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Sammanfattning 
Abstract 
Syftet med denna studie har varit att dels ta reda på hur lärare som undervisar i år 
4-6 gör för att stimulera sina elevers läslust, och hur de sedan arbetar med 
skönlitteratur, dels att få reda på varför det är viktigt för barn och ungdomar att 
läsa skönlitteratur. Som bakgrund till min studie finns ett kapitel om vad de olika 
läroplanerna fram till idag har sagt om skönlitteratur. I litteraturdelen tas det upp 
vad forskare och lärare m. fl. säger om skönlitteratur. De belyser det positiva 
eleverna får med sig av mycket skönlitteratur läsning. I den empiriska delen har 
jag intervjuat 5 lärare som undervisar i år 4-6. Frågorna belyser framför allt vad de 
gör för att stimulera läslusten, och hur de arbetar med skönlitteratur. 
Diskussionen visar att det arbetas mycket med skönlitteratur i skolorna, men det 
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finns en del att arbeta med vad det gäller stimulansen av läslusten. Vad det gäller 
kopplingen till lpo-94 fick jag känslan av att den inte låg till grund för tre av 
lärarnas undervisning.  
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skönlitteratur, läslust, lässtimulans 
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1. Inledning 
 
Skönlitteratur är något som ligger mig varmt om hjärtat. Under min utbildning har jag vid fler 
tillfällen fått lära mig vad mycket eleverna kan få ut av att läsa skönlitteratur. Men, idag 
spenderar fler och fler ungdomar tid framför tv-apparaten, datorn eller tv-spelet. Dessa medier 
har blivit stora konkurrenter till den skönlitterära boken. Jag har flera gånger under mina 
praktiktillfällen känt att det är svårt att motivera eleverna till läsning. Därför bestämde jag mig 
för att skriva ett arbeta som behandlar frågan hur man kan motiver sina elever till att läsa 
skönlitteratur. 
 
1.1 Syfte  
 
Mitt syfte med detta arbete är att genom intervjuer undersöka vad lärare som undervisar i år 4-
6 gör för att stimulera läslusten hos sina elever, och hur de utifrån det arbetar med 
skönlitteratur. Genom studier av litteratur vill jag även få svar på frågan varför bland annat 
forskare, bibliotekarier och lärare m. fl. anser det vara viktigt att barn och ungdomar läser 
skönlitteratur, och vad de får ut av att läsa skönlitteratur. Jag vill även veta vad lpo-94 och 
tidigare läroplaner säger om läsning av skönlitteratur. 
 
 
1.2 Frågeställning 
 

• Vad säger lpo-94 och tidigare läroplaner om skönlitteratur? 

• Vad säger forskare, bibliotekarier och lärare m. fl. om barn och ungdomars läsning av 

skönlitteratur? 

• Hur gör lärare som undervisar i år 4-6 för att stimulera läslusten hos sina elever, och 

hur arbetar de sedan utifrån det med skönlitteratur i sina klasser? 

 
 
1.3 Metod 
 
För att göra det här arbetet så överskådligt som möjligt har jag delat upp det i kapitel utifrån 
min frågeställning. Det blir således tre kapitel, som vart och ett sedan är uppdelat i mindre 
delar med underrubriker. 
 
Min stora fråga i det här arbetet är hur lärare som undervisar i år 4-6 stimulerar läslusten hos 
sina elever. Innan jag satte i gång med att undersöka det kände jag att det var viktigt för mig 
att veta varför man egentligen bör läsa skönlitteratur. Jag vill även se vad som står i vår 
läroplan om läsning av skönlitteratur. 
 
Jag har genom att studera lpo-94 och dess kursplaner försökt få fram vad som står om läsning 
av skönlitteratur, och med hjälp av det har jag sedan tittat på hur stor plats och vilket utrymme 
skönlitteraturen egentligen ska ha i undervisningen. För att få ett hum om hur kursplanen för 
svenska har sett ut genom tiderna och hur utrymmet för skönlitteraturen har förändrats har jag 
även undersökt de tidigare läroplanerna. På grund av tiden har jag inte läst läroplanerna utan 
nöjt mig med andrahandskällor.  
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Forskning kring barns och ungdomars läsning finns i princip hur mycket som helst, så det har 
blivit mycket sållande och väljande bland böcker. Tyvärr fann jag i de nyare böckerna att de 
till stor del endast bestod av lektionsplaneringar. Därför föll det sig så att jag fick förlita mig 
till den äldre litteraturen. I den här delen har jag inriktat mig på att ta fram de positiva effekter 
av läsning som kända forskare, litteraturpedagoger, svensklärare, bibliotekarier och författare 
har lagt fram. Vid min litteraturgenomgång märkte jag att många forskare skriver om samma 
positiva effekter, så jag försökte dela upp materialet i olika underavdelningar. Det resulterade 
i fem olika delar: 
 

• Undervisning  

• Kvalitetsböcker  

• Språkutveckling  

• Fantasi och kreativitet  

• Läslust  

 

Under varje positiv effekt finns flera röster från olika forskare, bibliotekarier och lärare m. fl. 
som har med ämnet att göra. En indelning på det här sätter bli mer strukturerad, och lättare att 
följa. Hade jag samlat en persons tankar och resultat på ett ställe, och sedan fortsatt med en 
annan person tror jag det hade varit svårare att få en helhetsbild. 
 
Utifrån det som jag fick fram vid min litteraturgenomgång formade jag mina frågor till de 
intervjuer som jag skulle göra. Jag har valt den kvalitativa intervjumetoden, eftersom den 
metoden kan ses som ett medel att använda sig av när man vill utforska en djupare förståelse 
för någonting. Den tillåter även en öppen dialog mellan intervjuaren och 
respondenten.(Svensson, Starrin, 1996). 
 
Jag bestämde mig för att göra fem intervjuer med tanke på arbetets tidsram och storlek. För att 
få en någorlunda jämn fördelning mellan män och kvinnor, bestämde jag mig för att söka upp 
tre kvinnor och två män. Jag ville även ha en stor spännvidd mellan de jag intervjuade, vad 
det gäller arbetade år. Eftersom jag ville få exempel från olika skolor, bestämde jag endast tid 
med en lärare från varje skola. Hade jag valt flera lärare från samma skola, hade det kanske 
blivit liknande svar, eftersom man jobbar mycket tillsammans, och delar med sig av sina 
idéer.  Jag hade inga särskilda krav på mina deltagare, endast att de undervisade i svenska i år 
4-6. Många var oroliga för att de inte hade något särskilt att komma med, men jag ville bara 
ha reda på hur det såg ut i ”vanliga” klasser.  
 
För att kunna koncentrera mig på samtalet i stället för att föra anteckningar ville jag helst 
använda bandspelare. Endast två av dem som jag tog kontakt med ville inte att jag använde 
mig av bandspelare. Jag bestämde mig för att genomföra intervjuerna ändå, för att se om jag 
fick ett material som kändes likvärdigt med det som jag fått vid de bandade intervjuerna. Vid 
de intervjuerna då jag förde anteckningar, i stället för att använda bandspelare, tog deltagarna 
hänsyn till att jag skrev, och tog lite längre pauser för att jag skulle kunna hinna med att 
skriva. Efter intervjun bestämde jag mig för att ha kvar de deltagarna.  
 
Intervjuerna tog alla cirka 30 minuter. Jag lät under intervjun samtalet löpa fritt, och en del 
frågor blev på det sättet besvarade utan att jag behövde ställa frågan. Intervjufrågorna 
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användes endast som en guide. Intervjuerna transkriberade jag i stort sett ordagrant. Namnen 
som används är inte deltagarnas riktiga. 
 
Jag berättade redan i telefon när jag tog kontakt med lärarna vad intervjun skulle handla om 
och att den skulle ta någonstans mellan 30 minuter och en timme. Dessutom frågade jag om 
det gick bra att använda bandspelare. Jag berättade att de inte behövde förbereda sig på något 
sätt, utan bara berätta för mig hur de arbetar i sina klasser. 
 
 
När jag sedan hade transkriberat mina intervjuer, jämförde jag dem alla, och letade efter 
likheter och olikheter lärarna emellan. Jag letade även särskilt efter sådant som jag hade fått 
reda på under min litteraturgenomgång så jag senare skulle kunna dra paralleller och se om de 
gjorde som de ”lärda” sagt att man bör göra, eller om lärarna hade gått sin egen väg. 
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2. Bakgrund 
 
 
2.1 Vad säger lpo-94 om skönlitteratur. 
 
Den del av läroplanen som behandlar svenskämnet är kursplanen för svenska. Språket och 
litteraturen behandlas här som en helhet, och är inte uppdelade var för sig. 
 
I kursplanen för svenska nämns elevernas möjlighet att uppleva skönlitteraturen och använda 
den att lära av. Genom skönlitteraturen får eleverna även chansen att ta del av andra tider, 
platser och kulturer och även möjligheten att stärka sin egen identitet. 
 
Under rubriken ”Skönlitteratur, film och teater” står följande: 
 

Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och 
förmedlar erfarenheter och upplevelser av spänning, humor, tragik 
och glädje. Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att 
förstå sig själv och världen och bidrar till att forma identiteten. 
Skönlitteratur, film och teater ger möjligheter till empati och 
förståelse för andra och för det som är annorlunda och för 
omprövning av värderingar och attityder. Därigenom kan 
motbilder formas till exempelvis rasism, extremism, stereotypa 
könsroller och odemokratiska förhållanden. När ungdomar möter 
skönlitteratur, film och teater innebär det också möjligheter för 
dem att tillägna sig litterära mönster och förebilder. 
   Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns 
livsvillkor under olika tider och i olika länder. Litteraturen ger 
också perspektiv på det nära och vardagliga. Såväl det 
gemensamma utbytet som den individuella erfarenheten i arbetet 
kring litteraturen bidrar till att ge svar på de stora livsfrågorna. 
   I arbetet med skönlitteratur, film och teater i ämnet svenska kan 
skilda kulturella erfarenheter mötas och eleverna ges möjlighet att 
utveckla ett eget förhållningssätt till kultur och kulturella 
värderingar. (s.77) 

 
 
Utifrån den här texten ser man tydligt vilken viktig kunskapskälla litteraturen anses vara. 
Texten här visar på mycket som litteraturläsning kan ge, och som jag ser det borde 
skönlitteratur vara en obligatorisk del av t.ex. SO-undervisningen.  Texten visar att 
skönlitteraturen sträcker sig över många fler ämnen än endast svenskan. Jag tror att man kan 
vinna mycket på att använda sig av skönlitteratur i sin undervisning. 
 
Kursplanerna innehåller även mål som eleverna minst ska ha uppnått när de lämnar skolan. 
Det finns även mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret. Eftersom det här 
arbetet handlar om elever i år 4-6 så ska vi titta på vad som står om litteraturen där: 
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Eleven skall: 
 
– kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker och 
saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens upplevelser samt 
reflektera över texter, (s.99) 
 
Det här är de olika delar inom skönlitteratur läsningen som de lärare jag intervjuat ska ha med 
i sin undervisning. Vi får senare se om det stämmer 
 
 
2.2 Hur såg det ut för skönlitteraturen i de tidigare läroplanerna? 
 
För att ge en beskrivning av svenskämnets utveckling kommer jag att återge vissa delar av 
innehållet av läro- och kursplanerna från 1962 fram till den nu gällande lpo-94. 
 
Lars-Göran Malmgren skriver i sin bok Svenskundervisning i grundskolan (1996) om hur 
svenskämnet har sett ut i de olika läroplaner som har funnits.  
 
Lgr-62 
 
I den första kursplanen i svenska som kom ut 1962 är huvudmomentet läsa uppdelat i två 
olika delar: Läsning av skönlitteratur i det ena rummet och informationsläsning i det andra 
rummet. Skönlitteratur är här förenat med upplevelseläsning, och informationsläsning förenat 
med ensidig sakprosa. (Malmgren 1996, s.94) 
 
Lgr-69 
 
Den andra kursplanen för svenska i grundskolan, som kom 1969, visar ytterligare vidgade 
gränser för svenskämnet. Barn- och ungdomslitteratur börjar nu också få fotfäste i 
grundskolan. Tudelningen mellan de två arterna av läsningen lever fortfarande kvar. Dock 
börjar det begränsade utrymmet för litteraturläsning i grundskolesvenskan diskuteras 
(Malmgren 1996, s.95f.) 
 
Lgr-80 
 
1980 kom den tredje kursplanen i svenska. I den står det bland annat om skönlitteraturen att 
den främjar elevers språkutveckling. Elever ska genom, bland annat, skönlitteratur skaffa sig 
nya erfarenheter och kunskaper, och därigenom tillägna sig ett rikare ordförråd. Delningen 
mellan upplevelse- och informationsläsning har nu försvunnit, och sakprosans ställning har 
försvagats. (Malmgren 1996, s.98f) Litteraturen får en central plats i kursplanen. (Amborn / 
Hansson 1998, s. 11) 
 
Lgr-88  
 
Efter ytterligare åtta år kom det en ny kursplan för svenskämnet i grundskolan, och i den 
beskrivs de olika innehållsområdena utförligt. I samband med läsning av skönlitteratur har 
begreppet kulturarv intagit en central plats. Det står även att eleverna ska möta berättelser från 
”den västerländska och andra kulturkretsar” och även ta del av ”litteratur som speglar våra 
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invandrargruppers liv”. (Malmgren 1996, s.102) Skönlitteraturen blev ett huvudmoment, och 
det stod uttryckligen att den skulle dominera undervisningen i svenska. 
 
Lpo-94 
 
En borgerlig regering kom till makten 1991, och den nya läroplanskommittén fick i uppdrag 
att arbeta fram en ny kursplan för grundskolan. Den var färdig och antagen av riksdagen 1994. 
lpo-94 innebär för svenskämnet i grundskolan att de förklarande utförligheterna har minskat. 
Här anges nu bara de mål man ska sträva efter, och de mål man ska ha uppnått efter år 5 och 
9. Språk och litteratur ses som de centrala innehållsområdena. Språket ges enligt Malmgren en 
nyckelroll, och beskrivs som ämnets kärna. Litteraturen får nu göra reträtt från den delen av 
området den tagit över 1988. (Malmgren 1996, s.103f)  
 
I läroplanen fastslås att inom svenskämnet ryms huvudansvaret för elevernas språkliga 
utveckling, men att alla lärare har ett gemensamt ansvar och måste vara medvetna om språkets 
betydelse för lärande. Amborn och Hansson skriver i sin bok Läsglädje i skolan att det är här 
skönlitteraturen kommer in. Detta innebär också att arbetet med skönlitteratur måste ses ur 
flera perspektiv och att metoderna ska utvecklas med läroplanens helhetssyn som 
utgångspunkt. (Amborn / Hansson 1998, s. 12) 
 
Svenskämnet har alltså gått från att ha varit uppdelat i upplevelseläsning och 
informationsläsning till att slås ihop och få en central plats i kursplanen. Men i och med den 
senaste kursplanen har dock litteraturen fått ta ett steg tillbaka. 
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3. Litteraturgenomgång 
 

I litteraturgenomgången kommer forskning kring barns och ungdomars läsning av 
skönlitteratur att läggas fram. Här presenteras olika anledningar till varför forskare, 
bibliotekarier och lärare m. fl. anser att man ska läsa skönlitteratur, och vilka positiva effekter 
barn eller elever kan få ut av att läsa skönlitteratur.  
 
Den litteratur som jag, i den här delen, kommer att hänvisa till är skriven av forskare, 
bibliotekarier och lärare m. fl. Jag vill se om forskarna och de andra personerna på något sätt 
utgår från skolarbetet i sin forskning, och om det finns någon koppling till lpo-94 i deras 
resonemang. 
 
 
 
3.1 Vad säger forskare om barns och ungdomars skönlitteraturläsning? 
 
Varför ska eleverna läsa skönlitteratur? Vad är det som är så bra med just den sortens läsning? 
Räcker det inte bara med att de kan läsa? Hur kan man som lärare stimulera till läsning? 
 
Ingrid Nettervik får inleda den här delen med att säga vad hon anser om skönlitteraturläsning. 
Hon skriver i förordet till Svensklärarföreningens årsskrift 1998 kort och koncist om vilka 
positiva effekter skönlitterär läsning har: 
 

Den utvecklar och stimulerar barns språk och fantasi, den tränar 
koncentrationsförmågan den ger kunskap om andra människor, 
länder, tider och kulturer, den ökar förmågan till empati, den ger 
kunskap om det egna jaget och den ger god underhållning. (s. 5) 
 

Nettervik visar tydligt här vilken stor kunskapskälla skönlitteraturen kan vara, och hur mycket 
man kan få ut av att läsa skönlitteratur. 

 
 
3.2 Undervisning 
 
Jan Nilsson och Ulf Nilsson har i sin bok Fånga läslusten (1990) samlat ett antal av sina 
artiklar som behandlar skönlitteraturen och lärarens viktiga funktion i skolan. Jan Nilsson är 
mellanstadielärare, recensent och debattör, och Ulf Nilsson är författare och bibliotekarie.  
 
De två är helt överens om att de läromedel som finns i skolan är till för att få eleverna tysta. 
Med alla olika ifyllnadshäften som finns anser de att det är svårt att undervisa på ett 
demokratiskt sätt: 
 

Man måste nu ut med riktiga böcker, skrivna av riktiga 
författare…Författare som tar barnen på allvar, som låter dem 
växa. Med riktiga böcker kan man fånga läslusten. 
 
Skönlitteratur gestaltar viktiga frågeställningar. Och medan 
eleverna läser, samtalar och skriver kring dessa frågeställningar 
utvecklas också deras språkliga förmåga. Det är ju på det sättet, 
när språket får fungera i meningsfulla sammanhang, som eleverna 
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lär sig svenska. Inte genom rättstavningsövningar . Det handlar 
helt enkelt om läslust eller pekpinnar. (Nilsson & Nilsson 1990, s. 
5f) 
 

Allt handlar enligt Jan Nilsson om att ta vara på vad barnlitteraturen har att erbjuda. Den har 
enligt honom mycket mer att ge eleverna än de vanliga läroböckerna, eftersom barnlitteratur 
är skriven av  människor som talar uppriktigt, och utan uppdragsgivare. Författarna skriver för 
att ge läsarna kunskaper och insikter om sig själva, om andra och om den värld vi lever i, och 
för att hjälpa läsaren förstå verkligheten omkring. (Barn, föräldrar, böcker Nilsson, 1986, 
s.12) 
 
I boken Barnböcker och läslust (1982) skriver Rimsten-Nilsson om att medvetna 
barnboksförfattare ofta bearbetar eller försöker hitta en lösning på ett problem. De har ofta 
tydliga avsikter med sina böcker. Författarna behandlar komplicerade frågor genom att de 
försöker nå barnen och påverka dem med bestämda religiösa eller politiska åsikter. Genom 
detta kan böckerna ge handlingsalternativ och impulser till ställningstaganden. (s.127) Hon 
fortsätter även med att skriva om att genom litteraturen tar man del av kulturarvet: ”Den 
mänskliga visdom och kunskap som finns samlad sen generationer t.ex. i Bibeln, folklitteratur 
och äldre författares verk.” (s.139) 
 
Ska man då som lärare använda sig av skönlitteratur i sin undervisning är det framför allt en 
sak som Jan och Ulf Nilsson poängterar, och det är kunskap. Vi som lärare måste ha kunskap 
om barnet, böcker och om litteraturpedagogik. Utan dessa kunskaper kan man som lärare begå 
stora misstag. Vidare skriver Nilsson att därför borde varje blivande lärare under hela sin 
utbildningstid läsa en barnbok eller ungdomsbok i veckan, och fortsätta med det under hela 
sitt yrkesliv. (s.66) 
 
Ett citat taget från Barbro och Bo Wingårds bok Lässtimulans i skolans vardag (1994) visar 
att det redan i Bibeln gavs uttryck för de negativa effekter som renodlat ”pluggande” 
medförde: ”Min son, låt varna dig!… mycket studerande gör kroppen trött.” (s.124)  
 
Barbro och Bo Wingård anser precis som Jan Nilsson och Ulf Nilsson att det är viktigt att få 
in skönlitteraturen i undervisningen. Enligt paret Wingård får man genom att läsa 
skönlitteratur bland annat träna inlevelseförmågan. Man får genom läsning leva sig in i olika 
personligheter. Genom detta lär sig den som läser något om andra människors livsvillkor, och 
om deras sätt att tänka och känna. (s.10) 
 
 
3.3 Kvalitetsböcker 
 
Jan Nilsson gör en jämförelse mellan böcker och mat när han diskuterar vad för slags böcker 
barn ska läsa. Han menar att man kanske inte kan säga: ”Det viktigaste är att barn äter. Vad de 
äter spelar ingen roll.” Det gör det ju absolut, menar han. Vidare säger han att det inte gör 
något däremot att barn ibland dricker läsk till middagen eller äter lördagsgodis om man äter 
bra mat resten av veckan. Det är precis det samma med böcker. Föräldrar och lärare, bland 
andra, måste se till att barnen får i sig en ”varierad och näringsrik litterär kost” (Nilsson 1986, 
s. 16)  
 
Ulla Lundqvist dömer i sin bok Litteraturundervisning (1984) ut de så kallade 
masslitteraturböckerna. De böckerna säljs främst i varuhus och liknande till en ganska låg 
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kostnad. De har alla ett visst mönster att gå efter, och ser ungefär likadana ut. På grund av 
detta är författarna endast i viss mån skapande. Lundqvist skriver att författaren fungerar som 
”en korsordslösare i en gåta där nyckelorden själva ger svaren”. (Lundqvist 1984, s.19) 
 
Vidare skriver hon att massböckerna endast produceras på grund av kommersiella intressen. 
De tillför inte läsare värdefulla kunskaper eller frigör impulser som jag tidigare tagit upp att 
god litteratur kan göra. Anledningen till att de är populära, anser hon, är att de är billiga och 
lättåtkomliga. (Lundqvist 1984, s.20) 
 
Eftersom barn lär sig av det de läser, är det viktigt vad de läser anser Lars Norström. Han 
skriver vidare att det kanske ibland kan vara svårt att styra elevernas bokval, men på lång sikt 
så tjänar både samhället och eleven på att man försöker undvika böcker som förhärligar t.ex. 
våld och övergrepp. Han förstår att man aldrig helt kan komma från våldet, men som lärare 
eller förälder har vi då stora möjligheter att erbjuda våra elever eller barn positiva 
läsupplevelser som motvikt mot t.ex. våld. Norström anser att vi som vuxna måste ta ansvar 
för att barnens läsupplevelser skildrar glädje, förståelse, solidaritet, omtanke och ömhet. Ofta 
tar vi det med de små förskolebarnen, men när de sedan växer och blir äldre vet vi ofta mindre 
och mindre om vad de läser för något. Skulle vi ändå uppleva att någon elev väljer tvivelaktig 
litteratur till den enskilda läsningen är det viktigt att vi tar en diskussion med eleven, där vi 
förklarar hur vi ser på det han eller hon läser. ( Norström 1995, s.34f) 
 
Paret Wingård och även Kerstin Rimsten-Nilsson anser att det gäller att välja kvalitetsböcker 
vid sitt läsande. Rimsten-Nilsson anger i sin bok Barnböcker och läslust ett antal skäl till 
varför man ska satsa på kvalitetsböcker: 
 

1. Eftersom inte alla går till biblioteket, måste kvalitetslitteraturen in i klassrummet. 

2. Familjer har inte råd att köpa tillräckligt mycket bra barnböcker när barn läser som 

mest. 

3. Vuxna måste styra kvalitetsböckerna till barnen, om barnen ska hitta dem. 

4. Den dåliga läsförmågan finns ju trots all konsumtion av massböcker och -serier. 

5. Skolan måste presentera kvalitetsutbudet av barnböcker eftersom det inte når barnen 

annars. 

6. Massböcker och –serier bör läsas kritiskt. De passar därför inte för ”bearbetningsfri” 

läsning i skolan. 

7. Det är värdefullt att veta om barn tycker om det vuxna kallar ”goda” barnböcker, eller 

om det bara är vuxna som tycker de är bra. (Rimsten-Nilsson 1982, 56f) 

 

De här skälen visar att det faktiskt är vi vuxna som bär det stora ansvaret för att våra barn och 
elever får ta del av de så kallade kvalitetsböckerna. 
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3.4 Språkutveckling 
 

Läsning av skönlitteratur är viktigt för barnens språkutveckling, 
men de språkliga vinsterna är något läsaren får på köpet. Det är 
inte därför böcker skrivs. (Nilsson 1986, s.12) 

 
Läsningen ger även positiva effekter för språkutvecklingen. Paret Wingård anser att 
ordförrådet utökas och språkkänslan förstärks samtidigt som den som läser inte känner sig 
stressad eller känner krav på studieframgång. Eftersom som ord och utryck ständigt 
återkommer vid läsning blir elevernas stavning även bättre. (Wingård 1994, s. 10) 
 

Språket är ett av människans viktigaste redskap när det gäller att 
skaffa sig kunskap om den värld hon lever i. Det är också ett av 
hennes effektivaste verktyg att påverka sin egen situation och 
framtid med. Den som äger språket, dvs. den som kan formulera 
sig väl i tal och skrift, äger makten att kunna påverka, att förändra, 
att göra sig hörd… Det sägs att när orden tryter tar knytnävarna 
vid (Nilsson, 1986 s.7) 

 
Kerstin Rimsten-Nilsson anser även hon att läsningen har positiva effekter på 
språkutvecklingen. Hon betonar vikten av att ha ett språk. Det är det som hjälper oss vid ett 
samtal, och hjälper oss att hålla erfarenheter i minnet så vi sedan kan tänka vidare utifrån dem 
och dra slutsatser. (Rimsten- Nilsson 1982, s. 21)  
 
Hon skriver vidare att barnböcker kan ge barn en anledning att prata, använda det språk som 
de redan har. Det gör de för att böckerna handlar om sådant som är bekant för barnet, och då 
är det naturligt för dem att kommentera det. (s.25) 
 
Rimsten-Nilsson menar fortsättningsvis att böckerna även ger ett tillfälle att utvidga sitt 
ordförråd. När man läser går man från det kända som barnen kan identifiera sig med, men 
sedan till något lite utanför deras gränser, och då stöter de på nya och okända ord och uttryck. 
(s. 25) Hon menar att genom litteraturen kan vi få:”…ny medvetenhet genom nya ord och 
begrepp. De ger tankestruktur och språklig form för erfarenheter, upplevelser eller 
problemkomplex som vi känner igen men kanske inte tidigare formulerat oss”. (s.139) 

 
Jan Nilsson skriver i sin bok Barn, föräldrar, böcker (1986) att anledningen till att barn stavar 
så dåligt är att man börjar med att lära dem olika grammatiska och språkliga regler. Med dessa 
regler börjar de sedan närma sig språket, och ser om det fungerar i praktiken. Nilsson anser att 
man istället ska göra tvärt om. Man bör enligt honom börja med att bygga upp en språkkänsla, 
med språklig trygghet och säkerhet. Man ska se till att de kan läsa, tala och förstå. Sedan kan 
man närma sig de olika reglerna och byggstenarna till språket. Detta kan alltså göras genom 
läsning av skönlitteratur. (Nilsson  1986, s.8) 
 
Den språkliga förmågan är långt mer utvecklad hos en van läsare än en ovan, skriver Lars 
Norström. Detta eftersom läsaren hela tiden möter olika författare som alla behandlar språket 
lite olika, men ändå håller sig inom normerna för vad vi anser vara ett acceptabelt skriftspråk. 
( Norström 1998, s.57) 
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3.5 Fantasi, kreativitet 
 
En tredje sak som Barbro och Bo Wingård lyfter fram är läsandets betydelse för fantasin. 
Under tiden som vi läser skapas bilder inom oss, och om boken vi läser är bra sätts även vår 
tankegång i rörelse och spinner vidare när boken är utläst. (s. 11)  
 
Litteraturen vidgar enligt Nilsson barnens ramar. Den frigör deras fantasi och tankar och ger 
dem verktyg att förstå sig själva och andra. Litteraturen blir en nyckel som öppnar låsta 
dörrar. Detta anser Nilsson är viktigare än något annat: ”…för inget samhälle, ingen 
demokrati, fungerar om människorna saknar livslust, kraft, fantasi och självkännedom”. 
(Nilsson 1986, s. 14) 

 
Eftersom man under tiden man läser skapar sina egna bilder av personer och miljöer är man 
enligt Lars Norström i högsta grad aktiv. Inte många färdiga bilder serveras, utan läsaren ser 
sina egna bilder utifrån den text författaren bjuder den. Många teman i ungdomsböcker är 
verkliga situationer som de som läser känner igen. Detta gör skönlitteraturen engagerande och 
angelägen. Norström fortsätter med att påpeka att i många av dessa fall kan eleverna bearbeta 
sina egna upplevelser eller aktuella problem genom att läsa om andra människor som befinner 
sig i liknande situationer. ( Nordström 1998, s.31) 
 
 
3.6 Läslust 
 
För att något av det här ska kunna fungera måste först och främst läslusten hos eleverna 
väckas. Utan läslust kommer de aldrig att kunna ta åt sig av något av det tidigare nämnda. 
 
 
En dansk studie som Barbro och Bo Wingård redogör för visar i sex olika huvudkategorier 
vad som motiverar barn till läsning: 
 

1. underhållning, spänning och omväxling 

2. medel att förbättra sin egen situation, en god grund för framtida utbildning och arbete 

3. tidsfördriv och avslappning 

4. självklarhet eller t o m tvång, något man ”bara måste kunna” 

5. kunskapsbank, medel att stilla nyfikenhet på omvärlden 

6. lästräning 

(Wingård 1994, s.9) 

 

De här sex huvudkategorierna är viktigt för oss vuxna att tänka på när vi ska försöka väcka 
våra barns och elevers läslust, och få dem riktigt sugna på att läsa. 
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3.7 Stimulans av läslusten 
 
Nedan följer tips och idéer från forskare, författare m. fl. om hur vi som lärare och föräldrar 
kan hjälpa våra barn att bli intresserade av att läsa. 
  
Lars Norström Skriver i sin bok Svenskämnets röda tråd, att det är svårt att konkurrera med tv 
och video eftersom läsning kräver en större och mer aktiv arbetsinsats än tv-tittande gör: 
 

De tycker om att lyssna till högläsning, där de får historien 
serverad av uppläsaren, men det är väldigt svårt att få dem att 
själva låna och läsa böcker. Här måste vi föra en ständig kampanj, 
där vi framhåller läsningens alla fördelar, samtidigt som vi är 
medvetna om (att) kampen mot satellitkanaler och videofilmer är 
ojämn. (s. 28) 

 
Jan Nilsson och Ulf Nilsson menar att för att göra sina elever nyfikna på läsning gäller det att 
man själv vet vad de olika böckerna man rekommenderar har att erbjuda. Om man ska kunna 
ändra elevernas inställning till skönlitteratur, och visa dem att det går att lära sig saker och 
ting, att de kan få tankestimulans och fantasikickar, se sammanhang, och få svar på frågor, 
måste vi som lärare ge eleverna texter som passar, berör, intresserar, och som knyter an till 
deras erfarenheter. Detta hittar man enligt Nilsson och Nilsson i stort sett aldrig i läseböckerna 
eller läromedelspakten. Ändrar man inte inställningen till skönlitteratur, anser Jan och Ulf 
Nilsson att man inte kommer att fånga upp dem som redan tycker att det är trist och tråkigt att 
läsa. De kommer att fortsätta att lägga boken åt sidan, och tycka det är tråkigt att läsa. 
(Nilsson & Nilsson 1986, s. 66ff) 
 
Jan Nilsson radar i sin bok Barn föräldrar böcker upp några saker man kan göra för att få 
barn att läsa: 
 

• Visa intresse!  
Du som förälder måste ha ett läsintresse, och tala om vad läsningen har för betydelse för 
språk- och kunskapsutvecklingen. 
 

 
• Förmedla läsningens tjusning! 

Förmedla det lustfyllda och fantastiska. Berätta med entusiasm och engagemang om böcker vi 
läst och läser. Sluta inte att läsa högt för ditt barn när det har lärt sig läsa själv. Då behöver 
barnet ta del av mer avancerade böcker än vad det själv klarar av att läsa. 
 

• Skaffa kunskap om böcker 
Som det påpekas tidigare i arbetet krävs det kunskap om barnet och om böcker. Föräldrar 
känner sina barn väl, och vet vad de tycker om. Det är en viktig ledtråd. Den andra är sedan 
att hitta en bra bok som passar just för det speciella ändamålet. (Nilsson 1990, s 22-24) 
 
För många av dem som inte direkt tycker om att läsa är problemet att de väljer samma böcker 
som den läsvana, och det slutar ofta med att de tycker att det är ännu tråkigare eller svårare att 
läsa. Som jag har skrivit tidigare är det viktigt att man anpassar valet av bok efter den som ska 
läsa den. Barbro och Bo Wingård talar i sin bok om ”hantlar” och ”skivstänger”. Med det 
menar de att man måste göra klart för barnen att det är lika mycket värt att läsa många tunna 
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böcker som att läsa få tjocka. Det är dessutom bättre att börja med ”hantlarna” innan man tar 
itu med ”skivstängerna”. (Wingård 1994, s 45-46) 
 
För att få barn intresserade av en bok, gäller det att man som lärare eller förälder verkligen går 
in för introduktionen av boken. Som  tidigare nämnts är det där mycket av viljan att läsa 
väcks. Det är en stor konst att väcka elevernas intresse, och man kan absolut inte göra det utan 
att själv ha läst boken. Amborn och Hansson skriver vidare att förförståelse är något som barn 
i bokslukaråldern inte kan få för mycket av. Det är med förförståelsen som man kan övervinna 
lässvårigheter och osäkerhet. Man ska naturligtvis inte avslöja allt, men mycket information 
kan man delge eleverna. (Amborn / Hansson 1998, s. 32)  
 
Barbro och Bo Wingård beskriver liksom Amborn och Hansson vikten av förförståelse. De 
skriver att det är viktigt att man för svaga läsare berättar så mycket att de lätt läser de första 
kapitlen med känslan av att det de läser är välbekant. Då har de redan innan de börjar läsa 
byggt upp bilder i sitt inre över miljö och människor, och då går det lättare för dem. Annars så 
går mycket av kraften åt till att endast klura ut bokstäver och ord. (Wingård 1994, s.43) 
 
När man sedan har introducerat boken, och förhoppningsvis fått eleverna att börja läsa, gäller 
det också att uppmuntra under läsningens gång. Amborn och Hansson skriver att man under 
läsningens gång kan ha enskilda eller smågruppsamtal om det stället i boken där de just 
befinner sig. Det är då man får förenas i gemensamma skratt åt det som har hänt, eller kanske 
göra ett försök till att lösa det mysterium som har uppstått. (Amborn / Hansson 1998, s.34) 
 
Även när man har läst färdigt sin bok är det viktigt att man samtalar om den, skriver Ulla 
Lundqvist m fl i boken Begrundande läsning (1987). Där svarar hon på frågan om varför det 
är så viktigt att begrunda, och varför man inte bara ska nöja sig med att uppleva: 
 

Upplevelsen, engagemanget är kunskapens moder, förblir vi inte 
engagerade så förstår vi ingenting på djupet. Men en aldrig så stark 
konstnärlig upplevelse varar bara ett extatiskt ögonblick om inte 
upplevelsen, genom begrundande tankar och samtal, får en struktur 
och så kan sammanfogas med våra övriga läs- och livsupplevelser. 
Så kan de tankar som skapas ur sådan läsning betyda en hel del för 
att göra livet meningsfullt. ( s.45) 
 

Lars Norström skriver i Svenskämnets röda tråd (1995) att om man verkligen vill göra sina 
elever till duktiga läsare gäller det att man prioriterar läsningen i undervisningen. Med det 
menar Nordström att eleverna ska få konkret läsundervisning och väl tilltagen tid för eget 
läsarbete. Vidare skriver han att grammatiken är något som man under mellanstadiet kan 
vänta lite med om eleverna inte är väldigt duktiga läsare. De grundläggande färdigheterna i 
läsning är mycket viktigare än de grammatiska färdigheterna eleverna tillägnar sig på 
mellanstadiet. Prioriterar man i stället läsning på mellanstadiet når eleverna snabbare fram till 
funktionella läsfärdigheter, vilket enligt Norström behövs för att de ska kunna tillgodogöra sig 
den stigande svårighetsgraden på faktatexter de möter på högre stadier. 
 
Han fortsätter med att skriva om att skolan måste jobba hårt med att de lässvaga eleverna blir 
vana läsare. Det är de ovana läsarna som slutar läsa böcker, så därför måste man som lärare 
vara handledare och hjälpa de lässvaga att hitta böcker, så att de också kan hitta läsglädjen.              
( Norström 1998) 
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Barbro och Bo Wingård skriver i Lässtimulans i skolans vardag 1994 att man även kan lära 
barnen att välja rätt böcker genom att berätta vilka fällor som finns. Barn som ska välja 
böcker tittar på boken och bestämmer om den är bra eller dålig. Böcker som har en fin och 
rolig framsida behöver inte vara bra bara därför. Många böcker finns i flera upplagor där 
framsidorna kan se mycket olika ut. (Wingård 1994, s.16f) Baksidan av boken läser även 
många barn, och väljer sedan utifrån det om boken är bra eller inte. Det kan vara så att 
baksidetexten inte ens är skriven av författaren. Den är till för att fånga läsaren, och därmed 
ger den inte en rättvis bild av boken. Detta måste vi göra våra barn och elever uppmärksamma 
på, så att de inte fastnar i fällorna. (Wingård 1994, s.27f) 
 
När barnen eller eleverna slutligen har valt en bok är det viktigt för dem att veta att en snabb 
genomläsning av de första sidorna sällan ger svar på frågan om boken är bra. Många tror att 
en bok är dålig bara för att den inte är spännande på första sidan. Ett sätt att visa det är genom 
att visa detta ”spänningsdiagram”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (Wingård 1994, s. 31) 
 
Varje bok får naturligtvis sin egen speciella kurva, men det kan vara viktigt att påpeka att de 
allra flesta böcker har en temposvacka någon stans i början, tyvärr ofta redan i första kapitlet. 
Då gäller det att vi som lärare och föräldrar peppar och säger att man inte ska ge upp, utan 
försöka ta sig igenom den svackan där det ofta ”inte händer något”. (Wingård 1994, s.30f) 
 
Cai Svensson skriver i sin bok Att ge mening åt skönlitteratur (1988) att det inte finns några 
enkla eller snabba vägar till motivation för läsning och fasta läsvanor. Han anser att man inte 
kan tvinga ett barn till att utvecklas till en mogen läsare, men entusiasmen för läsning kan 
stimuleras på olika sätt. Som många före honom skriver Svensson att det är viktigt att vi som 
vuxna visar hur de kan använda det lästa, hur det kan ge ”stadga, insikt och skönhet i deras 
liv”.  
 
Vidare skriver han att en livslång vana att läsa är ett övertaget beteende från de ”ideal” 
föräldrar, lärare och vänner utgör. Svensson understryker flera gånger i sin bok att barn ska se 
sina föräldrar läsa. Om läraren eller föräldern är en person som böcker har betytt mycket för, 
är det viktigt att denna då och då berättar vad en bok har givit honom eller henne. Det är 
enligt Svensson viktigt att barn och ungdomar hör böcker diskuteras. Samtal om böcker bör 
vara ett regelbundet inslag. När man samtalar om böcker innebär det för läraren att han eller 
hon blir en handledare, och vad boken har för innebörd, eller har att säga eleverna om deras 
liv, problem och frågor, ska i stor utsträckning överlåtas åt dem själva. (Svensson 1988, s. 
84f) 
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Ett par ord från Astrid Lindgren om vad hon tyckte om böcker får avsluta detta stycke. Detta 
skrev hon i en artikel i Vi husmödrar 1956: 
 

En barndom utan böcker, vore ingen barndom. Det vore att vara 
utestängd från det förtrollade landet, där man kan hämta den 
sällsammaste av all glädje.  
 (SLÅ 1998, s. 55) 
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4. Intervjuundersökning 
 
I genomgången av mitt intervjumaterial kommer jag att ta upp hur de olika lärarna stimulerar 
sina elevers läslust, och hur de sedan arbetar med skönlitteraturen i klasserna. Jag har valt att 
redovisa intervjuerna ihop i stället för var och en för sig. Jag kände att det kan blir mycket 
upprepningar om man redovisar dem en och en. När jag redovisar dem tillsammans är det 
även lättare att göra jämförelser och kopplingar till vad som framkommit i 
litteraturgenomgången. 
 
 
4.1 Presentation av de deltagande lärarna. 
 
Karin 
 
Karin gick ut lärarutbildningen 1977, och har jobbat sedan dess med undantag av barnledighet 
under ett år. Hon har även gått en speciallärarutbildning på 20 poäng. Hon undervisar nu i en 
fyra, och har varit på skolan sedan höstterminen 2001. 
 
Anna 
 
Anna har arbetat som lärare i 21 år. Hon undervisar nu i en sexa, och har varit på skolan i tre 
år. 
 
Conny 
 
Conny har arbetat som lärare sedan 1980. Skolan han arbetar i nu har han varit på sedan 
hösten 2001. Just nu undervisar han år fem av musikklasserna. 
 
Roger 
 
Roger gick ut lärarutbildningen 1978. Han undervisar nu en fyra, och har varit på skolan i 13 
år. 
 
Sanna 
 
Sanna har arbetat som lärare i ett och ett halvt år. Nu undervisar hon i en sexa. 
 
 
4.2 Vad gör lärare som undervisar i år 4-6 för att stimulera sina elevers läslust, och hur 
arbetar de sedan med skönlitteratur i sina klasser? 
 
Alla lärare som jag intervjuade var helt överens om att det var viktigt för deras elever att läsa 
skönlitteratur. De hade många olika anledningar till varför man bör läsa, men den 
gemensamma anledningen var för att utveckla språket. Precis som Barbro och Bo Wingård 
ansåg de att ordförrådet utökas och att språkkänslan förstärks. 
 
Så här sa Conny: 
 

Utvecklingen av språket överhuvudtaget. Det ser man ju i 
jämförelse med prestationerna i de andra ämnena. Då är det ju de 
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som läser mycket skönlitteratur som är duktiga på att formulera sig 
i so och no. Läsförmågan är ju liksom grunden.  
 

 
 Roger hade en annan bra anledning till varför man bör läsa skönlitteratur: 
 

Jag tycker att det är viktigt att de är litterärt medvetna. Det är 
viktigt för alla att vara. Det tillhör allmänbildningen. Det är viktigt 
att man lär sig läsa, för det ligger ju till grund för all annan 
kunskap man får. 

 
 
Det visade sig under intervjuerna att alla lärarna tyckte att de arbetade väldigt mycket med 
skönlitteratur. Alla var medvetna om att läsningen låg till grund för de andra ämnena, och 
eftersom textmängden kommer att öka när eleverna kommer upp på högstadiet ville de ge sina 
elever en bra grund att stå på. 
 
Roger berättade att på deras skola satsade de väldigt mycket på läsning i år 4. De jobbade 
mycket med ”en kvart om dagen” där eleverna läste hemma med sina föräldrar. 
 
Roger sa: 
 

Vi försöker engagera föräldrarna redan vid det första 
föräldramötet, där vi gör klart för dem att vi verkligen satsar på 
läsningen, och försöker förstå att det verkligen är viktigt för 
eleverna. 
 

 
I Rogers klass läste de även högt för varandra i smågrupper. Då gick de lärare som är med i 
klassen runt och lyssnade. Eleverna fick sedan redovisa för klassen eller berätta för Roger om 
boken de hade läst. De hade alltid två böcker på gång. En hemma och en i skolan.  
 
Klassen gick även till sitt skolbibliotek en gång i veckan. Där hjälpte Roger eller en 
bibliotekarie barnen att välja böcker. Här tog de även i början av fyran hjälp av den läraren 
som eleverna hade året innan. Anledningen till att Roger hade valt att ta med elevernas gamla 
lärare är att han eller hon har mer kunskap om barnen än Roger, som just fått dem, hade. Just 
som Nilsson tog upp tidigare ansåg även Roger att det var viktigt med kunskap om eleverna 
när det gäller att välja böcker. När man har kunskap om elevens intresse gäller det sedan att 
hitta en bok som motsvarar det intresset.  
 
Anna berättade hur hon har gjort: 
 

Jag har även tagit in en boklåda med massa böcker som jag har fått 
hopplockat från stadsbiblioteket. Jag har bett dem plocka ihop en 
låda med böcker som passat till de eleverna i min klass. Det blir 
lite lättare för dem som har svårt att hitta böcker när man inte har 
lika många att välja mellan som i ett bibliotek. Men jag hinner inte 
själv att läsa alla böcker innan eleverna gör det. 
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Sanna har även hon arbetat mycket med läsning i sin sexa. Till skillnad från Roger har inte 
hon arbetat lika mycket med enskild läsning. I sin klass har hon arbetat mycket med 
högläsning. Högläsning var även något som Nilsson (1986) rekommenderade. På det sättet 
fick eleverna ta del av lite mer avancerad litteratur. 
 
Sanna berättade: 
 

Vid högläsning har vi diskuterat väldigt mycket om handlingen i 
boken. Vi har pratat om vad de tror kommer att hända och varför 
det blev på det ena sättet eller så. Vi har tagit upp frågor och 
funderingar. Det är viktigt att se till så att alla hänger med och 
förstår. Därför är det viktigt med många diskussioner 

 
 
När hon läste högt för klassen försökte hon leva sig in i boken och förställa sin röst och skrika 
till när hon ska. På det sättet hoppades hon att hon skulle väcka sina elevers läslust. Hon ville 
att hennes elever ska kunna leva sig in i böckerna på samma sätta som hon gör. Hon trodde 
även att eleverna skulle komma att inse att det finns riktigt bra böcker, och sen fortsätta att 
läsa själva. Sanna berättade att eleverna flera gånger när de har klassens timme velat att hon 
ska läsa högt för dem. 
 
På Annas skola hade de en tävling mellan de två sexorna, dels för att få dem att läsa mera, 
dels för att få dem motiverade till att läsa. Allt började med att stadsbiblioteket tog kontakt 
med skolan och undrade om de ville vara med i ett bokpratarprojekt. Även Connys klass hade 
deltagit i detta projekt. Det var frivilligt, och hälften av eleverna i Annas klass anmälde sig. 
Första gången de träffades fick eleverna möta en bibliotekarie, och en kvinna som arbetade 
med teater. De berättade och lärde eleverna hur man ska göra när man presenterar böcker för 
varandra, t.ex. att man inte ska plocka med saker och ting, och att man ska vara lugn. Efter det 
fick alla elever välja var sin nyutkommen bok att ta med sig hem och läsa 
 
Andra gången eleverna gick dit så fick de presentera de olika böcker för varandra och de som 
höll i projektet. Sedan fick de kritik av de båda projektledarna. Både positiv och negativ. 
 
Anna fortsatte att berätta: 
 

Utifrån det här så hade vi då en temadag, där de som hade läst 
dessa böcker fick presentera dem för de andra som inte hade varit 
med, och i och med detta så delades fler exemplar av böckerna ut. 
De här böckerna får även skolan behålla. Biblioteket var även här 
och berättade om bok och bokband. Att man kan ha stor hjälp av 
det när man har elever som har svårt för att läsa. Det var många 
som nappade på och tyckte att det var bra. 
 
 

När Annas elever har läst en bok gör de en bokrygg i papper, sedan så staplas alla bokryggar 
på varandra genom att man tejpar upp dem på en glasruta. På det sättet ser klasserna som 
tävlar hela tiden vem det är har högst stapel och därmed har läst flest böcker. 
 
Karin hade för närvarande en klass där läsandet gick mycket trögt. Hon fick arbeta mycket 
med högläsning för att överhuvudettaget få med några elever på läsning. Hon hade även delat 
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in klassen i smågrupper där de fick sitta och läsa högt för varandra. När de sedan hade läst 
färdigt förde de diskussioner om innehållet, och det tyckte hon har fungerat bra.  
 
För att ändå försöka göra sina elever sugna på att läsa av egen vilja brukade Karin presentera 
böckerna på ett bra sätt för sina elever. Då förbereder hon sig med att ta fram alla olika 
varianter av böcker, tunna och tjocka. Sedan försöker hon säga något bra om alla böcker, t.ex. 
”Den här boken är bra för dig som vet att du inte brukar läsa så mycket”. Det brukar gå hem 
enligt Karin.  
 
Karin var även väldigt noga med att eleverna ska behålla de böcker de har valt, och inte bara 
springa och byta efter fem sidor som hon har märkt att de ofta gör. Precis som Barbro och Bo 
Wingård ville Karin göra sina elever medvetna om att de flesta böcker har en temposvacka 
någonstans i början av boken. 
 
Jan Nilsson och Ulf Nilsson (1990) rekommenderade att man som lärare använde 
skönlitteratur som kunskapsskälla, men de lärare som jag intervjuade var lite misstänksamma 
mot det. Några hade provat att ha den skönlitterära texten som ett komplement till 
läroböckerna, men det var ingen som ville förlita sig helt på skönlitteraturen. Karin nämnde 
att det skulle bli mycket, mycket arbete för läraren 
 
Men, det visade sig att Karin, Conny, Sanna och Anna vid ett tillfälle hade arbetat utifrån en 
skönlitterär bok. Alla elever som gick år fem fick vid ett tillfälle en skönlitterär bok där det 
fanns en lärarhandledning med. Boken var Eldens Hemlighet av Henning Mankell. Eftersom 
den utspelar sig i Moçambique tog många av lärarna chansen att studera det landet genom 
boken. 
 
Anna berättade: 
 

När vi använde oss av den jobbade vi med saker runt omkring 
boken. Vi jobbade med Moçambique, författare, och vi pratade 
mycket om minor. Vi jobbade i grupper, och läste tillsammans en 
del. Efter vi hade läst fick de sedan skriva eller rita sina tankar om 
det. Vissa är ju bättre på att uttrycka sig än andra, så då blev 
målningen en bra del. 

 
Karin berättade så här: 
 

Det kunde vara bilduppgifter, man kunde tänka sig, de pratade om 
den där elden, om den där släktingen eller vad det var i elden. Och 
det lät jag eleverna måla. Då var det en tjej som var väldigt 
konstnärlig, och hon hittade det där direkt och ritade en stor eld 
med ett ansikte som framträdde i elen. Det var döläckert. Och så 
målade vi de där vita lakanen som fladdrade i den mörka 
nattvinden. Det var lite kul grejor. Men det krävdes ju då att vi 
hade den här boken allihop. Så fick de ta hem boken och så 
började vi med att skriva om, vad tänkte du då när du läste de här 
kapitlen. Då tycker jag att man kan säga att man kan släppa alla 
läroböcker. 
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För att man ska kunna hitta rätt böcker, som passar just till varje enskild elev, skrev Jan 
Nilsson och Ulf Nilsson (1990) att det krävdes kunskap om eleverna, men även om böckerna. 
De ansåg att det var mycket viktigt att läraren läste böckerna innan de lät sina elever läsa dem.  
 
Av de lärare som jag intervjuade var det ingen som läste böckerna innan eleverna läste dem. 
Sanna som arbetade mycket med högläsning läste alltid just den boken högt, men inte annars. 
Många av lärarna berättade att tiden var en av anledningarna till att de inte hann läsa alla 
böcker. Men visst önskade de att de hade tiden till det. Anna tittade alltid igenom böckerna 
som kom hemifrån. De andra ansåg hon redan hade gått igenom en sållning innan de kom till 
biblioteket. 
 
Conny berättade: 
 

Det hinner jag ju inte göra alltså. Periodvis har jag ju läst barn och 
ungdomslitteratur, fast just nu har jag inte läst nått. Men jag 
försöker ju då och då att läsa en bok, men jag hinner ju inte läsa 
allting. 

 
 
Under rubriken kvalitetsböcker tog jag upp vad Jan Nilsson (1986) ansåg om kvalitetsböcker. 
Han menade där att det är viktigt för barnen att få variation i sitt läsande, och inte hela tiden 
läsa samma slags böcker. Ulla Lundqvist (1984) spann i samma stycke vidare på tråden att 
masslitteraturen bland annat inte tillför läsaren några värdefulla kunskaper. 
 
Vad det gäller de lärare som jag intervjuade kom alla med samma svar. De både höll med om 
det och inte. De var alla överens om att i början spelar det ingen roll vilka slags böcker man 
läser. Förr eller senare kommer eleverna att ta steget från de böckerna. De kommer att mogna 
och kanske inse att bok efter bok som de läser är uppbyggda på samma sätt, och inte skiljer 
sig åt något nämnvärt. 
 
Roger sa så här: 
 

Det första målet när de går i fyran är ju att de läser. Då gäller det ju 
för oss att väcka läsintresset, och få dem att tycka att det är roligt 
att läsa. Då bryr jag mig inte om vad de läser. Det spelar ingen roll. 
Bara de läser, och tycker att de är kul. Men sen kan man ju 
medvetet provocera dem till att läsa vissa böcker. Jag anser att 
man ska göra det. Det tillhör allmänkunskapen. Det är därför vi har 
det där med stamböckerna…Då har vi ett antal böcker av kända 
författare som vi vill att eleverna ska ha läst när de lämnar oss. Det 
är t.ex. Tom Sawyer. Men det förändras varje år. Några tillkommer 
och några försvinner. Det blir allt som allt 6 stamböcker under år 
4-6 på den här skolan. 
 

Några större läsprojekt med utgångspunkt i skönlitterära böcker hade några av lärarna även 
provat på.  Sanna berättade om att hon hade arbetat med ett tema utifrån skönlitterära böcker. 
Det hade handlat om kärlek, och då hade hon plockat fram massa böcker till eleverna som 
behandlade ämnet. 
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Roger berättade om sitt projekt: 
 

Vi har även haft ett mer projektliknande litteraturarbete som vi har 
kallat bokens dag, en gång hade vi även bokens vecka. Då köpte vi 
in billiga böcker till klasserna. Klassiker var det. Och så hade vi 
tävlingar och så. Allt kretsade kring läsning. Vi bjöd in författare 
som t.ex. Ulf Stark. Eleverna fick rita nya omslag till böckerna de 
läst. I slöjden gjorde de bokmärken. Men det är mycket jobb 
bakom sådana projekt, så därför blir det inte så ofta vi har dem. 

 
Här har några exempel på hur man arbetar med skönlitteratur i skolan visats. Man ser tydligt 
att man arbetar på olika sätt för att nå de mål eleverna ska ha nått när de går ut år fem. 
Samtidigt ser man även att de gör en hel del av det som föreslås i målen. 
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5. Diskussion 
 
Det här examensarbetet behandlar tre olika frågeställningar: 
 

• Vad säger lpo-94 och tidigare läroplaner om skönlitteratur? 

• Vad säger forskare, bibliotekarier och lärare m fl. om barns och ungdomars läsning av 

skönlitteratur? 

• Hur gör lärare som undervisar i år 4-6 för att stimulera läslusten hos sina elever, och 

hur arbetar de sedan utifrån det med skönlitteratur i sina klasser? 

 
För mig var det här en bra uppdelning eftersom det som stod i lpo 94 och det jag fick fram 
från min litteraturläsning, hjälpte mig att arbeta fram frågor till de lärare som jag skulle 
intervjua. Dels fick jag lite bakgrund till hur det hade sett ut en tid bakåt i olika läroplaner och 
dels fick jag lite mer kött på benen om vad barn och ungdomar egentligen får ut av att läsa 
skönlitteratur. Detta gjorde att jag kände mig väl förberedd när jag gick ut och intervjuade 
lärare om hur de arbetar med skönlitteratur. 
 
Tittar man på de olika läroplanerna från 1962 till 1994 ser man att synen på skönlitteraturen 
har ändrats. I läroplanen som kom 1962 såg man skönlitteraturläsning mest som 
upplevelseläsning medan man i den nuvarande läroplanen (1994) ser den som en stor 
kunskapsskälla. Samtidigt förmedlar den fortfarande upplevelser av spänning, humor och 
tragik som det står i kursplanen för svenska. Från lgr 1969 fram till lgr1988 har utrymmet och 
betydelsen för skönlitteraturen inom svenskämnet ständigt ökat, för att sedan få stiga tillbaka 
en aning i den nuvarande läroplanen. Trots det fick jag intrycket, när jag intervjuade lärarna, 
att de arbetar mer med skönlitteratur och läsning nu än vad de gjort tidigare. Alla lärarna var 
överens om att det hårdsatsades på läsning i deras klasser. Språket, som egentligen ska ha en 
nyckelroll inom svenskämnet, verkar komma i andra hand när det gäller de lärare som jag 
intervjuade. Själv har jag under skrivandets gång blivit övertygad om att en hårdsatsning på 
läsning under år 4-6 kommer att hjälpa eleverna när de sedan kommer upp på de högre 
stadierna då textmängden kommer att öka. Eftersom man redan tidigt börjar läsa andra språk 
än svenska, får man dock inte helt välja bort grammatiken, anser jag. Den måste också finnas 
med för att underlätta inlärningen av ett nytt språk. 
 
Arbetets andra del som handlar om vad forskare, bibliotekarier och lärare m fl. anser att barn 
och ungdomar får ut av att läsa skönlitteratur, delades upp i olika underrubriker. Jag ansåg att 
den här uppdelning var den mest gynnsamma, eftersom man lättare ser sambanden mellan de 
olika åsikter som kommer till tals. 
 
Det var även den delen som gav mig många bra anledningar till att satsa mycket på läsning 
med mina blivande elever. Bland annat för att se till att de får i sig ”en varierad och näringsrik 
litterär kost”, (Nilsson 1986, s.16) och för att främja deras språkutveckling Det visade sig att 
skönlitteraturen kan vara en stor kunskapsskälla som man absolut bör använda sig av i sin 
undervisning. Här ser jag att det skulle kunna ske ett gott samarbete mellan den lärare som 
undervisar i svenska och den som undervisar i de samhällsorienterande ämnena. Det vore en 
stor förlust att inte utnyttja den möjligheten till samarbete. 
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Avsnittet som behandlar kvalitetsböcker fick mig att tänka om. Jag har själv tänkt att det inte 
ska spela någon roll vad för slags böcker mina elever läser, bara de läser. Någon gång under 
sin uppväxt kommer de att mogna och gå vidare till en annan slags bok. Men så fick jag mig 
en tankeställare när Kerstin Rimsten-Nilsson (s. 56f) skrev att man måste se till att barnen får 
läsa kvalitetsböcker i skolan, annars kanske sådana böcker aldrig når barnen. Det kan ju vara 
så att de aldrig besöker ett bibliotek eller att föräldrarna inte har råd att köpa kvalitetsböcker 
till sina barn. Risken blir då att de aldrig kommer vidare. Ett bra sätt att se till att barnen får i 
sig ”god” litteratur kan då vara att göra som de gör på Rogers skola: Välja ut några bra böcker 
som man anser att barnen bör ha läst innan de lämnar skolan. 
 
Något som jag tycker är viktigt, och som man inte får glömma bort är att eleverna måste få 
läsa bara för att få en stunds avslappning eller en härlig stund med upplevelser. Det ska de 
göra utan att ha krav på sig att inhämta kunskap eller leta svar på frågor. Detta var det ingen 
av de intervjuade lärarna som nämnde, men kanske de tyckte att det skulle ske utanför skolans 
ramar. 
 
Hur gör man då för att få sina elever sugna på att läsa? I avsnittet om läslust finns många bra 
tips och idéer om hur vi som lärare och föräldrar kan göra för att väcka barns och ungdomars 
läslust. Visst kommer det att krävas lite extra av mig som lärare. Jag måste ju verkligen visa 
mig engagerad för att få med dem. Det extra arbete som jag som lärare får lägga ner, tror jag 
att jag har igen när eleverna sedan tycker att det är lätt och roligt att läsa.  Något som jag inte 
tänkt på tidigare, är att göra eleverna uppmärksamma på hur en bok är uppbyggd. 
Spänningsdiagrammet som Barbro och Bo Wingård (1994, s30f) tog upp, tror jag kan få upp 
ögonen på eleverna och lära dem att hålla ut lite längre när boken inte är superspännande hela 
tiden.  
 
Det som jag har varit mest spänd över, vad det gäller det här arbetet, är intervjuerna av 
lärarna. Det var en stor blandning av engagemang bland de lärare som jag intervjuade. Conny 
var den lärare som jag fick intrycket av var minst engagerad. Han arbetade inte särkilt mycket 
med skönlitteratur annat än med bänkbok som de hade hela tiden. Något direkt syfte med den 
hade han inte utan den läste eleverna i när de hade hunnit klart med det andra skolarbetet. När 
det gällde att stimulera sina elevers läslust, så behövde han inte göra något särskilt, för de 
läste redan så bra självmant. Stimulans behövs nog fast hans elever var duktiga på att läsa, det 
kan ta dem upp till högre nivåer vad det gäller läsning.  
 
De resterande fyra lärarna var ungefär lika engagerade allihop. Roger arbetar på en väldigt 
invandrartät skola, och lärarna på den skolan har sett att mycket läsning från år fyra och uppåt 
har gett goda resultat, så därför fortsätter de att arbeta mycket med skönlitteratur. Det tyckte 
jag var väldigt intressant att höra. Det måste betyda att läsning hjälper eleverna att utveckla 
sitt språk, samtidigt som det kan ge en inblick i hur det svenska samhället fungerar. 
 
Karin var den lärare som jag blev mest imponerad av och som hade provat lite mer 
annorlunda saker som de andra inte hade gjort. Hon var otroligt engagerad och hade många 
idéer om hur man kan använda skönlitteraturen.  
 
Tidigare i mitt arbete har jag tagit upp de mål som eleverna ska ha nått när de lämnar år 5, 
nämligen att: 
 
Eleven skall: 
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– kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker och 
saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens upplevelser samt 
reflektera över texter. 
 
När jag nu tittar tillbaka på mina intervjuer finner jag att ingen av dem som jag intervjuat har 
nämnt de här målen, men de flesta av dem har ändå lyckats få med dem i sin undervisning. De 
lärare (Karin, Conny Sanna, och Anna) som använt sig av Eldens hemlighet i sin undervisning 
har lyckats få med att samtala om upplevelser som läsningen ger samt att reflektera över 
texten. Även Roger har lyckats få med den punkten genom att samtala i små grupper om de 
böcker som eleverna läser. När det gäller att eleverna själva ska läsa högt, var det endast de 
lärare som undervisar i år 4 (Roger och Karin) som lät sina elever läsa högt. 
 
Man skulle kunna sammanfatta det här resultatet med att säga att jag inte tror att de här målen 
ligger till grund för Sannas, Annas och Connys undervisning i svenska. Jag fick efter 
intervjuerna intrycket av att det nog var ren slump att de flesta av målen ingick i deras 
undervisning. Visst hade de arbetat mycket med skönlitteratur när de använde sig Eldens 
hemlighet, men annars fick jag känslan av att de läste bara för att man ska läsa, och inte 
gjorde så mycket mer än att skriva recension. Roger och Karin däremot anser jag hade mycket 
väl genomtänkt och välplanerad skönlitteraturundervisning där målen ingick. 
  
Sammanfattningsvis ger intervjuerna en bild av att det arbetas mycket med skönlitteratur ute i 
skolorna idag. Jag fick många exempel på olika arbetsområden. Men när det kom till hur de 
gör för att stimulera sina elever till läsning blev det lite sämre resultat. De flesta berättade att 
för att göra eleverna sugna på att läsa brukade de berätta med inlevelse vad boken handlar om, 
eller försöka hitta en bok som matchar elevens intresse. Visst är det två bra saker man kan 
göra, men jag tror att det återstår mycket mer arbete för att få elever som inte gillar att läsa att 
börja. När eleverna kommer upp till år 4 och just har lärt sig att läsa är det viktigt att man som 
lärare tar vara på den enorma läslusten som finns, och låter eleverna läsa mycket. Både 
hemma och i skolan. Som lärare måste man också då se till att göra något roligt av läsandet, 
och inte bara skriva recension. Vi den här åldern har eleverna mycket fantasi, och brukar vara 
oerhört kreativa, så varför inte måla mycket, eller kanske göra en pjäs av det de läst. Det är 
lättare att sätta in en stöt vid de lägre åldrarna, när eleverna fortfarande är sugna på att lära sig 
nya saker. När de sedan kommer upp på högstadiet är de ofta mycket annat än skolan som är 
intressant. Har man då arbetat mycket med skönlitteratur, så borde det inte vara något större 
problem att få de flesta att läsa. 
 
Slutligen vill jag tillägga att jag anser att jag har funnit många intressanta svar på mina frågor. 
Jag har kommit fram användbara slutsatser, och de kommer jag att ha stor användning för när 
jag själv sedan ska ut i arbetslivet. 
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BILAGA 1 
 

Intervjufrågor till lärare 
 

Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Tycker du att det är viktigt att dina elever läsa skönlitterära böcker? Varför, varför inte? 
 
På vilket sätt arbetar ni med skönlitteratur? När, varför, vad läser ni? Hur fick du idén, Hur 
fungerar den, Vad får eleverna ut av det? 
 
Hur väljs böckerna  ni använder er av? 
 
Läser du dem själv innan dina elever läser dem? 
 
”Det spelar ingen roll vad de läser, huvudsaken är att de läser”. Håller du med? 
 
Har ni något samarbete med ett bibliotek? Hur går det till? Fungerar det bra? Om samarbete 
inte finna är det något du saknar? 
 
Hur arbetar du för att stimulera den läslust som redan finns hos barnen, eller väcka läslusten 
hos dem som inte har någon än? 
 
Har ni prova boksamtal? Har det fungerat bra eller dåligt? Vad tyckte eleverna? 
 
Skulle du kunna tänka dig att vänta med att lära ut grammatik och satsa på läsning i stället? 
Vad skulle man vinna, och vad skulle man förlora? 
 
Har du någon gång lagt läroböckerna åt sidan för att helt använda skönlitteraturen som 
kunskapskälla?  Berätta hur det gick till, och hur det kom sig att ni arbetade så. 
 
 
 


