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1. BAKGRUND

Jag har alltid läst mycket litteratur och det har varit ganska naturligt för mig, eftersom jag är
uppvuxen i ett hem där det lästes åtskilligt. Även i skolan uppmuntrades jag och mina
klasskamrater till läsning: dels av vår lärare som tog med oss till biblioteket så ofta det gick
och dels av en barn- och ungdomsbibliotekarie som var helt suverän på att fånga oss elever
och hitta rätt böcker till var och en. Under en period läste jag nästan enbart Kitty-böcker,
men jag tröttnade på dem efter ett tag: det hände inget nytt och oförutsägbart och jag visste
redan på förhand hur böckerna slutade. Jag började läsa andra böcker och jag saknade inte
mina Kitty-böcker, utan jag minns i stället hur spännande och fascinerande jag tycket det
var att få ta del av andra människors tankar och känslor.

När jag under grundskollärarutbildningen läste kursen Barns och ungdoms läsning (BUL),
blev jag mycket inspirerad av de barn- och ungdomsböcker vi läste och av våra lärare, Ulla
Lundqvist och Gudrun Fagerström. Då bestämde jag mig för att som svensklärare försöka
arbeta mycket med lässtimulans, och att läsa många barn- och ungdomsböcker själv. I
dagens skola när det sparas in på pengar är det inte självklart att det finns en bibliotekarie
som hjälper till, därför är det viktigt att jag som lärare kan hjälpa och stimulera eleverna.
Boken har dessutom fått konkurrens av TV, dator, video, Internet osv. och därför är det
ännu viktigare att man som lärare hittar olika metoder hur man kan stimulera elever till att
läsa böcker i stället, och att detta bokläsande blir något njutningsfullt och inte bara ett
måste.

Under mina praktikperioder har jag sett att många elever har tappat läslusten och det har
varit svårt för dem att hitta den rätta boken. Jag har också noterat att den enda läsning som
förekommit har varit bänkbok och högläsning av läraren, som belöning. Det egna
bänkboksläsandet har endast förekommit när det blivit en stund över på någon lektion, och
då har de svaga läsarna aldrig hunnit få fram sina böcker innan lektionen varit slut. Jag har
ofta funderat över hur jag som lärare kan arbeta med lässtimulans och hur jag gör för att
fånga elevernas intresse.

När jag gjorde en praktiktjänstgöring fick jag ett bra tips av en handledare, som för övrigt
arbetar mycket med läsning, om Barbro & Bo Wingårds bok Lässtimulans i skolans vardag.
Efter att ha läst boken blev jag ännu mera övertygad om vikten av att skapa läslust i skolan.
Jag blev mycket inspirerad av boken och jag tycker därför det skulle vara intressant att få
ägna ett examensarbete åt att söka svar på mina frågor om hur man kan arbeta med
lässtimulans i skolan.

Lässtimulans innebär för mig att eleverna tycker det är lustfyllt och roligt att läsa och det
skall inte var något de gör för att läraren skall bli nöjd, utan det skall vara för deras egen
skull som de läser. Eftersom läsning är grunden i alla andra ämnen i skolan tycker jag det är
extra viktigt att se till att läslusten bevaras och utvecklas hos eleverna. Som blivande
svensklärare anser jag att det är en av mina största uppgifter att få eleverna att känna att
läsning är både stimulerande och lustfyllt. Jag vill tända en eld som förhoppningsvis skall
brinna livet ut.
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2. SYFTE

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur lärare kan arbeta med lässtimulans för
att väcka ett intresse för skönlitteratur.

Genom litteraturstudier och en empirisk undersökning vill jag ta reda på hur man på olika
sätt kan gå till väga för att inspirera elever att bli intresserade och nyfikna på litteratur och
vad som påverkar läslusten. Mitt syfte är också att ta reda på hur lärare får kunskap om nya
barnböcker och om det förekommer något samarbete mellan lärare och bibliotekarier.
Styrdokumenten kommer att studeras för att se vad som står i läroplan och kursplan i
svenska om litteraturläsning.

3. PROBLEMFORMULERING

Jag kommer att ha följande frågeställningar som utgångspunkt i mitt arbete:

• Vad står det i styrdokumenten, läroplan och kursplan, om litteraturläsning?

• Hur kan lärare skapa läslust hos elever?

• Hur arbetar lärare med lässtimulans och hur skulle de vilja arbeta?

• Hur informerar lärare sig om nya barnböcker?

• Finns det något samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier/bibliotekarier?
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4. METOD

Under denna rubrik har jag följt Sven G Hartmans (1993) förslag till uppläggning och
genomförande. Jag har även läst Runa Patels och Ulla Tebelius (red) bok Grundbok i
forskningsmetodik (1987).

4.1 Uppläggning

Jag har valt att i mitt arbete lägga tyngdpunkten på litteraturstudier. Därför har jag läst
många böcker inom ämnet och de allra flesta är skrivna av lärare. Tyvärr är det mycket av
litteraturen som är sedan mitten av 80-talet, vilket i boksammanhang anses vara gammalt.
Jag har pratat med en barnbibliotekarie och förhört mig om det finns någon nyare litteratur,
men det finns det dessvärre inte utan dessa böcker används fortfarande.

Litteraturen har studerats och jag har utgått från den och mina frågeställningar när jag
gjorde mina intervjufrågor. När jag valde skolor för mina empiriska studier kontaktade jag
två tidigare praktikskolor. Jag valde dessa skolor därför att jag såg det som en fördel att jag
och de intervjuade lärarna hade träffats tidigare och kände varandra lite så att intervjuerna
blev mera som en diskussion. Eftersom jag kommer att undervisa år 4-9 var jag intresserad
av att ta reda på hur lärare arbetar med lässtimulans i dessa årskurser. De båda skolorna
ligger inte i samma stad och det ena är en år 1-6 skola, som jag kommer att kalla skola A,
medan det andra är en år 7-9 skola, som kommer att benämnas skola B. På skola A
intervjuade jag två mellanstadielärare som jag valt att kalla Anna och Curt. Anna är
dessutom lärarbibliotekarie. På skola B intervjuade jag två högstadielärare som jag har döpt
till Hanna och Britta.

Jag ville också intervjua två skolbibliotekarier, en på vardera skola, för att se hur de såg på
ett eventuellt samarbete med någon lärare och för att på så sätt få ett helhetsperspektiv. Men
det blev lite svårare på skola A, eftersom man i den kommunen tagit bort
Skolbibliotekscentralen (SBC). Det är SBC som i samarbete med huvudbiblioteket till-
handahåller skolbibliotekarier som reser runt till skolorna i kommunen och sköter deras
bibliotek. Anledningen till att SBC lagts ner är en ekonomisk fråga och i stället har man valt
att varje skola har en lärarbibliotekarie som sköter om skolbiblioteket. Skolorna får sedan
vända sig till respektive kvartersbibliotek. Därför har jag på skola A intervjuat den lärare
som är lärarbibliotekarie och det är Anna. Eftersom jag ville ta reda på hur ett eventuellt
samarbete ser ut mellan lärare och bibliotekspersonal, så valde jag att även intervjua en
barnbibliotekarie som arbetar på ett kvartersbibliotek som ligger nära skola A. Jag kallar
henne för Sara. Både Anna och Saras svar redovisas under rubriken År 4-6. Skola B har
dock en skolbibliotekarie som kommer till skolan en halv dag i veckan. Jag intervjuade
henne och jag kallar henne Ylva och hennes svar redovisas under År 7-9.

Jag gjorde först en provintervju innan jag genomförde de riktiga.

4.2 Genomförande

Intervjuerna med lärarna Hanna och Britta samt med skolbibliotekarien Ylva på skola B
genomförde jag under en veckas tid. Intervjuerna med lärarna på skola A, Anna och Curt,
och barbibliotekarien Sara gjordes två veckor senare. Jag spelade in samtliga intervjuer på
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band, förutom skolbibliotekarie Ylva, som inte kunde tänka sig att bli inspelad. Jag skrev i
stället ner hennes svar. Intervjufrågorna till lärare och bibliotekarier finns som bilagor 1-2.

I resultatdelen har jag delat upp lärar- och bibliotekarieintervjuer. Under respektive rubrik
har jag redovisat År 4-6 respektive År 7-9 var för sig. Både lärarnas och bibliotekariernas
svar har jag valt att sammanfatta i löpande text.

Jag har försökt att vara objektiv när jag analyserat och tolkat vad fyra lärare, två
bibliotekarier och en lärarbibliotekarie har svarat. Även om min ambition varit att tyda mina
intervjuer på rätt sätt, kan jag gjort någon feltolkning. Jag tycker dock att det var betydligt
bättre att använda bandspelare vid intervjuerna än att anteckna för hand. Jag fick möjlighet
att prova båda delar, eftersom skolbibliotekarien inte ville bli inspelad. Trots att jag förde
noggranna anteckningar och kompletterade hennes svar direkt efteråt, så finns det säkert
något jag inte har uppfattat.
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5. LITTERATURGENOMGÅNG

5.1 Vad innebär lässtimulans?

Barn innebär barn i grundskolan och med barnbok avser jag barn- och ungdomsbok.

Ulla Lundqvist tar i sin bok Läsa Tolka Förstå upp vad läsning är. Läsning innebär inte bara
att man kan avkoda bokstäver, utan det krävs också förståelse. Konsten att läsa kan delas
upp i fyra olika stadier:

• Den mekaniska läsaren har precis förstått sammanhanget mellan språkljud och tecken
och kan läsa ihop bokstäver till ord, satser och meningar.

• Den automatiska läsaren  har automatiserat avkodningen, vilket ger mera flyt i
läsningen. Hon kan också hålla samman meningen från början till slut. Men hon läser
inte eftertänksamt och kritiskt, det vill säga hon förstår inte det som står ”mellan
raderna” i en text.

• Den begrundande läsaren söker sig till skönlitteratur av egen fri vilja. Hon har börjat
förstå att den handlar om livet, och hon prövar det hon läser på sina egna tankar och
funderingar. Nu kan hon kan också läsa ”mellan raderna”, vilket ger mera djup åt
läsningen. Det är detta stadium man önskar att alla elever når till.

• Den skapande läsaren är den typ av läsare som författare vänder sig till när de skriver.
Hon har kommit till insikt med att skönlitteratur är något mera än bara kommunikation
berättelse, och budskap. Hon har upptäckt konsten i litteraturen och hon lägger märke
till olika stilistiska medel, det vill säga styckeindelning, liknelser, bilder, rytm och
klang, upprepningar och så vidare.

Syftet med lässtimulans är att de flesta elever når det tredje steget. Förhoppningsvis finns
det dock några elever som uppnår det fjärde och sista steget och som också provar att skriva
själva (Lundqvist, 1995).

Enligt Jan Nilsson innebär syftet med lässtimulans att elever utvecklar språket, får
kunskaper och hjälp, men framförallt får de underhållning och avkoppling. Nilsson
framhåller att det är viktigt att få elever intresserade av litteratur och få dem att bli nyfikna
på böcker (Nilsson, 1986).

Barnboksförfattare arbetar oftast medvetet med språket anser Kerstin Rimsten – Nilsson och
de använder ord och uttryck som barn känner igen. Ofta handlar dessa böcker om barn och
deras erfarenheter, tankar och funderingar. På så sätt känner barn igen sig och får hjälp med
att sätta ord på sina upplevelser och känslor. Författarna försöker hjälpa barn att se samband
i det de upplever och därmed vidga sina erfarenheter. Rimsten – Nilsson betraktar läsning
som ett sätt att använda språket och det påverkar flera sinnen. Läsning handlar inte bara om
att kunna läsa av och tolka bokstavskombinationer, utan det handlar också om att ta till sig
det lästa. Det viktiga är att uppleva det lästa med tanken, känslan, fantasin och olika sinnen
(Rimsten – Nilsson, 1981).

Även Barbro och Bo Wingård tar upp läsandets positiva inverkan på elevers språk-
utveckling. Ordförrådet utökas och stavningen förbättras genom att elever lär in ordbilder.
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Läsandet har en stor betydelse för fantasin och kreativiteten, och det påverkar den egna
skriftliga produktionen i stor utsträckning. Böcker blir det främsta och bästa redskapet för
att utöva ”hjärngympa”. Genom att läsa böcker förbättras språkkänslan och läshastigheten
ökar (Wingård, 1994).

Elever kan bara bli bra läsare genom ett stimulerande läsmaterial och meningsfulla
aktiviteter anser den engelske språkforskaren Frank Smith. I skolan är dock meningslösa
texter det vanligaste läsmaterialet och det förstör läslusten. Det är därför lärarens uppgift att
välja rätt, och därigenom skapa möjligheter för elever att stimuleras till läsning (Smith,
1986).

Kristin Hallberg, som är forskare och barnbokskritiker, tar också upp textens betydelse i
undervisningen. Hallberg menar att text och läsning har ett flertal olika funktioner i skolan.
De flesta texter elever möter är lärobokstexter. Dessa texter upplevs ofta som barnsliga, då
den språkliga kompetensnivån är lägre än elevens egna. När elever däremot läser
skönlitterära texter ges möjligheter till upplevelse, inlevelse och engagemang och de får
även chans att diskutera olika värderingar (Hallberg, 1993).

Precis som Hallberg understryker Per Olov Svedner litteraturens betydelse. Han menar att
skönlitteratur ger inte bara en emotionell tillfredsställelse utan är också ett kunskapsmedel.
Man läser för att få en levande, gestaltande kunskap om människor och miljöer, insikt i
deras tankar, känslor och problem. När man läser kopplar man alltså inte bara av, utan man
kopplar också på, genom att få en distans till sin egen situation eller en vidgning av den
egna erfarenheten (Svedner, 1984).

Enligt Rimsten – Nilsson ger barnböcker tillfälle till gemenskap och båda barn och vuxna
har behov av att ibland få uppleva och lyssna till samma saker, att skratta och gråta och vara
rädda tillsammans. Barnböcker förmedlar också kulturarv och speglar viktiga drag i vår
kultur. Det finns folksagor, myter och barnböcker som skildrar vår kultur. De tar upp sådant
som är centralt och viktigt men svårt, vilket gör det lättare för såväl svenska barn som
invandrarbarn att ta till sig och förstå livet och kulturen. Den så kallade ”bokslukaråldern”
infaller på låg- och mellanstadiet och därför anser Rimsten – Nilsson det är viktigt att
läsning prioriteras under dessa perioder. Under tonåren har elever inte tid att läsa lika
mycket, eftersom andra intressen prioriteras högre. Därför är det viktigt att man i skolan
stimulerar elever att läsa så att de får ett läsintresse som följer med dem resten av livet
(Rimsten – Nilsson, 1981).

Det tryckta ordet har i dagens samhälle fått konkurrens av media: TV, videofilmer och
datorer. För många elever har det blivit enklare att ta till sig dessa medier, än att behöva läsa
en bok. Därför är det viktigt att man satsar på lässtimulans i skolan anser Wingård. Vad som
är positivt är att både TV-program och biofilmer textas på svenska, vilket gör att många får
lite träning i läsning ändå. Wingård uppmanar både skola och bibliotek att samverka för att
erövra nya generationer så att inte TV och andra medier tar över (Wingård, 1994).

5.2  Förankring i läroplan och kursplan

Undervisningen skall vara individanpassad och utgå från varje enskild elevs förutsättningar
och behov. Läraren skall se till varje elevs speciella behov och utforma undervisningen
därefter, det vill säga individualisera undervisningen. Skolans mål är att varje elev utvecklar
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ett rikt och nyanserat språk och därmed behärskar det svenska språket (Läroplan för
Obligatoriska Skolväsendet och de frivilliga skolformerna – Lpo 94).

Lpo 94:s kursplan i svenska inleds på följande sätt:

Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning för att aktivt
kunna delta i samhällslivet. Det är därför skolans viktigaste uppgift att skapa goda
möjligheter för elevernas språkutveckling. Skolans undervisning skall ge eleverna
möjligheter att använda och utveckla sina färdigheter i att tala och lyssna, läsa och
skriva. De skall få möta skönlitteraturen, grundlägga goda läsvanor och lära känna
delar av vårt kulturarv.

(Kursplaner för Grundskolan, 1994, s. 47)

Mål att sträva mot innebär bland annat att eleven skall kunna läsa och förstå texter av olika
slag och kunna anpassa lässättet till textens karaktär och till syftet med läsning. Skolan skall
sträva efter att eleven utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur och
skapa med hjälp av språket. Skolan ser gärna att eleven läser på egen hand för att stilla sin
nyfikenhet och uppnå personlig tillfredsställelse. Ett annat mål är att eleven i samtal med
andra kan uttrycka känslor och tankar som väckts av litteraturen. Eleven skall lära känna
såväl svensk som nordisk skönlitteratur från olika tider och i skilda former. Även centrala
svenska författarskap bör eleven få kunskap om, och därigenom bli förtrogen med svensk
kultur. Skolan skall även sträva efter att eleven lär känna skönlitteratur från andra delar av
världen, så att en förståelse för andra kulturer främjas. Eleven bör också vänja sig vid att
utnyttja bibliotekens möjligheter. Skolans mål är att eleven stimuleras till självständigt
tänkande och lär sig ta ställning i arbetet med litteratur och andra texter (Kursplaner för
Grundskolan, 1994).

I svenskämnet ligger huvudansvaret för elevens språkliga utveckling, men alla lärare har ett
gemensamt ansvar för elevens språkliga utveckling (Kursplaner för Grundskolan, 1994)

I det avsnitt i kursplanen för svenska som behandlar litteratur tas följande upp: genom
skönlitteraturen öppnas nya världar, vilka skall ge eleven upplevelser av spänning, humor,
tragik och glädje, samt förmedla kunskaper och värderingar av vårt kulturella arv. Eleven
får genom skönlitteraturen hjälp med att förstå världen och sig själv. Den egna
språkbehandlingen och språkriktigheten utvecklas genom litteraturläsning. Eleven får
kunskaper om andra människors livsvillkor under olika tider och i olika länder. Det är
viktigt att eleven under hela grundskolan får möta litteraturen i myter, sagor och sägner, i
dikter, pjäser och prosaberättelser. Genom arbetet kring litteraturen i form av samtal,
skrivande eller dramatisering får eleven hjälp att få svar på de stora livsfrågorna
(Kursplaner för Grundskolan, 1994).

Litteraturen fungerar som ett kitt i en kulturgemenskap
och skolan har ett ansvar att lyfta fram den aspekten.

(Kursplaner för Grundskolan, 1994, s. 77)

Skolans styrdokument poängterar i läroplanen och kursplanen för svenska vikten av att
använda skönlitteratur och att stimulera elever till att bli aktiva läsare (Lpo 94 och
Kursplaner för Grundskolan, 1994).
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Hur långt skall då eleverna i grundskolan nå när det gäller strävansmålen i litteratur och
läsning?
I slutet av det femte skolåret skall eleven kunna läsa barn- och ungdomsböcker och
faktatexter skrivna för barn och ungdom med god läsförståelse och med flyt i läsningen.

I slutet av det nionde skolåret skall eleven kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur,
saklitteratur, dagstidningar och artiklar i allmänna ämnen och med så pass god förståelse att
innehållet kan återges sammanhängande. Eleven skall också känna till några av de stora
skönlitterära verken och författarskapen som ingår i vårt kulturarv.

5.3 Lärares kunskap om böcker

Jan Nilsson och Ulf Nilsson tycker att varje blivande lärare borde läsa en barnbok i veckan
och redovisa den skriftligt under hela sin utbildning. Detta borde lärare fortsätta med resten
av sin aktiva tid. Det är inte något orimligt, eftersom en genomsnittlig vuxenläsare läser en
genomsnittlig barnbok på ett par timmar. Nilsson och Nilsson påpekar också att det kan
vara bra att göra små anteckningar om varje bok: innehåll, tema, ålder (Nilsson & Nilsson,
1991).

Även Lundqvist framhåller lärarens engagemang i litteratur. Bara en lärare som själv har ett
aktivt litteraturintresse och läser mycket, kan skapa ett aktivt intresse hos sina elever menar
Lundqvist. Många lärare anser att de inte har tid att läsa själva, men det är bara en
prioriteringsfråga. Att hålla sig väl orienterad i litteraturen behöver inte vara tidskrävande.
Man kan börja med att skaffa sig goda rutiner, tex. genom att följa med i tidnigarnas
recensioner. Via Bibliotekstjänsts s.k. sambindningslistor kan man få en överblick över
litteraturen. Dessa listor är i första hand till för biblioteken och utgör grund för deras
bokinköp, men de kan också ge en bra vägledning om vad som finns. I dessa listor ges två
kortfattad recensioner av varje bok. Lundqvist föreslår att lärare, kolleger och elever kan
bilda olika typer av arbetsgrupper för att underlätta sitt arbete med bevakning och
beläsenhet, tex. läsecirklar, joursystem bland eleverna, där de varsin vecka bevakar
dagstidningarnas recensioner. Elever kan bevaka sambindningslistan och, på samma sätt
som i dem, göra egna recensioner av olika böcker (Lundqvist, 1984).

Nilsson & Nilsson lyfter också fram vikten av att som lärare ha god kunskap om
barnböcker. Deras förslag till hur man kan hålla läsandet vid liv är genom att starta en
bokcirkel bland kollegerna. Ett par träffar per termin med boksamtal ger värdefullt stoff och
nya infallsvinklar, samtidigt som det är en morot för det egna läsandet. Lärare måste också
skaffa sig kunskap om barnlitteratur, dess utbredning, historia, olika genrer, spridning etc.
Nilsson & Nilsson tycker dock att det enklaste och bästa sättet är att läsa många barnböcker
och på så sätt skaffa sig kunskap. Ett annat sätt att få fortbildning är genom regelbundna
studiedagar med föreläsningar av bibliotekarier, kolleger, forskare etc. Nilsson & Nilsson
nämner också att det vid de flesta högskolor och universitet anordnas kurser för lärare om
barn– ungdomslitteratur (Nilsson & Nilsson, 1991).

Jan Nilsson skriver i sin bok Barn föräldrar böcker om hur man som lärare kan få kunskap
om barnlitteratur. Hans förslag är att gå med i ett studieförbund då de flesta kan erbjuda
cirklar i ämnet barnlitteratur och de tillhandahåller både studiehandledning och
cirkellitteratur. Ett exempel på bra cirkellitteratur är Möte med barnlitteraturen av Lena
Kåreland. Litteraturfrämjandet har utarbetat flera studiehandledningar som är lämpliga för
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litteraturcirklar. Vill man ha fler förslag på litteratur och studiehandledningar kan man
kontakta Svenska Barnboksinstitutet (Nilsson, 1986).

Rimsten – Nilsson ger i sin bok Barnböcker och läslust förslag på böcker som behandlar
barn- och ungdomslitteratur. Ett urval barnlitteratur från olika tider presenteras i Lars
Furulands, Örjan Lindbergs och Mary Örvings Barnlitteratur i Sverige och i samma
författares Ord och bilder för barn.  Böcker för historiskt studium är Göte Klingbergs Barn
och ungdomsboken förr och nu  och Vibeke Stybes Från Snövit till Snobben. I boken Barn
och böcker. En orientering. görs en presentation av barnlitteraturen genrevis och med
hänsyn till barns läsintressen i olika åldrar. Bokens författare är Greta Bolin, Eva von
Zweigbergk och Mary Örving. Gunilla Ambjörnson och Margareta Strömstedt har i Läsning
för barn samlat presentationer av barnböcker med tanke på olika åldrar och intressen
(Rimsten – Nilsson, 1981).

Inger Hasselbaum är barnbibliotekarie på huvudbibliotek i Linköping. Enligt uppgifter från
henne har det inte utkommit några senare böcker än ovan nämnda. Undantagen Furulands,
Lindbergs och Örvings bok Ord och bilder för barn, som kom i nyutgåva under 90-talet. I
övrigt finns det inga nyare handböcker om barnlitteratur. Hasselbaum påpekar dock att flera
av ovan nämnda böcker skildrar böcker genrevis eller böcker för historiskt studium, vilket
gör att de inte blir inaktuella (Hasselbaum, 1999).

5.4  Skolbibliotek

Med skolbibliotekarie  avses en person som är utbildad bibliotekarie och som har sin
huvudsakliga arbetsplats förlagd till en eller flera skolor. Med lärarbibliotekarie  avses en
person som är utbildad lärare och som utöver sin lärartjänstgöring ansvarar för ett eller flera
skolbibliotek.

Genom ett undersökande och utforskande arbetssätt spelar skolans boksamlingar en aktiv
roll skriver Göran Ejeman. Han påpekar att boksamlingar bör finnas på fler ställen i skolan
– i klassrummet (klassbiblioteket), i särskilda bokförråd och i skolbiblioteket.
Skolbiblioteket är ett av svenskämnets viktigaste redskap. Lärare och skolbibliotekarier
försöker stimulera elevers läsning genom att hitta intresseväckande böcker. Skolans
bibliotek bör vara skolans ”hjärtpunkt”, ett inbjudande rum som alltid är öppet och där
nyutkommen litteratur presenteras för lärare och elever. För att elever skall kunna lära sig
att utnyttja böcker och bibliotek måste de få råd och handledning av lärare och
bibliotekarier (Ejeman, 1997).

Men enligt Brigitte Kühne som själv är skolbibliotekarie spelar landets bibliotekarier ofta
en mycket diffus roll i undervisningen på grundskolan. Oftast inskränker sig deras insatser
till att i svenskundervisningen hålla ”bokprat”, dvs. berätta om olika skönlitterära böcker,
plocka ihop boklådor och ibland får de också undervisa i bibliotekskunskap. Kühne tycker
det är synd att bibliotekariernas kunskaper i informationssökning och deras litteratur-
kännedom inte utnyttjas på ett bättre och effektivare sätt. Hon skriver vidare att standarden
på landets skolbibliotek är mycket varierande. I skolstadgan står det att varje skola skall ha
ett skolbibliotek, men det står inte hur det skall se ut. Det innebär att ett skolbibliotek i
princip kan vara allt från en liten skrubb med någon hyllmeter böcker undanskymda i en
vrå, till ett rejält rum med gott om böcker och plats för elever att sitta och arbeta. Givetvis
påverkar bibliotekets utformning och standard hur lärare integrerar det i undervisningen
(Kühne, 1993).
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Om böcker skall väcka elevers intresse för läsning anser Aidan Chambers liksom Kühne det
är viktigt att tänka på var skolans böcker är placerade, eftersom det påverkar hur biblioteket
används. Skolbiblioteket bör hellre placeras i en stor entréhall i stället för i ett avsides
beläget rum. I skolbiblioteket skall det finnas olika typer av litteratur för att tillgodose så
många elevers önskningar som möjligt. Om skolan inte har någon skolbibliotekarie från
SBC (Skolbibliotekscentralen), och ändå man vill ha råd och hjälp för att bygga upp eller
förändra ett skolbibliotek kan man kontakta en skolbibliotekskonsulent, det lokala
biblioteket eller Bibliotekstjänst. De kan också informera om vilka lånemöjligheter som
finns för skolan (Chambers, 1995).

Den amerikanske filosofen John Dewey (1859–1952) förespråkade en skola där biblioteket
ligger i centrum och utgör skolans hjärta. På så vis finns de intellektuella resurserna
samlade på ett ställe. Genom att biblioteket utgör kärnan i en skola blir det också en naturlig
del i skolans verksamhet. Resultatet blir ett väl fungerande och ömsesidigt samarbete
mellan skola och bibliotek (Hartman & Lundgren, 1980).

Lika viktigt som att väcka läslust, lika angeläget är det att elever lär sig behärska tekniken
att hitta den bok de söker eller det ämnesområde de är intresserade av. Om eleverna inte lär
sig det kommer biblioteket inte vara värt att besöka (Wingård, 1994).

Chambers föreslår att det skall finnas ett katalogiseringssystem i biblioteket, som hjälp för
att hitta en bok. Det är också bra om det finns någon form av utlåningsregistrering, så att
skolbibliotekarien kan se vilka böcker som är utlånade. Biblioteket bör vara öppet så
mycket som möjligt så att elever har möjlighet att botanisera bland böcker, söka uppgifter
eller låna. Elever kan göras till skolbiblioteksassistenter för att öka öppettiderna. Ett
skolbibliotek måste skötas och det skall finnas en vuxen på skolan som ansvarar för
böckerna och gallrar ut när det behövs, men även köper in och skyltar med nya böcker
(Chambers, 1995).

Det finns mycket att vinna om flera skolor inom samma stadsdel eller i samma kommun går
ihop och bildar en gemensam skolbibliotekscentral menar Chambers. Man kan då köpa in
sådana böcker som en skola kan ha svårt att ensam bekosta. Han lyfter fram elevernas roll
vid inhandlandet av litteratur till skolbiblioteket och han anser att om eleverna är delaktiga i
valet av litteratur så bidrar det till att de läser fler böcker än de normalt skulle göra
(Chambers, 1995).

Elevers engagemang när det gäller bokinköp är något som även Anne-Marie Nordén, lärare
i svenska och engelska på Djupedalskolan (år 6-9) i Mölnlycke utanför Göteborg, har tagit
fasta på. Nordén är dessutom lärarbibliotekarie på skolan. Varje år låter hon mellan 15 och
50 elever följa med till bokrean för att köpa in böcker till skolbiblioteket. Eleverna får välja
och köpa en bok, men om det är någon som är extra enträgen får vederbörande köpa mer än
en bok till biblioteket. Nordén tycker det är ett bra sätt och det lockar många till läsning,
eftersom de får välja bok på egen hand (Arpi, 1999).

5.4.1 Åtgärder som främjar samarbete mellan skola och bibliotek

Brigitte Kühne beskriver i sin doktorsavhandling Biblioteket – skolans hjärna (1993)
biblioteket som en resurs. Kühne anser att skolbibliotekarier är informationsexperter medan
lärare är ämnesexperter. Om det skall ske ett ömsesidigt samarbete mellan dessa krävs att
skolbibliotekarierna får undervisning i inlärningspsykologi och undervisningspedagogik.
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Skall skolbibliotekarien agera ”undervisningskonsulent” bör de informeras om elevers
behov av information vid olika tillfällen under läsåret och olika lärares undervisnings-
strategier. De borde också delta vid utarbetandet av läroplaner och se till att biblioteken
integreras och används i samtliga ämnen (Kühne, 1993).

Kühne pekar på en mängd olika komponenter som påverkar samarbetet mellan lärare och
skolbibliotekarier. Det kan vara allt ifrån rent fysiska faktorer som bibliotekets läge, storlek,
öppethållande, personalbemanning, utrustning och ekonomi, till mera psykologiska och
personliga faktorer. Några exempel på det senare är: skolledningens inställning, lärares
intresse för bibliotek och kunskaper om informationssökning förutom de egna
ämneskunskaperna, bibliotekariens kunskaper i olika ämnen förutom om bibliotekets
möjligheter att kunna användas på olika sätt i undervisningen, arbetsklimatet på skolan,
personkemin mellan alla inblandade och sinnesstämningen hos respektive person för
tillfället. Det finns enligt Kühne ytterligare två aspekter som påverkar samarbete. Det första
är lärarnas respektive bibliotekariernas utbildning, samt vilka mål som finns för
verksamheten, dvs. övergripande enligt läroplan och lokala enligt skolans arbetsplan
(Kühne, 1993).

5.5 Hur lärare kan stimulera till läsning

Rimsten – Nilsson anser att det räcker inte med att elever har tillgång till böcker för att de
skall få läslust, utan någon måste dra uppmärksamheten till böckerna, presentera dem och
saluföra dem. Elever behöver få litteraturorientering och de behöver få veta att det finns
böcker av många olika slag, som kan tillfredsställa många olika behov. Skolböcker ger
kunskaper och nöjesläsning ger spänning och underhållning, men böcker kan ge mycket
mera. Elever måste få uppleva att litteraturen handlar om dem själva. Genom litteraturen
kan de få bl.a. nya perspektiv, känsla av samhörighet, skönhetsupplevelser, impulser till
handlingar, starka känsloupplevelser, fantasiupplevelser (Rimsten – Nilsson, 1981).

Lundqvist lyfter fram lärarens funktion och engagemang. Lundqvist menar att läraren spelar
en mycket stor roll när det gäller lässtimulans och det är läraren som är den viktigaste
förutsättningen när det gäller att engagera och få elever intresserade av läsning. Bara den
lärare som själv har ett brinnande intresse för litteratur och som ägnar mycket tid åt läsning,
kan förmedla detta till sina elever (Lundqvist, 1984).

Även Nilsson & Nilsson håller med om att lärarens roll är A och O, men både lärare,
föräldrar och kulturskribenter måste ta barnlitteraturen på allvar. Framförallt måste vuxna
läsa massor med barnböcker, så att de kan tala med elever om det lästa och på så sätt förstå
barnens föreställningsvärld. Nilsson & Nilsson är skeptiska till vanliga, traditionella
läroböcker och menar att det är ett av de mest effektiva sätten att kuva elevens inneboende
nyfikenhet och vilja att söka kunskap. Tillgång till ”riktiga” böcker skrivna av ”riktiga”
författare bör finnas i klassrummet. Skönlitteraturen gestaltar viktiga frågeställningar som
gör att elever utvecklar sin språkliga förmåga. När språket används i meningsfulla
sammanhang utvecklar elever sina språkliga kunskaper och läslusten stimuleras (Nilsson &
Nilsson, 1991).

Chambers anser att man stimulerar till läsning genom att skylta med böcker och göra dem
synliga och på så sätt skapa ett intresse. Att skylta med böcker är också ett sätt att ge
boktips. Skyltning och utställning är därför viktigt i en bra läsmiljö. När man skyltar med
böcker skall det vara ett väl genomtänkt urval av böckerna som man visar. Böckerna skall
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också arrangeras på ett sådant sätt att de drar till sig elevernas blickar och fångar deras
intresse. Därför bör valet av skyltplats vara väl genomtänkt, så att det syns ordentligt. De
böcker man skyltar med bör också, så långt det är möjligt, finnas att låna på skolan
(Chambers, 1995).

5.5.1 Läsmiljö

Chambers hävdar att var vår läsning äger rum någonstans påverkar också hur vi läser, det
vill säga med vilken läsglädje, koncentration och med vilket engagemang. Men det är inte
bara fråga om fysisk omgivning – om yttre förutsättningar, det handlar också till stor del
om vår inställning till läsning, varför vi läser, om vi läser en bok som vi vill läsa, vilket
humör vi är på, det vill säga våra inre förutsättningar. Både de yttre och de inre
förutsättningarna utgör läsmiljön och de påverkar varandra (Chambers, 1995).

När elever läser får de bära sig åt hur de vill för att inta en bekväm läsställning, men det
skall vara tyst i klassrummet, framförallt med tanke på dem som lätt tappar koncentrationen.
Även placeringen i klassen har betydelse. Om eleverna är placerade i smågrupper, är det lätt
att de lässvaga störs av att kamrater som skrattar till, hostar eller viskar. Därför är det bra
om det finns lite mer avskilda läsplatser, så att eleverna inte frestas till ögonkontakt
(Wingård, 1994).

Enligt Chambers anpassar sig människan till den plats hon befinner sig på och hon får redan
som barn lära sig vilket slags beteende som är lämpligt i olika miljöer: i affären, i
biblioteket, i kyrkan osv. Detta gäller också läsning, som har sitt speciella beteendemönster.
Därför är det lättare för elever om det finns särskilda platser som enbart är till för läsning i
skolan, tex. läsrum eller läshörnor. Om man har en läshörna i klassrummet som är
avskärmad av några bokhyllor, är det bra om ryggarna på böckerna står utåt klassrummet.
Då kan elever hämta och lämna tillbaka böcker utan att de som sitter i läshörnan blir störda.
Läshörnan bör vara hemtrevlig och inbjudande med kuddar och mjuka möbler. Det kan
också finnas ett bokställ och på väggarna kan man skylta med bokaffischer (Chambers,
1995).

Rimsten – Nilsson tycker det finns en stor svårighet när det gäller läsmiljö. Människor vill
ha det på olika sätt för att kunna koncentrera sig och läsa: en del vill att det skall vara
knäpptyst, andra tycker om lite bakgrundsmusik eller andra ljud, somliga vill helst sitta och
läsa medan andra läser bäst om de ligger. En del elever störs av att det inte är tyst i
klassrummet och då kan de få sitta i fred och läsa i ett grupprum. Men skolor är oftast inte
byggda så att det finns tomma grupprum eller andra lokaler att tillgå (Rimsten – Nilsson,
1981).

På en del skolor finns det trots allt speciella läsrum eller läsplatser, vilket betonar läsandets
värde. Man reserverar inte ett helt rum åt en aktivitet om man inte anser den väldigt viktig.
Dessa läsplatser talar om, med sin blotta existens, att på den här skolan anser man att
läsning är något speciellt och viktigt. (Chambers, 1995).

5.5.2 Att välja bok

Enligt Nilsson & Nilsson finns det en stor svårighet för alla lärare som skall skapa ett
läsintresse bland eleverna: det gäller att hitta rätt bok till rätt elev vid rätt tidpunkt med
tanke på elevens, läsförmåga, mognad, intresse, erfarenheter, aktuella situation osv. För att
läraren skall klara det krävs kunskap, dels om eleven och dels om böcker och
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litteraturpedagogik. Eleverna blir inte nyfikna och intresserade av böcker om man inte själv
har ett läsintresse och en rik källa med titlar att ösa ur (Nilsson & Nilsson, 1991).

Chambers pekar på elevers behov av tid, för att få gå omkring och botanisera bland böcker.
De behöver, precis som vuxna, få leta bland böcker, bläddra lite i dem, läsa baksidestexten,
få tips från kamrater och lärare. För de elever som kommer från ”bokfattiga” hem innebär
det dessutom en trygghet att på så sätt få bekanta sig med böcker. Det är därför viktigt att
det finns tid till bokbotanisering (Chambers, 1995).

Wingård ger några idéer om vad som kan vara relevant att informera om vid bokval:
omslaget betyder mest för elevernas bokval. Gå igenom böckers omslagbilder och förklara
att varken bild, titel eller baksidestext garanterar bokens kvalitet. Utsidan på en del mycket
bra böcker ser allt annat än lockande ut. Baksidestexten ger oftast en bra information om
vad boken handlar om. En och samma författare kan skriva både bra och dåliga böcker och
de kan skriva för olika målgrupper. Ge även eleverna en inblick i att det finns vissa förlag
och författare som producerar böcker enligt fabriksmodellen (Wingård, 1994).

När elever skall välja bok anser Wingård att lärare bör bjuda på både böcker och sig själv.
Det är bra att berätta om böcker man minns från sin egen barndom, men även om sitt eget
läsande och vilka sorters böcker man brukar välja. Ta reda på klassens läsvanor genom att
fråga dem vilka böcker de har läst, vilken typ av böcker de tycker om respektive inte tycker
om. Låt eleverna känna att deras åsikter tas på allvar och att de får lov att tycka mindre bra
om en bok. Låt också eleverna inspireras av bokälskande kamraters erfarenheter. Plocka
ihop böcker av olika sorter och med olika svårighetsgrad och låt eleverna få bläddra i
böckerna, så att de får en uppfattning om textstorlek, illustrationer, layout samt språkets
svårighetsgrad. Visa eleverna tidningen Kamratpostens recensioner och notiser om böcker.
Presentera även några hjälpmedel som finns för lässvaga i form av kassettböcker och böcker
med stor stil (Wingård, 1994).

Även Birgitta Ahlén tar i sin bok Svårt att läsa? – Lätta att läsa! upp olika hjälpmedel man
kan ta till när någon lässvag elev skall välja bok. Ahlén påpekar att stor stil och gles layout
underlättar läsningen, men det är inte tillräckligt för att ge läsupplevelser. Det finns olika
sätt att stimulera lässvaga elever på: läs högt i skolan och hemma, låt eleverna lyssna till
talböcker utan att tänka på lästräning och blanda böcker från bibliotekets olika avdelningar
med lästräningsmaterial och facklitteratur. På så sätt kan även den som har svårt att läsa
hitta en bok som är så intressant att det är värt besväret att ta sig igenom den (Ahlén, 1994).

Enligt Chambers är den vanligaste anledningen till att man väljer en bok att någon kamrat,
lärare eller bibliotekarie har rekommenderat den. Många av dessa samtal sker informellt, i
förbifarten, någonstans i skolan. Det bästa sättet att stimulera elever att läsa litteratur är att
låta dem prata med varandra om böcker de läst. På så sätt smittar entusiasmen av sig till
kamrater. För att hjälpa elever att välja bok kan läraren en liten stund varje vecka tala om
några böcker som han/hon har läst. Berätta lite om handlingen, läs ett stycke för att väcka
elevernas intresse, förklara vad som var bäst med boken, nämn gärna något spännande om
författaren eller om bakgrunden till boken. Boklistor behöver inte vara långa tråkiga spalter
med titlar och författare, utan läraren kan göra spännande broschyrer med illustrationer,
beskrivningar av böcker, bilder ur förlagskataloger osv. (Chambers, 1995).

”Bokprat på datorn” är ett över tio år gammalt dataprogram som en lärare, Anne-Marie
Nordén på Djupedalskolan i Mölnlycke har konstruerat tillsammans med Jan Börjesson på
Chalmers tekniska högskola i Götborg. Elever skriver in tips och recensioner av böcker i
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programmet och sedan kan andra elever ta del av det och få hjälp att välja bok. I dag
används det på hundratals skolor och bibliotek (Arpi, 1999).

5.5.3 Masslitteratur

Lundqvist ger en definition av masslitteratur (massmarknadslitteratur) eller kioskböcker
som de också kallas. Det är böcker som skrivs av ett författarteam och de skrivs efter vissa
mönster som gör att böcker inom en viss genre ser ungefär likadana ut. Eftersom böckerna
massproduceras är de mycket billigare än vanliga barnböcker. Tryck- och distributions-
förfarandet bidrar också till böckernas låga pris. De säljs främst i pressbyråkiosker, varuhus,
bensinstationer och liknande ställen och de har kort varaktighet. De kan mera liknas vid
tidningar än vid böcker och när en ny bok kommer ut returneras tidigare böcker. Det finns
två stora förlag som dominerar den svenska massmarknaden: Wahlströms och
Wennerbergs. Böckerna är vanligen inte svenska produkter utan översatta från huvud-
sakligen engelskan. Språket i dem är ganska stereotypt och de tillför inte läsaren värdefulla
kunskaper eller impulser De handlar oftast om kampen mellan det onda och det goda
(Lundqvist, 1984).

Det kända mönstret i massboken skapar en sorts läsartrygghet och läsaren vet vad som
komma skall. Enligt Lundqvist är detta det primära skälet till att elever väljer massböcker.
Det är vanligt att barn av rent lästekniska skäl startar sin egentliga läskarriär med böcker typ
Blyton och Kitty. Eftersom barnet är väl orienterat i bokens mönster har det en
förförståelse, dvs. de känner igen så mycket av innehållet och handlingen att det kan inrikta
sig på och träna sin läsförståelse. Masslitteraturen kan alltså i vissa avseende fylla
psykologiska behov. Tillslut tröttnar dock de flesta barn på masslitteraturen och söker sig
till andra böcker (Lundqvist, 1984).

Rimsten – Nilsson skriver att många elever fastnar i masslitteraturens långa serier, tex. Kitty
och Biggles. Dessa böckers värderingar är många gånger tvivelaktiga och det förekommer
inte sällan skeva och helt felaktiga föreställningar om människor och länder. Det är därför
viktigt att barnbokskunniga lärare förmedlar ”riktiga” barnböcker till eleverna, men utan att
kritisera masslitteraturen (Rimsten – Nilsson, 1981).

Wingård tar upp samma dilemma och föreslår att lärare utan att fördöma kan peka på vissa
fakta, tex. Kitty-böckernas författare Carolyn Keene har aldrig funnits, lika lite som Alfred
Hitchcock på egen hand har skrivit några böcker om Tre Deckare, och Blyton skrev 600
böcker, dvs. en bok per månad. Läraren kan också när elever som helst läser masslitteratur
skall läsa en ”riktig” bok berätta om boken muntligt så att eleverna har en förförståelse och
snabbt kommer in i den (Wingård, 1994).

5.5.4 Tid att läsa

Många lärare är präglade av det lutherska nyttotänkande och betraktar läsning som en
aktivitet man kan hålla på med ”när man får en stund över”. Resultatet av detta blir att den
lässvage knappt har hunnit att plocka fram boken förrän lektionen är slut. Därför bör det
finnas tid till läsning i skolan så att även den lässvage får en möjlighet att komma in i sin
bok ordentligt. Det bästa är att ha läsning under en morgonlektion, eftersom koncentra-
tionsförmågan då är som bäst (Wingård, 1994).

Det är viktigt att elever regelbundet får tid att läsa. Läsning tar tid och det kräver både
uppmärksamhet och koncentration. Därför är det bra om läsningen kan ske i en lugn miljö,
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där det blir lättare att koncentrera sig. Fri läsning får inte helt hänvisas till elevens fritid
anser Chambers precis som Wingård, eftersom många elever kommer från hem där
bokläsandet inte är så vanligt. Därför skall det finnas schemalagd lästid. Upp till
sextonårsålder skall varje elev, varje dag på skoltid, få tid till självständig läsning. Eleverna
måste ibland vänja sig vid att sitta i klassrummet och läsa tyst. En rimlig lästid är följande:
vid sju-åtta års ålder, minst femton minuter per lässtund. Vid nio-tio år trettio minuter och
vid tretton år fyrtio-femtio minuter. Det går många gånger lättare om det finns en bestämd
tid då alla vet att man läser och ingenting annat (Chambers, 1995).

Både Chambers och Wingård tycker det är väsentligt att lästiden är ostörd. Det skall således
inte vara en lektion då läraren skall ”passa på” att gå igenom enskilda elevers arbete med
dem, lyssna till någon som läser högt, rätta prover, springa omkring och stöka i
klassrummet eller samtala med kolleger. Om det inte är någon elev som behöver hjälp, bör
läraren föregå med gott exempel och själv läsa en bok (Chambers, 1995 och Wingård,
1994).

För att få tid till läsning föreslår både Wingård och Ejeman att elever tar med sig en bok
hem och under en 4-6 veckors period läser 10-15 minuter varje dag för någon åhörare Båda
författarna lyfter fram hemmet och föräldrarna när det gäller att få tid till läsning. De anser
båda att elevernas högläsning kan bilda en bra kontakt mellan skolan och hemmet. Eleverna
har med sig en bok hem som de läser högt ur varje dag för någon förälder. Åhöraren skriver
sedan en kommentar i elevens läslogg. Dagen därpå lyssnar läraren på eleven och skriver en
kommentar. På det här viset stimuleras elevernas läsintresse och de får en regelbunden tid
till läsning (Ejeman, 1997 och Wingård, 1994).

5.5  Hur lärare kan arbeta med litteratur

Lundqvist anser att det är genom att arbeta och bearbeta det lästa som nyfikenhet och
intresse för litteratur uppstår. Hon tycker att fri läsning som enda metod i
litteraturundervisningen inte är någon metod alls. Det är i stället brist på metod. Det går
givetvis inte att följa upp och efterbehandla allt eleverna läser, eftersom mycket av det de
läser i skolan och på fritiden är en fri sysselsättning. Men om all litteraturundervisning går
ut på att eleverna läser tyst, så framstår skönlitteraturen som onyttig och onödig. Samma
inställning skapar systemet med ”bänkbok”, dvs. om det är elevernas enda litteraturaktivitet.
Om läsning bara kommer som belöning för väl utfört arbete, så befästs inställningen att den
är mindre viktig. Därför är det bra om man successivt vänjer eleverna vid krav och
uppföljning i samband med deras litteraturläsning, så att de förstår hur viktig litteraturen är
och tar den på allvar (Lundqvist, 1984).

5.6.1 Högläsning

Högläsning fungerar som läsupplevelse och drivkraft för det egna läsandet anser Chambers.
Det bästa sättet att väcka barns intresse för böcker de annars inte hade brytt sig om, är att
läsa ett stycke eller till och med hela boken högt. Att läsa högt för barn är nödvändigt för
deras utveckling som läsare. Det gäller inte bara de lägra årskurserna, utan högläsning bör
följa eleverna genom hela skolan. När eleverna lyssnar till högläsning lär de sig hur en text
är uppbyggd och de ”lyssnar in” rytmen i språket. De upptäcker också hur skiljetecken
används och de lär sig att tolka det lästa. Chambers tycker också att högläsning fyller en
annan viktig funktion; dess sociala sammansvetsande funktion (Chambers, 1995).
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Högläsning skall inte vara något man tar till i väntan på något annat eller för att lugna ner
stökiga elever. Då blir budskapet att läsning inte är så viktigt anser Monica Lembke, barn-
och ungdomsbibliotekarie. Det är viktigt hur man läser och därför är det bra att välja böcker
som man själv tycker om. Det är bättre att låta bli att läsa en bok man inte tycker om, än att
ta död på den genom att läsa den högt i klassen. För många elever med lässvårigheter kan
högläsningen vara den enda kontakten de har med skönlitteratur. Högläsning är också
positivt för elever med annat hemspråk som på så sätt tränas i svenska (Lembke, 1995).

Enligt Lundqvist är fördelen med högläsning att alla är på samma ställe samtidigt, och
läraren kan när som helst stanna upp ett ögonblick för att diskutera något. För att lättare få
igång ett samtal efteråt kan läraren be eleverna lägga märke till något särskilt i texten. Det
är dock viktigt att all högläsning inför en större grupp är väl förberedd, så att eleverna kan
tillägna sig texten (Lundqvist, 1991).

Lembke tycker det är bra att skaffa sig en särskild pärm för högläsningsböcker, gärna
tillsammans med andra kolleger. I den kan man anteckna författare och titlar och motivera
gärna valen av böcker, i vilken situation valdes respektive bok. Gör en kort resumé och
anteckna elevernas reaktioner och skriv gärna hur man kan arbeta med boken. Lembke ger
vidare några råd om valet av högläsningsbok: en högläsningsbok bör ha en engagerande och
stark handling. Den skall också ha en tydlig berättande struktur. Välj böcker ur olika genrer
och utgå från elevernas erfarenheter (Lembke, 1995).

Lars Norström liksom Lembke anser det är viktigt att läsa böcker ur olika genrer. Han
påpekar att innan man bestämmer sig för en bok är det bra att provläsa första kapitlet
tillsammans med eleverna, för att sedan gemensamt bestämma om boken skall läsas eller ej.
Högläsning är något som eleverna njuter av och det blir på så sätt ett bra kontaktskapande
arbetssätt. Även eleverna skall läsa högt och det är nödvändigt med kontinuerlig träning i
högläsning genom hela grundskolan. Det kan var känsligt att låta en elev läsa högt inför
klassen, utan att ha förberett sig. Eleverna kan därför träna läsning en och en inför läraren i
ett enskilt rum, innan de läser inför sina klasskamrater. En god träning inför högläsning i
klassen är också att eleverna i par läser olika texter för varandra och sedan kommenterar det
hela (Norström, 1995).

Ett sätt att träna högläsning är enligt Gunilla Molloy s.k. stafettläsning. Det är en högläs-
ningsmetod som överlåter läsaktiviteten till eleverna. Genom denna övning tränas också
elevernas samarbetsförmåga. Hela övningen står och faller med elevernas egen aktivitet.
Lärare läser först ett stycke. Sedan får vem som helst i klassen läsa, högst en halv sida och
minst en rad. Om det är jämn könsfördelning i klassen är det lämpligt att ta varannan flicka
och varannan pojke. Börjar två elever läsa samtidigt, fortsätter den ena, medan den andra
tystnar och får börja läsa nästa gång i stället. Genom att texten läses högt, får lässvaga
elever hjälp att komma igenom texten. För invandrarelever är denna läsmetod tacksam
(Molloy, 1996).

5.6.2 Boksamtal

Lundqvist menar att det är först i dialog med andra som man riktigt ser en text. Boksamtal
påverkar alltså själva läsupplevelsen och därmed även intresset för böcker. För att ett
boksamtal skall kunna komma till stånd krävs det att alla har läst boken. Eleverna bör tränas
tidigt i skolan att reagera på och prata med varandra om samma text. Det kan vara bra,
åtminstone i början, om samtalet kan ske i små grupper under lärarens ledning. I skolor där
klasserna är stora och lokalerna få kan samarbete klasser emellan vara en bra lösning. Man
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kan dela klasserna så att större delen av eleverna arbetar med aktiviteter som inte kräver så
mycket hjälp från läraren, medan en grupp ur vardera klass ägnar sig åt att tillsammans med
en av lärarna diskutera en bok eller en berättelse (Lundqvist, 1984).

Wingård tycker att även om eleverna har läst olika böcker kan de samtala om dem. 4-5
elever som läst en bok med samma tema bildar en grupp. Dessa elever sätter sig
tillsammans med läraren i något grupprum för att diskutera temat i böckerna. Det viktiga är
att boksamtalet inte får formen av en redovisning, där läraren skall kontrollera att alla elever
har läst boken. Det primära är själva upplevelsen och målet är att det blir ett inlevelsesamtal
(Wingård, 1994).

Även Chambers lyfter fram boksamtalet och menar att det främjar läslusten. När man
koncentrerat läser och samtalar i grupp om en text ger det inte bara en djupare förståelse av
texten och om oss själva, utan man börjar dessutom tänka sådant man annars aldrig skulle
ha tänkt. Genom sådana boksamtal växer man som människa. Detta sätt att analysera en text
är en mycket kreativ form av tankeverksamhet och det ger en bild av hur vi läser, hur vi
tänker och hur man tillsammans diskuterar sig fram till en djupare förståelse (Chambers,
1994).

Norström däremot tycker inte att gruppsamtal är att föredra, utan han menar att enskilda
samtal med en elev och en lärare är de mest givande samtalen. Eleven berättar om böcker
han läst och samtalen blir mycket förtroendefulla, eftersom eleven känner att ingen
utomstående lyssnar och kritiserar det som sägs. Eleverna tränas i att läsa mellan raderna
och på så sätt få en djupförståelse. Det blir en resonerande redovisning samtidigt som det är
en inlärningssituation (Norstöm, 1995).

I ett boksamtal är det betydelsefullt att uppmuntra eleverna och få dem att våga analysera
och kommentera texten. Som lärare skall man undvika att ställa "Varför?”-frågor.
”Varför?” är en alltför stor fråga och eleverna kan ha svårt att formulera en motivering till
sitt svar. Läraren bör också vänta med frågor om innebörd och mening, tex. ”Vad tror du att
författaren vill säga?” Man når genom sådana frågor aldrig en djupare mening, utan det är
bättre att försöka närma sig problemet från olika håll. Lärarens uppgift är att ställa rätt
frågor vid rätt tillfälle och hjälper på så vis eleverna att dela med sig av de bitar de har
förstått. Lärare är alltså inte allvetande utan han/hon skall i stället agera ordförande och se
till att alla som vill säga något får chansen. Sina egna åsikter skall läraren inte lägga fram
förrän långt fram i diskussionen. Eftersom boksamtal kan bli både långa och omfattande är
det bra om läraren för anteckning över vad som sägs, på ett block eller på tavlan (Chambers,
1994).

Boksamtal bygger enligt Chambers till stor del på lärarens frågor. Han föreslår att eleverna
först får skriva ner sådant i texten som de gillar, som de inte gillar, som de förstår (har sett
mönster och mening i) och sådant som de inte förstår (som förvirrar dem). Med detta som
utgångspunkt är det lättare att komma igång med en diskussion och utforska textens
svårigheter. Alla böcker har sina egenheter så det gäller att ställa specialfrågor som drar
uppmärksamhet till just den textens speciella egenskaper. Alla människor behöver tid att
smälta en text och därför är det bra om alla fått tid på sig mellan läsning och samtal. Det är
viktigt att eleverna lär sig att lyssna på varandra och respekterar andras åsikter (Chambers,
1994).

Även Lundqvist ger olika förslag på hur boksamtal kan gå till. Hon tycker att när en text
skall diskuteras är det avgörande för resultatet om läraren är väl bekant med den. Läraren
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skall ha läst boken alldeles nyligen, annars går det inte att föra ett vettigt resonemang om
den. Lundqvist avråder från att starta diskussionen med: ”Nå vad tyckte ni nu om den här
berättelsen?” Hon anser att man bör undvika en sådan inledning, då det lätt kan leda till en
återvändsgränd om flera elever svarar ”dålig” eller ”löjlig”. Hennes förslag är att man i
stället ber eleverna på en liten lapp formulera ett kort omdöme och en motivering. Lapparna
viks ihop och läggs undan tills vidare. Innan man startar en diskussion är det bra om läraren
hjälper eleverna tillbaks in i texten, dvs. man ställer frågor som anknyter till textens innehåll
och försöker få skeendet att handla om eleverna själva, tex. ”Vad skulle du ha gjort i NN:s
situation när han…?” Efterhand uppstår en diskussion, ett resonemang om texten som har
som mål att ta upp vissa moraliska och psykologiska begrepp. Nästa steg är att diskutera
textens samhällsperspektiv, dvs. man överför intresse från det privat/personliga till det
socialt/politiska planet. Sist dras slutsatser. När diskussionen är klar tittar alla på sina lappar
de skrev inledningsvis och alla får läsa upp sin text. Ofta händer det att negativa värderingar
får revideras, eftersom de kanske var grundade på en ogenomtänkt uppfattning. Denna
frågemodell går att applicera på i stort sett vilken text som helst, men man behöver inte ta
frågorna i den ordningen och man väljer ut de frågor man vill (Lundqvist, 1995).

Lundqvist ger ytterligare ett exempel på boksamtal som lockar till läsning. Hon kallar det
för närläsning och det innebär att man tillsammans i klassen läser ett stycke rad för rad, för
att diskutera vad författaren verkligen vill få fram med det han skriver. Man går igenom
meningen ord för ord och analyserar vad författaren menar. Genom denna metod väcks
elevernas nyfikenhet och det går lättare att få igång en diskussion efteråt. Om närläsning
skall användas som ”aptitretare” är det bra att kopiera över texten på en overheadbild och
sedan täcka för texten, så att man bara visar en rad i taget (Lundqvist, 1984).

5.6.3 Andra förslag till uppföljning

Det vanligaste sättet att redogöra för lästa böcker är att skriva recensioner. Wingård anser
att det finns risk att dessa skrivs för sakens skull, vilket till och med kan motverka läslusten
och göra läsandet till något tråkigt. Här spelar läraren en stor roll. Lärarens uppgift är att
hjälpa eleverna reflektera över en bok olika aspekter och med hjälp av det skriva ett
omdöme, inte en resumé. Många elever har inte läst några recensioner tidigare, därför är det
bra om de först får bekanta sig med och läsa några recensioner, ur tex. tidningen
Kamratposten. Välskrivna recensioner kan med fördel sparas i en pärm i skolbiblioteket
(Wingård, 1994).

Ett sätt att redovisa böcker är genom ett bokplank. På detta bokplank, som är en stor
anslagstavla, skriver elever upp boktips. Det kan vara egna bokomslag, baksidestexter som
skrivits av från boken och dekorerats, recensioner, verser om boken, ett stycke ur boken,
läsarnas egna bilder till boken osv. (Chambers, 1995).

Som uppföljning föreslår Svedner att man kan ta ut delar ur en text och dramatisera.
Läraren kan anvisa eleverna avsnitt eller låta eleverna välja själva. En variant av
dramatisering är att göra rollspel i form av en intervju, där en person i boken skall intervjuas
(Svedner, 1984).

5.6.4 Författarbesök

Rimsten – Nilsson hävdar att författarbesök stimulerar till läsning, inte bara före besöket
utan också efteråt. Det är många elever som efter besöket vill läsa fler böcker av författaren.



25

Det visar ett projekt som bedrivits på flera skolor i Hisingens rektorsområde utanför
Göteborg höstterminen 1973 (Rimsten – Nilsson, 1981).

Även Wingård framhäver författarbesökets positiva funktion och menar att ett av de främsta
skälen till att ordna författarbesök på en skola är att författarnas stora erfarenhet som proffs
i skrivandets konst ofta lockar till både läsning och skrivning. Vad som är viktigt att tänka
på när man bjuder in en författare är att eleverna är förberedda och har läst någon eller
några böcker av skribenten, så att de vet vem han eller hon är. Det gäller också att läraren
tänker igenom syftet med besöket och väljer en författare som ge eleverna vad de är ute
efter (Wingård, 1997).

Många skolor bjuder några gånger per år in författare. Detta överbryggar avståndet mellan
barnen och böckerna och det är mycket stimulerande för läsandet. Innan man bjuder in en
författare bör man ta reda på hur han/hon är som person och inför publik. Man kan då vända
sig till Författarcentrum som förmedlar och organiserar författarbesök till skolor. De har en
förteckning över barn– och ungdomsförfattare som anmält sitt intresse för författarbesök,
och de kan ge förslag på författare som passar önskemålen. Före besöket skall eleverna
också på olika sätt involveras genom att: läsa besökarens böcker, göra en utställning osv.
Besöket blir som en morot och sporrar eleverna att förbereda sig på olika sätt (Chambers,
1995).

En som är kritisk till författarbesök är Ulf Nilsson, författare och bibliotekarie. Han menar
att även om eleverna har läst flera böcker av en författare är inte besöket värt pengarna. En
förmiddag kostar flera tusen kronor och dessa pengar kunde använts bättre. Nilsson anser
att en författare uttrycker sig bäst i skrift och inte på en scen och därför bör man möta dem i
böcker. Han skriver vidare att det är betydligt bättre att köpa böcker för pengarna. Det finns
barnboksförfattare som gör stora insatser i skolan och tänder elevers intresse för litteratur
och på så sätt stimulerar dem att läsa böcker. Enligt Nilsson beror det inte på att de är
författare, utan det kommer sig av egenskaper som de har förutom att de är författare (U.
Nilsson, 1986).

Jan Nilsson, skriver liksom Ulf Nilsson att man noga skall överväga om det eventuella
utbytet av ett författarbesök står i rimlig proportion till de kostnader som läggs ner på det.
Han håller med U. Nilsson att det många gånger är bättre att köpa böcker av författaren för
pengarna, men han anser ändå att det i många sammanhang är kloka investeringar. J.
Nilsson tycker det är meningsfullt med författarbesök till skolor där läsintresset är mycket
lågt, eftersom ett besök kan fungera som en tändande gnista. Det blir något nytt och
annorlunda, som kan locka många nyfikan och skapa intresse för olika former av
uppföljande verksamhet. I sådana fall är det viktigt att de som arrangerar besöket inte ser
det som en enstaka företeelse, utan som ett led i en längre period av olika läsfrämjande
åtgärder och aktiviteter. Litteraturfrämjandet har lång erfarenhet av lässtimulerande arbete
och kan komma med både råd och praktisk hjälp (J. Nilsson, 1986).

På Guldhedsskolan i Göteborg har man i klass 5 provat ett nytt sätt för att locka fler pojkar
att läsa böcker. Man har startat ett projekt som heter ”Pojkar, böcker och datorer”. Ett sätt
att locka pojkar till gruppen var att de fick göra varsin hemsida på Internet. Det började med
att eleverna läste en bok som heter ”Uppfinnarklubben” av författaren Kalle Güettler.
Boken uppskattade och Kalle Güettler bestämde sig för att tillsammans med pojkarna skriva
en fortsättning. Kontakten mellan författaren och pojkarna har oftast skett via e-post.
Pojkarna fick läsa kapitel för kapitel och sedan komma med synpunkter, som författaren
använde sig av. Pojkarna fick sedan lägga ut varje nytt kapitel på nätet. De flesta av
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pojkarna tyckte att det var väldigt roligt och spännande att läsa boken. Flera av pojkarna
blev mera intresserade av läsning och de tänkte fortsätta att läsa böcker även efter projektet.
För författarens del var projektet också positivt. En del av hans böcker vänder sig till pojkar
i 10-13 årsåldern och genom projektet fick han möjlighet att prova nya idéer på sina läsare
(Andersson, 1999).
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6. RESULTAT

Med skolbibliotekarie  avses en person som är utbildad bibliotekarie och som har sin
huvudsakliga arbetsplats förlagd till en eller flera skolor. Med lärarbibliotekarie  avses en
person som är utbildad lärare och som utöver sin lärartjänstgöring ansvarar för ett eller flera
skolbibliotek.

Här följer en kort presentation av lärare och bibliotekarier:

Skola A år 4-6:
Anna är lärare och lärarbibliotekarie och Curt är lärare.

Kvartersbibliotek ,ligger i närheten av skola A, och redovisas under År 4-6:
Barnbibliotekarie Sara.

Skola B år 7-9:
Hanna och Britta som båda är lärare och skolbibliotekarie Ylva.

6.1 Intervjuer med lärare

1. Hur länge har Du arbetat som lärare?

År 4-6

Anna har arbetat 32 år som lärare, medan Curt har arbetet 31 år. De har båda arbetat på
skolan sedan den byggdes i mitten av 1980-talet. Innan dess hade båda två arbetat mestadels
i kommunen.

År 7-9

Hanna har arbetat i fyra år som lärare och Britta har varit verksam lärare i drygt 30 år.
Hanna har vikarierat en kortare period på en annan skola, annars har hon varit på skolan
sedan hon tog examen. Britta har arbetat på skolan i 26 år och dessförinnan var hon på lite
olika skolor i en annan kommun.

2. Vilka årskurser har Du undervisat i och vilka årskurser undervisar Du i nu?

År 4-6

Både Anna och Curt undervisar i år 4. Anna har tidigare undervisat från år 3 till och med år
9 och hon har även arbeta som speciallärare. Sedan 14 år tillbaka undervisar hon i år 4-6.
Curt har undervisat dels år 7-9 och dels på en folkhögskola.

År 7-9

Hanna är år 4-9 lärare och hon har undervisat från år 4 till och med år 9. Nu undervisar hon
i år 7-9. Britta har undervisat år 4-9 och hon har även undervisat på gymnasiet och på Kom
Vux. De senaste 26 åren har hon dock undervisat år 7-9-
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3. Vad innebär lässtimulans för Dig?

År 4-6

Både Anna och Curt är överens om att det handlar om att få elever intresserade av läsning
och litteratur, och att de samtidigt tycka det är roligt och vill läsa. Genom läsning utvecklas
elevernas fantasi och de får möta andra människor och ta del av deras erfarenheter. Anna
och Curt menar också att det handlar om att elever skall lära sig se orden så att de kan stava
bättre, de får en ord- och läsförståelse och genom att läsa mycket får de flyt i läsningen.
Både Rimsten – Nilsson (1981) och Wingård (1994) tar upp litteraturens positiva inverkan
på barns språkutveckling och fantasi. Anna anser att det är svårare i dag att än tidigare att få
elever intresserade av böcker, eftersom boken fått konkurrens av datorer, TV och TV-spel.

År 7-9

För Hanna innebär det att väcka ett intresse för böcker och stimulera till läsning. Hon
nämner särskilt de elever som har fastnat i en speciell genre eller de som endast läser
serietidningar. Genom att stimulera dessa elever och ge dem vettiga böcker vill hon locka
dem att läsa. Britta anser att om hon får en läsupplevelse av en bok kan hon genom att
förmedla det till eleverna också få dem intresserade av boken. Enligt henne är det därför
viktigt att man som svensklärare har ett genuint litteraturintresse. Britta påpekar att det
gäller att försöka förmedla dessa läsupplevelser på elevernas nivå och välja relevant
litteratur som intresserar dem och behandlar sådant som är väsentligt för dem. Både Hanna
och Britta anser att genom att läsa litteratur får elever kunskaper och de får hjälp att tolka
och förstå omvärlden. Litteraturen som kunskapsförmedlare lyfter även Hallberg (1993) och
Svedner (1984) fram. Även Rimsten – Nilsson (1981) och Wingård (1994) anser barn
genom att möta litteratur vidgar sina erfarenheter och på så sätt får nya infallsvinklar.

4. Hur arbetar Du med lässtimulans?

År 4-6

Anna tycker precis som Chambers (1995) att det är viktigt att elever får ha böcker omkring
sig. Att de får se och känna på böcker, men också att de får möjlighet att bläddra i olika
böcker och läsa lite här och lite där eller bara titta på bilder om det finns. Det stimulerar de
flesta elever att börja läsa en bok. Precis som Chambers (1995) tycker hon att det är viktigt
att man på skolor skyltar med böcker och har böckerna framme, både i klassrummen och på
andra platser i skolan. Det viktigaste när det gäller att stimulera elever till läsning anser hon
vara lärarens inställning till litteratur. Hon läser själv mängder med barnböcker och kan på
så sätt tipsa och inspirera många elever.

Curt tycker det är svårt att få läsointresserade elever att läsa litteratur och han anser att det
är mycket upp till eleverna själva att ta tag i litteraturen och intressera sig för läsning. Han
säger att det är hela tiden samma elever som tycker att böcker är tråkiga och han blir tillslut
ganska less på att försöka hitta någon bok när ingenting duger. Enligt Curt hade det kanske
varit lite lättare om han hade läst några barnböcker så han kunde entusiasmera eleverna och
väcka deras nyfikenhet.
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När elever skall välja bok får de välja fritt. Både Anna och Curt anser att det är viktigt,
eftersom det är betydelsefullt att eleverna tycker det är roligt att läsa. Båda lärarna tipsar
sina elever om bra böcker. Ett annat sätt att få tips om böcker är via ett program i datorn,
där elever kan skriva egna recensioner och läsa andras. Anna tycker att många bra böcker
har tråkig layout och titlar som barn inte förstår, vilket gör att ingen läser dem. Därför
tycker hon det är viktigt att läraren pratar och saluför sådana böcker. Detta tar även
Wingård (1994) upp i sin bok. Varken Anna eller Curt har något emot masslitteratur. Anna
tycker att serieböcker ofta fungerar som inkörsport och hon betonar att det viktigaste är att
elever läser. Sedan är det hennes uppgift att se till att de inte stannar i den genren. Detta tar
Rimsten – Nilsson (1981) upp i sin bok. För att motverka detta försöker Anna locka med
andra tunna böcker som har ungefär samma innehåll. I båda klasserna har eleverna tyst
läsning en gång i veckan och Anna tycker det är viktigt att eleverna har gott om tid när de
läser och gärna att läraren läser samtidigt. Curt tycker att läsning är bra att ta till när det blir
en stund över av en lektion och när elever är oroliga och stökiga.

Anna försöker att läsa högt för sina elever varje dag och det gör hon under alla åren, 4-6.
Hon tycker precis som Lembke (1995) och Norström (1995) att det är viktigt att hitta rätt
högläsningsbok för just den klassen. Under årens lopp har hon samlat på sig ett batteri av
bra högläsningsböcker som eleverna i vanliga fall inte skulle låna och läsa: antingen för att
texten är för mastig eller för att boken inleds med långa beskrivningar, vilket gör att
eleverna tröttnar. När Anna väljer högläsningsbok försöker hon välja olika typer av böcker:
korta historier, böcker som tar upp relationsproblem, deckare, äventyrsböcker och böcker
som har ett budskap. Curt läser däremot inte så mycket högt för sina elever, utan det
överlåter han till en lärare som undervisar klassen en dag i veckan. De gånger han läser högt
väljer han en bok som består av korta, små, avslutande berättelser. Både Anna och Curt
tycker det är viktigt att eleverna får träna sig på högläsning, antingen i smågrupper i klassen
eller hemma. Båda lärarna brukar därför ha vissa läsveckor, då eleven får i läxa att läsa
hemma för en anhörig. Den som lyssnat på eleven skall skriva en kommentar och fylla i ett
lässchema som returneras till skolan. Anna brukar använda sig av ljudkassetter till elever
som inte vill eller orkar läsa en hel bok. Det brukar vara mycket omtyckt och väcka fortsatt
läslust. Ibland låter hon även en grupp elever dramatisera något ur en bok. Curt använder
ibland olika antologier och låter eleverna läsa samma text. Efteråt samtalar de ibland om
texten, för att förklara och ta upp svåra ord. Hans förhoppning är att någon elev vill läsa
hela berättelsen. I varken Annas eller Curts klasser läser eleverna en och samma bok
samtidigt, och det på grund av att det finns inga skönlitterära böcker i klassuppsättning på
skolan.

I båda lärarnas klasser är det vanligt att eleverna skriver recensioner när de har läst en bok.
Dessa sparas sedan och finns i biblioteket eller i skolans datorer. Både Anna och Curt
berättar att skolan tidigare ofta hade författarbesök. Det var något som lockade alla elever
till att läsa, åtminstone de böcker som författarna pratade om. Dessa författarbesök var
mycket omtyckta och det stimulerade verkligen till läsning. Men tyvärr så har inte skolan
råd att bjuda in författare i dag. Författarbesökens positiva inverkan på läsintresset är något
som bland annat Rimsten – Nilsson (1981) och Wingård (1994) skriver om.

År 7-9

Både Hanna och Britta påpekar att det är viktigt att elever får se och bläddra i böcker. Båda
lärarna har egna s.k. hemklassrum, men det går ändå inte att ha skönlitteratur stående i
klassrummet, eftersom andra klasser kan behöva böckerna. När klasserna har läsveckor ser
både Hanna och Britta till att det finns böcker synligt i klassrummet. Vikten av att ha
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synliga böcker i klassrummet och att elever får botanisera bland böcker tar Chambers
(1995) upp.

I både Hannas och Brittas klasser får eleverna ibland välja bok efter egen smak och ibland
väljer lärarna böcker på ett visst tema. Hanna tycker att det är svårt att låta eleverna läsa
samma bok, eftersom de flesta i klassen ligger på så olika nivå. Hon tycker det är bättre att
eleverna har olika böcker men med ett gemensamt tema i stället, så får varje elev en bok
som passar. När elever skall välja bok får de hjälp av sin respektive lärare och både Hanna
och Britta brukar följa med sina elever till skolbiblioteket. När Hanna märker att någon elev
har fastnat i en och samma genre, hjälper hon till att hitta någon annan typ av bok. Båda
lärarna poängterar vikten av att välja tunna, lätta böcker till elever som inte är så motiverade
att läsa. Efterhand kan man höja ribban, när intresset har väckts. Britta brukar på ett
entusiastiskt sätt berätta om böcker hon har läst och då är det många elever som blir
intresserade. Hon låter också andra elever i klassen berätta om någon bra bok de har läst. I
hennes klasser pratar de mycket om böcker och ger varandra boktips. Ofta är det informella
tips som ges när som helst, oavsett om klasserna har läsperioder eller ej. Chambers (1995)
skriver om sådana oplanerade och personliga boktips och han menar det är det vanligaste
sättet att få tips om en bok. Hanna brukar ha veckans boktips, då berättar hon om en bok
hon har läst. Hon visar också en annan bok som hon inte har läst och frågar eleverna om
någon kan tänka sig att läsa de för att se vad det tycker om den och berätta om det för
klasskamraterna. Intresset brukar vara stort och Hanna tycker det är viktigt att elever
informerar varandra om böcker de har läst. Britta anser att många svaga läsare tycker det är
svårt att hitta någon bra bok. Hon brukar ofta plocka fram böcker som har filmatiserats, för
ofta har eleverna sett filmen och då har de en förförståelse, vilket gör det lättare att få dem
att läsa boken. Hon ber dem lägga märke till om det är något som inte stämmer mellan film
och bok. De flesta brukar nappa på det och läser ivrigt för att se om något inte stämmer med
filmen.

Båda lärarna arbetar med läsning under vissa perioder. För Hannas del sträcker sig dessa
perioder från två till tre veckor. Britta som förutom svenska undervisar i SO-ämnen brukar
har längre perioder, men då integrerar hon svenska och SO. Under dessa läsperioder läser
eleverna både i skolan och hemma. Hanna påpekar att många elever aldrig läser en bok och
för dem är det extra viktigt att de får tid till läsning i skolan. Eleverna kan då sitta i lugn och
ro läsa en bok och hon uppmanar dem att göra det bekvämt för sig när de läser, så att det
blir en mysig stund. Både Hanna och Britta låter de elever som vill ha tyst omkring sig sitta
och läsa i olika grupprum.

Hanna läser ofta högt för eleverna och om eleverna skall läsa högt brukar hon låta dem
börja i mindre grupper. Ibland använder hon random reading, som går ut på att alla elever
skall läsa en text hemma. Varje elev väljer en eller ett par meningar som de läser på lite
extra och det blir de meningarna som eleverna sedan läser högt i klassen. När hon har
random reading med eleverna börjar någon läsa och läser max två meningar, därefter tar
någon annan över. Hanna tycker det är ett bra sätt att arbeta med högläsning, eftersom även
de svaga läsarna vågar läsa någon mening högt. Britta brukar också läsa högt för sina elever
och då dramatikläser hon, dvs. hon läser med inlevelse för att få eleverna intresserade och
stimulerade att läsa själva. I Hannas klasser får eleverna ibland lyssna på kassettböcker som
är inlästa av skådespelare. Nästan alltid är det någon elev som blir så intresserad att han/hon
vill läsa hela boken.

När eleverna har läst en bok är skriftliga recensioner den vanligaste uppföljningen enligt
både Hanna och Britta. Hanna tycker dock att man ibland glömmer av den muntliga biten,
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därför kan hon emellanåt låta eleverna göra en recension muntligt inför klassen i stället.
Britta tycker det är viktigt att elever visar att de har läst en bok, så att hon vet och hon
tycker att det bäst framgår genom recensionsskrivande. Ibland låter hon eleverna
dramatisera en händelse ur en bok, för att även kamraterna skall få en upplevelse. Hon
försöker få med alla moment inom svenskämnet, läsa, skriva, tala, lyssna, även när eleverna
har läsperioder.

5. Skulle Du vilja arbeta annorlunda för att väcka läslust?

År 4-6

Anna skulle vilja ägna mera tid åt lässtimulans. Hon skulle vilja ta med sig halva klassen åt
gången till kvartersbiblioteket och boka en barnbibliotekarie som hade bokprat och en
genomgång av biblioteket. Curt skulle också vilja arbeta mera med läsning och även han
tycker att det finns för lite tid till sådant i skolan. Han säger precis som Anna att han gärna
skulle ta med sig klassen till biblioteket för att få lite tips på böcker, men det är svårt att få
tid till det.

År 7-9

Hanna uttrycker att hon skulle vilja var mera som en handledare och hon liksom Britta
skulle vilja arbeta mera med lässtimulerande aktiviteter. Båda två anser att det inte hinns
med. Britta skulle vilja träffa andra lärare för att få lite injektioner och hugskott. Hon skulle
också vilja gå på några studiedagar för att lära sig lite mera och för att få utbyta idéer med
kolleger.

6. Finns det något bibliotek på skolan?

År 4-6

Det finns ett bibliotek på skolan och det är Anna som är lärarbibliotekarie och har hand om
det. Med jämna mellanrum brukar Anna ha bibliotekskunskap med sina elever. Då går hon
igenom olika typer av böcker och hur man letar efter böcker. Curt har haft lite
bibliotekskunskap med sina elever och han tillägger att de skulle behöva mera, men det har
inte hunnits med. Både Anna och Curt har bokat biblioteket den lektionen i veckan som
eleverna har tyst läsning så att de kan gå dit och låna om det behövs. Båda lärarna anser att
biblioteket är för litet för att rymma hela klassen, så Anna går dit med just de elever som
skall låna. I Curts klass får de elever som skall låna en bok gå till biblioteket själva, medan
han är kvar i klassrummet. Anna tycker dessutom det är synd att det inte finns plats att
skylta med nya böcker i biblioteket. Inte heller finns det någon läshörna där, vilket Anna
tycker är synd.

År 7-9

Det finns ett skolbibliotek och elever i både Hannas och Brittas klasser går ofta dit för att
leta efter böcker eller söka information. När eleverna börjar år 7 brukar de under en lektion
gå till skolbiblioteket tillsammans med Hanna respektive Britta för att bekanta sig med det.
Under den lektionen är skolbibliotekarien Ylva med och visar hur man söker efter böcker.
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Skolan har dessutom många klassiker i klassuppsättning och dessa böcker finns inte på
biblioteket, utan förvaras på svenskinstitutionen.

7. Samarbetar Du med någon bibliotekarie?

År 4-6

Varken Anna eller Curt samarbetar med någon bibliotekarie på kvartersbiblioteket. Curt
skulle vilja få igång ett samarbete och han påpekar att det hänger på honom själv, för
bibliotekarierna har varit på skolan och presenterat sig och erbjudit sin hjälp. Han tillägger
att skolan kan beställa boklådor från både kvartersbiblioteket och huvudbiblioteket. Curt har
flera gånger själv åkt ner till huvudbiblioteket och lånat böcker till olika projekt. Även Anna
skulle vilja samarbeta med kvartersbiblioteket och lyssna på deras bokprat och skolan har
fått flera inbjudningar till biblioteket. Problemet är enligt Anna att biblioteket inte tar emot
30 elever. Det medför att endast halva klassen kan gå dit åt gången, och på skolan finns
ingen resursperson som kan ta hand om resten av klassen. Eftersom Anna är lärar-
bibliotekarie har hon ändå ett visst samarbete med bibliotekspersonal från huvudbiblioteket.

År 7-9

Både Hanna och Britta har ett bra samarbete med skolbibliotekarien Ylva. De båda lärarna
beställer regelbundet boklådor som Ylva har plockat ihop. De brukar också boka
skolbiblioteket och Ylva under någon lektion, så går hon igenom med eleverna hur man
hittar böcker och tipsar om bra litteratur. Hanna berättar att det finns många elever i hennes
klasser som aldrig har besökt huvudbiblioteket. Många har inte ens något lånekort. Därför
försöker hon ta med sig sina klasser åtminstone en gång under de tre åren till
huvudbiblioteket, så att de får lånekort och samtidigt blir guidade runt. En barn- och
ungdomsbibliotekarie brukar också bokprata och rekommendera olika typer av böcker.

8. Hur får Du information om nya barn- och ungdomsböcker?

År 4-6

Anna får i egenskap av lärarbibliotekarie information om nya barn- och ungdomsböcker
flera gånger per termin. Då anordnas informationskvällar för alla lärarbibliotekarier i
kommunen. Det är dels Bibliotekstjänst (BTJ) som har träffar, och dels huvudbiblioteket i
samarbete med den lokala bokhandeln. Anna får bokkataloger och sambindningslistor över
nya böcker. I de senare finns det dessutom två korta recensioner per bok. Anna läser alla
böcker som hon köper in till skolan och ibland ber hon även någon läsintresserad elev att
läsa boken för att sedan skriva en recension som andra elever kan titta på. Hon tycker att det
bästa sättet att få kunskap om böcker för att kunna rekommendera och stimulera elever att
läsa mera, är att läsa massor av barn- och ungdomsböcker själv. Anna medger att det är den
enda lektyren hon läser på sin fritid, några vuxenböcker hinner hon knappast med.

Curt får information om nya barn- och ungdomsböcker genom Annas information och
genom olika tidskrifter, tex. Lärarnas Riksförbunds tidning. Han tycker att han lär sig känna
igen vissa författare och en del populära böcker
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År 7-9

Hanna tycker det är viktigt att lärare har läst mycket barnböcker själv så att man vet vad
som finns och kan rekommendera olika typer av litteratur. Vikten av att som lärare läsa
mycket barnböcker tar bland annat Lundqvist (1984) och Nilsson & Nilsson (1991) upp.
Hanna försöker läsa en barnbok så ofta hon kan, och eftersom det går ganska fort har hon
hunnit att lägga upp ett lager med bra titlar som han kan visa eleverna. Även Britta brukar
läsa barnböcker på sin fritid. Hon går dessutom ofta till kvartersbiblioteket där hon bor och
pratar med barnbibliotekarierna och får information och tips om lämplig litteratur. De
nämner båda två att svenskinstitutionen får en folder med nyutkomna böcker och det finns
en pärm i skolbiblioteket där elever kan söka efter en viss genre. Hanna och Britta får även
information via facktidskrifter och från kolleger.

9. Har Du den kunskap om barn- och ungdomslitteratur som Du behöver?

År 4-6

Varken Anna eller Curt tycker att de har tillräckligt med kunskap om barnlitteratur. Anna
framhåller vikten av att som lärare läsa mycket barnböcker för att kunna plocka fram rätt
bok till rätt elev. Därför skulle hon vilja ha tid att läsa fler böcker, men också möjlighet att
gå någon kurs om barnlitteratur. Hon skulle vilja veta mer om hur man kan stimulera
framförallt läsovilliga pojkar att intressera sig för böcker. Curt anser att han hade bättre
kunskap om böcker förr, när det fanns mera masslitteratur, tex. Enid Blyton, på skolorna.
Han läser inga barnböcker på fritiden, utan då vill han välja böcker själv. Han tycker inte att
han är lärare 24 timmar om dygnet och han skall därför inte behöva läsa barnböcker när han
är ledig.

År 7-9

Både Hanna och Britta svarar entydigt nej, och det tycker att det finns alldeles för lite tid att
förkovra sig. Hanna säger att sommarloven är egentligen den enda tiden som finns för
läsning av barnböcker. Britta tycker att ju mer man vet, ju mer vet man att man inte vet. De
skulle båda vilja ha tid att läsa fler barnböcker, men också kunna delta i studiedagar eller
någon studiecirkel. Men, de tycker inte det finns tid till det för även om det är oerhört
viktigt att väcka läslut hos elever, så utgör det bara en liten tårtbit bland alla andra delar.

6.2 Intervjuer med bibliotekarier

1. Hur länge har Du arbetat som bibliotekarie?

År 4-6

Anna har arbetat i 8 år som lärarbibliotekarie. Anledningen till att hon började var att den
förra bibliotekarien gick i pension och ingen ville ta över biblioteket. Eftersom hon alltid
intresserat sig för barnböcker tog hon över jobbet som lärarbibliotekarie. Sara är
bibliotekarie och hon har arbetat i 20 år som barnbibliotekarie. Nu arbetar hon på ett
kvartersbibliotek, men tidigare har hon arbetat på huvudbiblioteket.
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År 7-9

Även Ylva är bibliotekarie och hon har arbetat drygt ett år hon tjänstgör främst som
skolbibliotekarie, men ibland arbetar hon även på huvudbiblioteket.

2. Du är lärarbibliotekarie / bibliotekarie / skolbibliotekarie, vad innebär det?

År 4-6

När Anna blev lärarbibliotekarie fick hon gå en terminskurs ett par kvällar i veckan. Där
fick hon lära sig en del om barn- och ungdomslitteratur och hur man kan anordna bokprat
etc. Anna tycker kursen var mycket bra och givande. Som lärarbibliotekarie har hon en
timmes nedsättning i sin lärartjänst och på den tiden skall hon plocka i ordning i biblioteket,
köpa in nya böcker och märka upp dem, skylta med böcker, laga böcker, gallra ut gamla
osv. Anna undervisar inte i bibliotekskunskap längre, för hon anser inte att hon hinner. Hon
har däremot gjort i ordning ett arbetsmaterial som de andra lärarna kan låna och genomföra
själva. Sara som är barnbibliotekarie arbetar på barnavdelningen på ett kvartersbibliotek.
Hennes arbete innebär bl.a. bokprat och information om biblioteket, plocka ihop boklådor
till skolor och till läsecirklar.

År 7-9

Ylva har i stort sett samma arbetsuppgifter som Anna och det gäller i första hand hålla
ordning i biblioteket. Ylva arbetar inte bara som skolbibliotekarie på skola B, utan hon åker
runt till ”sina” skolor enligt ett visst schema. Ylva undervisar också i bibliotekskunskap för
elever på skolan och hon försöker hjälpa elever och lärare så mycket hon hinner.

3. Vad innebär lässtimulans för Dig?

År 4-6

Annas syn på lässtimulans redovisas under Intervju med svensklärare under fråga 4.
Sara tycker det bästa sättet att stimulera elever att intressera sig för litteratur är genom att de
får bekanta sig med böcker och bläddra och titta i olika typer av böcker. Hon tycker det är
viktigt att barn förstår att alla böcker passar inte alla människor, utan det gäller att hitta
böcker som passar var och en utifrån den personens erfarenheter. När Sara har bokprat och
berättar om böcker försöker hon göra det på ett roligt sätt så att det väcker intresse. Under
bokpratet brukar hon också läsa högt ur böckerna, något som elever tycker om och de
böcker hon har pratat om blir oftast utlånade. Sara tycker det är positivt för läsintresset att
bjuda in författare till biblioteket och de försöker att göra det så ofta som möjligt i mån av
pengar. Hon tillägger dock att resultatet av författarbesöket är helt beroende av hur väl
förberett det har varit. Vikten av att förbereda författaresök för att få ut mest möjligt av det
skriver bl.a. Chambers (1995) och Wingård (1994) om.

År 7-9

Ylva tycker det viktigaste är att hitta rätt bok till rätt elev vid rätt tidpunkt. Hon poängterar
att det är A och O och det är många gånger det som är avgörande om en elev läser fler
böcker. Därför försöker hon plocka fram och skylta med böcker som behandlar ämnen som
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intresserar elever i en viss ålder. När hon hjälper elever hitta böcker försöker hon plocka
fram sådana som innehåller något de kan identifiera sig med. Hon påpekar att för de flesta
elever som går år 7-9 är det viktigt att få insikt om att det finns andra som befinner sig i en
liknande situation. De kan på så sätt förstå sig själva och omvärlden bättre och de får
därigenom nya kunskaper. Hon försöker också rekommendera böcker som har ett bra språk
och är lättåtkomliga, eftersom de flesta elever är vana vid TV och video där det hela tiden
händer något. När Ylva bokpratar för klasser brukar hon också ta upp hur man bör sköta och
vårda böcker.

4. Samarbetar Du med någon lärare?

År 4-6

Eftersom Anna är lärarbibliotekarie och arbetar heltid som lärare finns det inte tid och
utrymme för något samarbete. Om någon lärare på skolan vill ha boklådor skickar de efter
det från kvartersbiblioteket. Sara berättar att hon och hennes kolleger plockar ihop boklådor
till skolan, men hon anser inte att hon samarbetar med någon lärare. Hon berättar att det är
många klasser från skola A som regelbundet besöker kvartersbiblioteket, men det är mest
från år 1-3. Enligt Sara informerar biblioteket skolan om att de finns och att de kan erbjuda
hjälp, men sedan anser hon att det är upp till varje lärare att ta kontakt med biblioteket.

År 7-9

Enligt Ylva samarbetar hon med många lärare genom att hon plockar ihop boklådor till
dem. Hon tillägger att egentligen är det inte samarbete i ordets rätta bemärkelse, utan det är
mera en form av ensidigt samarbete; där hon är utförare och lärare beställare. Ylva tycker
dock att det fungerar ganska bra, men hon tror att ett samarbete skulle fungera bättre om
hon hade mera tid på varje skola. Samarbete mellan lärare och bibliotekarier är något Kühne
(1993) tar upp i sin doktorsavhandling, se under rubrik 5.4 Skolbibliotek.

5. Informerar ni på biblioteket skolor om nya barn- och ungdomsböcker? Fråga till
Sara och Ylva. / Informerar Du som lärarbibliotekarie Dina kolleger om nya barn- och
ungdomsböcker?  Fråga till Anna.

Sara berättar att tidigare gick hon och andra bibliotekarier ut på skolor och informerade om
böcker, men nu kostar det pengar. Därför finns det är inga skolor som är intresserade, utan
skolorna besöker biblioteket i stället och då informerar bibliotekarierna om barnböcker. De
enda lärare som får information om nya barnböcker är de som är lärarbibliotekarier, se
Intervju med lärare fråga 8, År 4-6. Ylva informerar de klasser som har bokat henne för
bokprat. Då informerar hon och visar nya barnböcker. I biblioteket finns en boksnurra och
på den skyltar hon med de nyaste böckerna. Bibliotekstjänsts (BTJ) sambindningslistor,
dvs. deras listor över nya barnböcker, finns i biblioteket för allas beskådan. I dessa listor
finns två recensioner av varje bok.

Annas uppgift som lärarbibliotekarie är att en gång per termin informera sin kolleger om
nya böcker. Då brukar hon plocka fram guldkornen bland de böcker hon har köpt in till
skolan. Kollegerna får sedan låna böckerna och läsa innan hon ställer in dem i biblioteket.
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7. DISKUSSION

Genom mina intervjuer fick jag reda på att samtliga lärare och bibliotekarier var överens om
skönlitteratururens betydelse för såväl elevers språkliga utveckling som för fantasi och
tankeförmågan. Litteraturens betydelse är något som starkt betonas i styrdokumenten. I
Kursplanen för svenska preciseras inte närmare hur lärare bör arbeta med litteratur i skolan,
utan endast målet finns definierat. Det som dock nämns är tyst läsning, boksamtal,
skrivande och dramatisering. Detta överensstämmer i stort sett med de fyra lärarnas svar på
fråga 4: Hur arbetar Du med lässtimulans? Alla fyra arbetar ganska traditionellt med
litteratur och det verkar som om lärarna tolkar Kursplanen bokstavligt. Jag blev förvånad
över att den lärare som endast arbetat i fyra år som lärare trots det arbetar med litteratur på
samma sätt som kollegerna. Kanske är det precis så som lärarna påpekade; att det finns för
lite tid till skönlitteratur. Detta i sin tur gör möjligen att de metoder lärarna använder är fullt
tillräckliga.

Det står i Kursplanen för svenska att eleven skall lära sig att utnyttja bibliotekens
möjligheter. Jag tycker mig se i mina intervjuer att det beror helt på lärarens eget intresse
hur bibliotek utnyttjas och används. De lärare som själva läser mycket barnböcker använder
sig i högre utsträckning av biblioteket än de lärare som själva inte läster några barnböcker.
Jag är ganska säker på att lärares inställning till såväl litteratur som bibliotek avspeglar sig i
elevers engagemang. Wingård (1994) skriver att det är ytterst viktigt att elever får kunskap
om hur man hittar böcker i ett bibliotek, annars är det inte värt något besök. Det håller jag
med om, men jag tror tyvärr att om inte läraren är intresserad, så blir det inte så mycket med
bibliotekskunskapen.

Det finns en rad olika faktorer som påverkar elevers läslust. I den litteratur jag har läst
framhävs lärarens engagemang och enligt Rimsten – Nilsson (1981) räcker det inte med att
det finns böcker, utan någon måste visa och saluföra dem. Chambers (1995) skriver mycket
om läsmiljöns betydelse och han tar upp vikten av att skylta med böcker och göra dem
synliga. Av de intervjuade lärarna tar alla utom en upp hur viktig läsmiljön är för läslusten.
Dessa lärare försöker så gått det går att ha böcker synliga i klassrummen, åtminstone när
elever har läsveckor. Problemet verkar vara att det inte finns klassuppsättningar så att det
räcker till varje klass, utan det finns ett par uppsättningar som hela skolan får samsas om.
Om man trots det vill ha böcker synliga tycker jag man kan skylta med dem på olika ställen
i skolan. Man kan ha bokhyllor och bokskåp stående i korridorer och uppehållsrum, där
några lärare och elever ansvarar för skyltning och byter ut böckerna med jämna mellanrum.
Både Chambers (1995) och Wingård (1994) skriver om hur betydelsefullt det är att det finns
särskilda läsplatser. Båda författarna tar också upp läsställningens betydelse och vikten av
att få tid till läsning. På både skola A och B finns små grupprum som eleverna kan sitta och
läsa i, men det förutsätter att ingen annan lärare använder dem. Skolor verkar inte vara
byggda för en sådan verksamhet, utan de få grupprum som finns är ofta upptagna. Även om
många skolor saknar grupprum, tycker jag att man kan göra ganska mycket ändå, tex. bygga
läshörnor med hjälp av bokhyllor i klassrummen, biblioteket eller i aulan. En av lärarna är
av uppfattningen att läsning kan man ägna sig åt när det blir en stund över. Det resulterar i
att lässvaga elever hinner aldrig ta fram sina böcker förrän lektionen är slut. Chambers
(1995) och Wingård (1994) skriver att när lärare intar ett sådant förhållningssätt till läsning
och litteratur visar han/hon att läsning är inte någon meningsfull sysselsättning. Jag tror
tyvärr att det är en vanligt förekommande bild av läsning både bland elever och lärare: det
är något man gör när det blir en stund över.
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Något annat som påverkar läslusten och intresset för böcker är valet av bok. Wingård
(1994) skriver om att lärare bör informera elever om böcker och ta upp tex. baksidestexten.
Genom min undersökning fick jag fram att det är endast en lärare som berättar och pratar
om böckers layout. Böckers utseende spelar en väldigt stor roll när elever väljer bok. Är det
en bok som ser tråkig ut blir den inte läst, såvida ingen rekommenderar den. Jag antar att det
hör ihop med att den läraren även är lärarbibliotekarie och därmed har kunskaper om böcker
som ”vanliga” lärare inte har. Det är synd att inte bibliotekariers kunskaper tas bättre till
vara tycker jag. Flera av de intervjuade lärarna pratar ofta om böcker med sina elever och
tipsar dem på det sättet om bra böcker. Men det kräver att man har läst många barnböcker
själv och har ett lager av titlar att ösa ur. Återigen spelar lärarens eget intresse en stor roll.

I år 4-6 verkar det vanligaste vara att elever får välja fritt vilka böcker de skall läsa, medan i
år 7-9 är valet mera styrt och inriktat på olika teman. Elevers fria val av böcker tycker jag å
ena sidan är bra för då får de läsa sådant de tycker om, vilket ökar motivationen och
intresset. Men å andra sidan saknar jag uppföljning av böcker, vilket förutsätter att alla har
lästa samma bok eller böcker med samma tema. Hur lärare arbetar för att stimulerar till
läsning tycks inte variera så mycket mellan lärarna. De framhåller alla precis som
Chambers (1995) och Lundqvist (1984) högläsningens roll för att på så vis väcka elevers
intresse för litteratur. Högläsning förekommer som tur är inte enbart som belöning, utan de
flesta av lärarna inser dess betydelse. Alla lärare utom en läser regelbundet för sina elever.
Personligen tycker jag det är viktigt att högläsning fortsätter även i de högre årskurserna
och jag tycker att även högläsningsböcker kan analyseras och diskuteras, för att på så sätt få
igång tankeverksamheten och få nya infallsvinklar. När det gäller tyst läsning svarar lärarna
att det följs inte upp på annat sätt än att eleverna får skriva recensioner och någon gång får
de dramatisera en händelse. Det är med andra ord inte så vanligt att man tillsammans
diskuterar och analyserar en text. Några av lärarna tog i och för sig upp att de ibland
samtalar om böcker, men huvudsyftet är att förklara svåra ord. Det verkar som det
viktigaste är att elever skriftligt visar att han/hon har läst en bok så att läraren vet. Trots att
samtliga lärare påpekar att upplevelsen av en bok är det viktigaste, så förekommer
boksamtal endast i mycket liten utsträckning, medan bokrecensioner är det dominerande
redovisningssättet. Personligen tycker jag att recensioner är bra - ibland, men det skall inte
vara det enda sättet att arbeta med en text, utan diskussioner och boksamtal bör ges större
utrymme. Jag håller med Lundqvist (1984) i hennes resonemang att det är först i samtal
med andra som texter kommer till sin rätt. Genom boksamtal kommer även den muntliga
biten in på ett naturligt sätt och elever får träna sig på att framföra sina åsikter och motivera
sina ståndpunkter. Jag anser också att efter man har läst en bok behöver man bearbeta det
lästa och dela med sig av sina upplevelser.

Under mina litteraturstudier har jag läst Ulla Lundqvists böcker Litteraturundervisning
(1984), och Läsa Tolka Förstå (1995). Samtliga böcker är dock mycket bra och de ger tips
på hur lärare kan arbeta med litteratur på ett stimulerande sätt. Lundqvist (1984) tar bl.a.
upp närläsning, som går ut på att alla elever läser samma text och analyserar den rad för
rad. Även Chambers skriver om boksamtal i sin bok Böcker inom oss (1994). Den modell
han redogör för går ut på att elever får skriva ner vad de gillar, inte gillar, förstår och inte
förstår. Med dessa frågor som utgångspunkt för lärare och elever sedan ett resonemang om
boken. Denna metod är inte heller något som används av de lärare jag intervjuade. Tyvärr
verkar det som Chambers och Lundqvists olika modeller för hur skönlitteratur kan
bearbetas har gått helt förbi samtliga lärare. För mig har dessa böcker blivit riktiga
guldgruvor, ur vilka jag kan hitta många bra idéer och få nya infallsvinklar. Även Chambers
bok Böcker omkring oss (1995) är en mycket bra och användbar bok anser jag och dessa
eller liknande böcker borde presenteras för lärare på någon studiedag. Genom intervjuerna
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framkom att flera lärare vill ha fortbildning och få nya injektioner om hur de kan arbeta
med litteratur. Men när jag frågade dem om de skulle vilja arbeta annorlunda för att väcka
läslust svarade samtliga att de skulle vilja ha mera tid och någon efterfrågade också tips från
andra lärare. Ingen av lärarna hade dock något förslag på hur de skulle vilja arbeta, vilket
förvånade mig mycket.

Hur lärare gör för att informerar sig  om nya barnböcker råder lite olika åsikter om. Några
lärare försöker läsa så många barnböcker de kan på sin fritid, för att kunna rekommendera
och entusiasmera elever. Medan det finns andra som anser att de inte är lärare alla timmar
på dygnet, vilket gör att de inte vill läsa barnböcker på sin fritid. I samtliga böcker jag har
tagit upp i min litteraturgenomgång framhävas lärarens eget intresse för litteratur. Både
Lundqvist (1984) och Nilsson & Nilsson (1991) hävdar att alla lärare bör läsa barnböcker
för att få kunskap om dem och för att kunna rekommendera till elever. Lundqvist (1984)
skriver att många lärare anser att de inte har tid att läsa barnböcker. Det avfärdar hon
bestämt, och menar att det bara är fråga om prioritering. Nilsson & Nilsson (1991) är av
åsikten att alla lärare borde läsa en barnbok i veckan under såväl sin utbildning som under
sin tjänstgöring. Jag håller med både Lundqvist och Nilsson & Nilsson i deras resonemang
och jag tycker det krävs av en svensklärare att vederbörande har intresse av litteratur.
Genom mina intervjuer har det framkommit att det finns lärare som inte anser att de
behöver förkovra sig i sitt ämne på fritiden. Det tycker jag är en ganska trångsynt och
skrämmande inställning. Jag tycker det borde ligga i lärares intresse att förbättra sina
kunskaper och jag anser det är av yttersta vikt att lärare fortbildar sig inom sitt ämne.

På skola A informerar Anna sina kolleger en gång per termin om nya barnböcker. I övrigt
finns det ingen organiserad information eller bevakning vare sig på skola A eller B. Det
gjorde mig lite förvånad, eftersom samtliga lärare framhåller litteraturens betydelse.
Lundqvist (1984) liksom Nilsson & Nilsson (1991) tar upp bl.a. läsecirklar, recensions-
bevakning och studiedagar. Jag trodde det var något vanligt förekommande på skolor, men
det verkar inte så utan det åligger varje enskild lärare att engagera sig. Mina empiriska
studier omfattar i och för sig endast två skolor. Det enda som finns på båda skolorna är
Bibliotekstjänsts sambindningslistor, vilket i och för sig ger god vägledning. Har man
tillgång till en skolbibliotekarie på skolan anser jag att man skall ta vara på det och bjuda in
honom eller henne till konferenser eller studiedagar och på så vis få information om
barnböcker. De lärare jag intervjuade var alla medvetna om läsandets betydelse, men det
verkar som om de har så mycket annat att de inte varken hinner eller orkar engagera sig mer
än vad de redan gör.

Om det finns något samarbete mellan lärare och bibliotekarier råder det lite skilda
uppfattningar om. På skola A tycker varken lärare eller bibliotekarien på kvarters-
biblioteket att något samarbete föreligger, även om lärarna då och då beställer boklådor.
Eftersom en av lärarna är lärarbibliotekarie har hon ändå ett visst samarbete med
huvudbiblioteket, medan den andra läraren ännu inte haft tid att prata med någon
bibliotekarie. Lärarna på skola B däremot anser att de samarbetar med skolbibliotekarien,
vilket hon egentligen inte tycker. Precis som Kühne (1993) skriver inskränker sig det
samarbetet oftast till bokprat och plocka ihop boklådor. Skolbibliotekarien på skola B tror
att ett samarbete skulle fungera bättre om hon hade mera tid på skolan och på så sätt kunna
delta mera i skolans övriga verksamhet. Jag tycker det verkar som bibliotekarier ibland får
rollen som en serviceperson, åtminstone på skolor som har egen skolbibliotekarie. Därför
tycker jag det är viktigt att man försöker ta tillvara på både lärares och bibliotekariers
kunskaper, så att det blir ett ömsesidigt samarbete. Kühne (1993) nämner några åtgärder för
att få igång en samverkan, se 5.4.1. Jag tycker lärare borde dra nytta av bibliotekariers
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kunskap i högre utsträckning. Enligt min uppfattning måste bibliotekarier ”släppas in” mera
i undervisningen om de tillsammans med lärare skall kunna stimulera morgondagens barn
att läsa och njuta av litteratur. Skall vi kunna konkurrera med alla andra medier krävs
krafttag och samverkan.

Det skulle vara intressant att få göra en mera omfattande empirisk undersökning där man
hade möjlighet att prova några av de tips och idéer som framkommit i litteratur-
genomgången, och på så vis se om litteraturintresset ökade bland elever. Det skulle även
vara av intresse att genomföra ett projekt i samarbete med en skolbibliotekarie. Ett projekt
där lärare och bibliotekarie planerar arbetet tillsammans och utifrån sina gemensamma
kunskaper.
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Bilaga 1

Intervjufrågor till svensklärare:

1. Hur länge har Du arbetat som lärare?

2. Vilka årskurser har Du undervisat i och vilka årskurser
undervisar Du i nu?

3. Vad innebär lässtimulans för Dig?

4. Hur arbeta Du med lässtimulans?
Förslag till följdfrågor: Berätta hur? Hur arbetar Du med böcker? Några
särskilda böcker Du använder? Antologier? Läsmiljö? Tid att läsa?
Författarbesök? Hur välja bok?

5. Skulle Du vilja arbeta annorlunda för att väcka läslust?
Förslag till följdfrågor: Är Du nöjd med Ditt arbetssätt? Har Du några
förslag på hur Du skulle kunna arbeta?

6. Finns det något bibliotek på skolan?
Förslag till följdfrågor: Går Du dit med Dina klasser? Hur används det?

7. Samarbetar Du med någon bibliotekarie?
Förslag till följdfrågor: Hur ser det samarbetet ut? Fungerar det bra?
Skulle det kunna vara bättre?

8. Hur får Du information om nya barn- och
ungdomsböcker?

9. Har Du den kunskap om barn- och ungdomslitteratur som
Du behöver?
Om inte: Hur skulle Du kunna förbättra Din kompetens på området?
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Bilaga 2

Intervjufrågor till bibliotekarie:

1. Hur länge har Du arbetat som bibliotekarie?

2. Du är lärarbibliotekarie / bibliotekarie / skolbibliotekarie,
vad innebär det?

3. Vad innebär lässtimulans för Dig?

4. Samarbetar Du med någon lärare?
Förslag till följdfrågor: Hur ser det samarbetet ut? Fungerar det bra?
Mindre bra? Vad skulle kunna vara bättre?

5. Informerar ni på biblioteket skolor om nya barn- och
ungdomsböcker? Frågor till Sara och Ylva. / Informerar Du
som lärarbibliotekarie Dina kolleger om ny barn- och
ungdomsböcker? Fråga till Anna.


