna navigera i texten, och få ut essensen
om man inte vill eller har tid att fördjupa sig i hela projektbeskrivningen/dagböckerna.
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Efter dagböckerna kan man ta del av elevernas tankar kring läsning och projektet, bland annat
genom svar på det brev jag delat ut till projektdeltagarna som avslutning på projektet.

Den summativa utvärderingen görs slutligen efter avslutat arbete och återfinns här i
Avslutande utvärdering. Här svarar jag på de frågeställningar jag arbetat utifrån, med särskild
vikt fäst vid projektets process och våra insatser samt projektets resultat. Projektet
genomfördes som ett aktionsforskningsprojekt, med både pågående och avslutande
utvärdering. Det var på sätt och vis som att åka berg- och dalbana, att följa med och se vad
som händer och att snabbt kunna ändra kurs vid behov. Förutsättningarna förändras hela tiden,
samtidigt gör öppenheten det lättare att vara flexibel även inför positiva förändringar, såsom
det pengatillskott som kom in i projektet efter dess start.

Redan från början förändrades hela bilden då vi frångick vår idé om en liten grupp bildad på
frivillig basis, med tio träffar etc. Av tidsbrist och andra skäl gick vi in i redan befintliga
grupper, som i vanliga fall undervisas av Margareta i ämnet Skrivlust. Det var frivilligt, men
eleverna kunde ju inte veta vad de gav sig in på. De ville alla, i grunden, verkligen ägna sig åt
att skriva.

För att komma till rätta med det försökte vi ha så många inslag av skrivande som möjligt, en
av anledningarna till att jag senare också valde att komma åt elevernas tankar genom att
skriva ett brev till dem som de skulle få svara på. Detta var en form som visade sig
problemfylld: vid det laget på terminen var eleverna överhopade med annat skolarbete och
brevet blev för de flesta ytterligare en börda.

Ett annat problem som strax uppenbarade sig var att grupperna sinsemellan var mycket olika
och det var svårt att genomföra samma idéer i de båda grupperna. Olikheterna hade bland
annat att göra med att den ena gruppen studerade på kvällstid och man kom direkt från sina
arbeten, medan eleverna i den andra gruppen studerade på heltid på dagarna och hade ett antal
andra ämnen som konkurrerade om deras tid.

I den grupp vi träffade på kvällarna fungerade det bra, medan det i den andra gruppen
fungerade sämre, att hänga med i flödet av boktips och bokprat. Det ena gav det andra och det
var fullt möjligt att sätta rätt bok i händerna på rätt person gång efter annan. Flera i den
gruppen sade också rakt ut att man fått sig till livs läsupplevelser på ett sätt som man aldrig
varit med om tidigare.

Att försöka föra ut de lättlästa böckerna från LL-förlaget var svårare än vi hade trott. Vi gav
upp med den uppgiften, då det inte främjar läslusten att behöva läsa en typ av böcker som
man inte uppskattar. Naturligtvis var det flera som tyckte om vissa delar av deras utgivning,
men det övergripande mottagandet var mera negativt.

Centralt som begrepp i uppsatsen och i projektet, är idén om att man behöver en nyckel för att
finna en väg till den läslust som är svår att finna. Vi vill gärna vara nyckelpersoner, kanske
genom att ge nyckelupplevelser, eller presentera nyckelböcker. Med nyckeln tillgänglig blir
det så mycket lättare att gå vidare – plötsligt finns motivation att läsa mera, och en nyfikenhet,
kanske på en speciell författare eller en särskild genre. I ett väl fungerande läsprojekt med
givande boksamtal, så också i vårt, kan deltagarna också fungera som nyckelpersoner,
läsambassadörer, för varandra. Med hjälp av de pengar Kunskapslyftet satte till projektet hade
vi möjlighet att som avslutning på projektet dela ut personliga bokgåvor till varje deltagare.
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Tanken bakom dessa böcker var att de förhoppningsvis kunde vara nycklar: vi försökte se till
varje persons intressen, erfarenheter och drömmar.

Med pengarnas hjälp hade vi också möjlighet att arrangera Världsbokdagen på hela den
grundläggande skolenheten, med gäster, författare, skådespelare mm, och fick alltså tillfälle
att bjuda på inspiration till flera än våra kursdeltagare, något som var mycket lyckat.

Pengarna i sig hade blivit något av ett problem då de plötsligt, men förstås mycket
välkommet, kommit in i det redan påbörjade projektet. Det var svårt att ändra inriktning, då vi
satt igång tankar och idéer hos eleverna. Tiden hade också gått, och trots att det var bland de
första träffarna kunde man redan skönja slutet på projektet. På grund av tidsbrist blev
arrangemanget på Världsbokdagen ett bra sätt att använda en stor del av pengarna. Utöver
detta gav de möjlighet till besök med guide på Strindbergsmuseet, inköp av bokgåvor och en
del litteratur under projektets gång, en givande konferens (Språka Loss: Läsmöjligheter, se
not 38) för oss som projektdeltagare samt att ge mig som bibliotekarie viss arbetsersättning,
då jag för att genomföra projektet hade varit tvungen ta ut flera semesterdagar.

Vårt projekt led av tidsbrist, vilket var mycket negativt för alla parter, då det med all önskvärd
tydlighet framkom att det var just tid de flesta tyckte sig behöva, för att börja läsa mer och
kunna njuta av det. I ett framtida projekt tycker jag att man kan tänka sig att avsätta tid för
läsning även på själva sammankomsterna, och på så vis kan komma runt problemet med att
fritiden för så många är full av annat.

Vi gick in i projektet med ett sätt att arbeta, nämligen vårt eget. Vi tillsammans utvecklade
projektet utifrån våra egna och gemensamma förutsättningar och med ett starkt personligt
engagemang. Engagemanget är den springande punkten här: skall det bli ett projekt och vad
skall det bli? Engagemanget som utgångspunkt är också en av anledningarna till att det
aktionsforskande perspektivet passade oss som hand i handske.

Och vad skulle det ge? Vår tanke är hela tiden att läsning är något gott som vi vill ge till
kursdeltagarna, att de verkligen  skall få upptäcka läsning. För vad betyder det att bli en
läsande människa? För mig själv innebär det att skapa ett medvetande om egna och andras
situation, och mitt eget och andras språk. Det är en stor sak. Som Witting lyft fram känner
individen ständigt av konsekvenserna med sina läs- och skrivsvårigheter, och ur ett större
perspektiv får det konsekvenser även för samhället och demokratin. Vi har låtit oss inspireras
av Freires idéer, där utbildning respektive medvetandegörande och frigörelse från förtryck går
hand i hand.

Vad uppnådde vi för resultat i förhållande till vår målsättning? Lyckades vi då, att skapa
förutsättningar för läslust?

Svaret är både ja och nej. Att vi inte nådde alla är inte konstigt. För att lyckas krävs en väl
fungerande ”kemi” mellan deltagare och projektledare. Kvalitén på projektet har att göra med
hur bra en lärare och en bibliotekarie är på att se vad individen kan tänkas vilja ha eller
behöva. Det är när ett sådant samarbete fungerar som man kan tänka sig att man uppnår
nyckelupplevelser av olika slag.

Att öva upp den lyhördheten är också tidskrävande, men nödvändigt. Det kan ta tid innan
varje individ har visat sig, med sina minnen, intressen, drömmar och personligheter. Och
innan vi som projektledare ser egenheterna.
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Att samarbeta lärare och bibliotekarie kändes helt naturligt och vi var till stor hjälp för
varandra. För lärarens del är det en resurs att ha en bibliotekarie till hands, och de här eleverna
har behov av att lära känna biblioteksmiljön på ett informellt sätt. För min del som
bibliotekarie tycker jag mig ha mycket att lära av den pedagogiska situationen, och av
Margareta som lärare. Det är också genom lärare jag verkligen kan nå den här
låntagargruppen, som annars är så svår att få möjlighet att möta.

Det är tydligt att lärarrollen och bibliotekarierollen är två skilda roller, men ett samarbete är
ändå fullt möjligt, roligt och viktigt. I skolan och i skolbiblioteksvärlden är det ett känt faktum
att det genom åren varit si och så med samarbetet mellan skola och bibliotek. Många personer
från båda ”världar” kan vittna om brist på kommunikation och utbyte dem emellan. Vi har
med vårt projekt tagit flera steg mot varandra. Vi har genomfört något som vi inte hade
kunnat göra var för sig.

I epilogen berättar jag till sist om några följder till vårt projekt, några ”ringar på vattnet”,
såsom att den skola på vilken projektet bedrevs har anammat läslust som idé: det går numera
att välja det som ett ämne, och om några idéer som jag känner mig mycket inspirerad av och
vill arbeta med i framtiden.
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BILAGA 1

Litteraturlista. Urval av texter som varit aktuella i Läslustprojektet

1900-talet : en bok från Aftonbladet
Althoff, Johan och Nyberg, Robert: Språklådan
Beauvoir, Simone de: Andras blod
Bengtsson, Frans G.: Röde Orm (digital talbok)
Bibeln
Brundin, Anna-Lena: Kvinna eller försvinna
Christensen, Charlie: Röde Orm (serieversion)
Den svenska högtidsboken
Dirie, Waris: En blomma i Afrikas öken
Eddings, David: Sagan om Belgarion-serien
Eriksson, Erik: Du ska bort  (LL-bok)
Guillou, Jan: Ondskan (LL-bok och vanlig)
Harris, Joanne: Choklad
Hemingway, Ernest: Den gamle och havet
Hermanson, Marie: Musselstranden
Heyerdahl, Thor: Expedition Kon-Tiki  (LL-bok)
Hoff, Benjamin: Tao enligt Puh
Hoff, Benjamin: Te enligt Nasse
Holmblad, Lars G.: Vikingarnas värld (LL-bok)
Holst, Hans Ulrich: Barn 312
Humoreller : noveller med humor och skratt från radions P1 / samlade av Gun Ekroth
I Guds och profitens namn: en bok om allt mellan himmel och jord
Jag älskar dig: svenska kärleksdikter (bok och cd-skiva från LL-förlaget)
Jansson, Tove: Hur gick det sen?
Jönsson, Reidar: Mitt liv som hund
Karlsson, Åsa G.: Oj, vad händer? - bildserie (LL-bok)
King, John: Fotbollsfabriken
Krogh, Niklas: Draksvärdet  (LL-bok)
Lagerlöf, Selma: Tösen från Stormyrtorpet  (LL-bok)
Larsson, Mona: August Strindberg – bilder ur hans liv
Lewenhaupt, Tonie: Byxa och behå, kjol och pantalong: en bok om kläder (LL-bok)
Lindström, Lalla: Lätta konsumentboken (LL-bok)
Loe, Erlend: Naiv. Super.
Lundgren, Gunilla: Vanliga träd (LL-bok)
Läsfeber: om läsandets lust och vånda. Red. Torgny Karnstedt
Marklund, Liza: Sprängaren
Maupassant, Guy de: Fettpärlan (LL-bok och kassettbok)
Milne, A.A.: Nalle Puh
Min skattkammare: Det var en gång
Min skattkammare: I myternas värld



Nauclér, Martin: Fotbollslaget (LL-bok)
Nesser, Håkan: Borkmanns punkt  (Kassettbok)
Palm, Anna-Karin: Målarens döttrar
Peterson, Hans: Jag, Gustav Vasa (LL-bok)
Poe, Edgar Allan: Det skvallrande hjärtat + Stephen King: Dojan
Pohl Peter: flera titlar
Rendell, Ruth: Stenarna skola ropa (Kassettbok)
Rowling: J.K.: Harry Potter och de vises sten (bok och kassettbok) + de andra Harry Potter-
böckerna
Röda dödens mask och andra spökhistorier
Samzelius, Maj: Hjältar och monster på himlavalvet
Shapiro, Deborah: Breven från havet
Sjövall-Wahlöö: Roseanna (LL-bok och vanlig)
Stark, Ulf: Sixten
Strindberg, August: novellen Ett halvt ark papper
Strömstedt, Lasse: flera titlar
Tamaro, Susanna: Gå dit hjärtat leder dig
Thor, Annika: En ö i havet
Titlar ur serien Trapets/En ingång till…
Topelius, Christer:Vem är vem i Bibeln
Tusen och en natt (LL-bok och vanlig)
Vattenboken (LL-bok)
Wessnert, Gudrun:Stockholms blodbad : Kristina Gyllenstierna berättar(LL-bok)
Wieslander, Jujja: Mamma Mu gungar
Vörös, Anna: Lätta EU-boken (LL-bok)
Diverse bilderböcker, pekböcker samt sagor av Elsa Beskow, Bröderna Grimm, H.C.
Andersen, John Bauer, folk- och konstsagor, berättelser om myter, böcker om Dalai Lama



BILAGA 2

Mitt brev till eleverna som avslutning på projektet

Hej NAMN

När jag var liten och gick på mellanstadiet hade jag en alldeles fantastisk svensklärare som

hette Kristin. Hon läste högt ur Ronja Rövardotter så att tiden stod stilla, och jag och mina

klasskamrater satt helt tysta. Jag gick hem, skulle snart fylla tolv och önskade mig en

skrivmaskin i födelsedagspresent. För sådana böcker skulle jag också skriva – jag skulle bli

författare! Hur det blir med den saken återstår att se. Men jag vet i alla fall att jag redan ägnat

väldigt mycket tid i mitt liv åt att skriva. Och åt att läsa. Jag är övertygad om att min lärare

hade otroligt stor betydelse för mig, för mitt fortsatta liv, för vad jag vill och kan och för vad

jag har för drömmar.

Jag har sedan tagit vägen om flera skolbibliotek och jobbat med elever, och det är detta jag

vill åstadkomma, som bibliotekarie (när jag blir färdigutbildad!) och som människa. Jag

kanske inte kan göra det som Kristin, men likt Kristin vill jag hjälpa andra att få den där

skriv- och läslusten. Det sägs att ”man skriver inte bättre än man läser”. Det ser man ofta att

olika författare sagt apropå vad som är bra för skrivandet. Vad tror Du? Stämmer det? Kan

man lära sig att skriva bra (och vad är egentligen ”bra”?) om man inte läser? Vad tror Du

skulle behövas för att Du skall komma igång med Ditt läsande? Om Du tycker att Du redan

har gjort det – vad tror Du har betytt mycket för Dig?

Så har jag kommit att möta Dig, i mitt och Margaretas ”projekt Läslust”. I detta har faktiskt

vårt enda men stora mål varit att skapa just läslust hos Dig och Dina klasskamrater. Vi vet inte

i vilken mån vi har lyckats med detta? Det här är mitt och Margaretas första gemensamma

projekt av den här storleken – och jag hoppas att det skall kunna bli fler i framtiden. Därför

försöker vi nu se tillbaka och fundera på vad vi kunde ha gjort annorlunda. Vissa saker såg vi

nästan direkt, som att det var lite synd att vi tog för Dig viktig skrivtid i anspråk. Vad tycker

Du? Vad har Du tänkt om de här dagarna när jag har varit med?



Jag känner mig jätteglad att det här blev av, att jag fick träffa Dig och Er alla. Om vi bara har

kunnat ge Dig den allra minsta gnutta läslust, så blir jag faktiskt nöjd. Du kanske har fått ett

enda boktips som fört Dig någonstans där Du inte tidigare varit, i tanken? Eller kanske har

våra samtal kring böcker betytt någonting för Dig? För Din lust att läsa?

Kan inte Du ta och skriva ett litet brev till mig så jag får veta vad Du tycker och tänker? Jag

vill veta allt, och är inte rädd för kritik. Tvärtom är det viktigt att jag får veta både det som

varit bra och det som varit mindre bra. Framförallt är jag intresserad av det för egen del, för

min och Margaretas skull. Men det är också så att eftersom vi fick pengar till projektet måste

vi redovisa vad vi gjort för dem, göra en utvärdering som det så fint heter numera. Den skall

jag göra, och där kommer jag att beskriva projektet utifrån min och Margaretas synvinkel,

men också ta upp hur ni har reagerat på olika saker, vad Ni tyckt och tänkt under projektets

gång. Jag lovar att jag inte kommer att nämna Dig vid namn någonstans.

Du får skriva och berätta om vad Du vill, men det vore förstås roligt om Du tog upp sådant

som har ingått i projektet. Jag tänker på: träffarna med boktips och prat om böcker, skrivandet

av bokrecensioner, besök på Bandhagens skolbibliotek, besök på LL-förlaget, besök på

Strindbergsmuséet, Världsbokdagen(med de olika gästerna Lasse Strömstedt, Lisbeth

Rosenschiöld från LL, Hannes Meidal och Robert Nyberg), besöket av Robert Nyberg på

kvällen(för Dig i måndagsgruppen) samt bokgåvan från mig och Margareta. Har Du

synpunkter på de här olika inslagen? Berätta!

Jag bryr mig inte om hur Du stavar eller skriver, så om Du vill så vill jag jättegärna att Du

skickar brevet till mig. Om det känns konstigt kan Du ge det till Margareta, så kan Ni titta på

Ditt brev precis som Ni brukar på Skrivlusten. Då kan hon sedan berätta för mig vad Du

skrivit.

Tack så jättemycket för att Du svarar på mitt brev! Min adress är: Marie Johansen, XXXX.

Du kan också ge brevet till Margareta så kan hon ge det till mig, om Du nu vill det förstås!

Mycket läslust framöver önskar jag Dig!



BILAGA 3

Projekt Läslust – ekonomisk redovisning

Språka Loss-konferensen Läsmöjligheter, fortbildning 20010407
2750:- (Marie), 1375:- (Margareta, då skolan stod för 50% av kostnaden)

Lasse Strömstedt, gäst på Världsbokdagen 20010423
5000:- föreläsning, 160:- litteratur

Robert Nyberg, gäst på Världsbokdagen 20010423 + i en av projektets grupper
3000:-

Hannes Meidal, gäst på Världsbokdagen 200100423, skådespelare med föreställningen
Fucking Strindberg
3000:- + 274:- (transportkostnad för rekvisita)

Litteratur: 70 ex. av Den svenska högtidsboken, till skolans elever på Världsbokdagen
20010423
3421.60

Litteratur, personlig bokgåva till varje deltagare i projektet
2523.98

Arbetsersättning till Marie, projektets bibliotekarie
8457.94

Summa: 29.962.52




