
    
  
LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete, 10 poäng 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
MMeedd  sskköönnlliitttteerraattuurr  mmoott  lläässlluusstt  
– en studie om arbete med skönlitteratur i år 1–5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  
AAnnssvvaarriigg  iinnssttiittuuttiioonn:: Humaniora   Anita Backman 
HHaannddlleeddaarree:: Per Stille     Heléne Stenquist  
GGOOXX--kkoodd::  114499  
ÅÅrr  oocchh  tteerrmmiinn::  22000066  VVTT  



 
 

 2

Sammandrag  
 

Syftet med vår uppsats var att ta reda på hur klasslärare i år 1–5 arbetar med skönlitteratur 

för att stimulera läslusten hos eleverna. Undersökningen visar att arbete med skönlitteratur 

finns med dagligen hos de flesta lärare på skolorna och det förekommer många olika ar-

betsformer. En enkätundersökning gjordes bland 38 lärare i en mindre kommun. Resultatet 

visar att skönlitteratur av de flesta lärarna anses ha en mycket stor betydelse för läslusten. 

Vi har också funnit att mycket av lärarnas arbete med skönlitteratur är likartat i de olika 

skolåren. Lärarna ser positiva resultat av sitt arbete, främst att eleverna visar lust och glädje 

till att läsa, därnäst ansåg lärarna att läsfärdigheten förbättras. Även fantasin och ordförrå-

det anses öka. Det som skiljer sig mest mellan skolåren är att tiden för tyst läsning ökar ju 

äldre eleverna är, medan tiden för högläsning minskar med stigande ålder. Ytterligare en 

skillnad är att äldre elever får arbeta mer med olika skrivuppgifter.  

 

Sökord: skönlitteratur, läslust, lässtimulans 
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1 Inledning 

 

Barn och ungdomar idag spenderar mycket av sin fritid framför teve och dator. Dessa me-

dier är konkurrenter till skönlitteraturens värld. Man behöver inte tänka på samma sätt som 

då man läser. Forskning visar att barn och ungdomars läsning av skönlitteratur på fritiden 

markant har sjunkit de senaste åren. Även föräldrarnas tid att läsa för sina barn har minskat 

(SOU 2002 s. 27). Därigenom blir skolans roll som stimulansfaktor än viktigare. Som för-

skollärare i förskola och förskoleklass har vi använt oss mycket av skönlitteratur i form av 

bilder- och kapitelböcker för högläsning. Det gäller att entusiasmera eleverna för en positiv 

inställning till skönlitteratur. Många forskare och lärare har sett positiva resultat hos ele-

verna efter arbete med skönlitteratur. Den är ett komplement till läroboken och faktaboken 

och leder till att eleverna får en djupare förståelse av kunskaper (Ejeman & Molloy 1997 s. 

149). 

Med denna undersökning vill vi få svar på hur man i skolorna arbetar för att eleverna 

ska inspireras till att vilja läsa skönlitteratur och känna läslust samt vilka resultat detta arbe-

te ger.  

Lustfylld läsning innebär för oss att eleverna tycker det är roligt och inspirerande att 

läsa böcker, att de gör det för sin egen skull och att de känner ro och avkoppling. Både sko-

lan och hemmet kan få barn och ungdomar att uppleva att skönlitteratur är lustfyllt och po-

sitivt. 

Ordet skönlitteratur förekommer vid ett antal tillfällen. Vår definition, i detta arbete, är 

att skönlitteratur är påhittade berättelser som kan uttrycka mänskliga känslor och tankar 

och inte har några krav på att berätta sanningen. Den är en motsats till facklitteratur! 

 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärare i år 1–5 stimulerar läslusten genom 

att arbeta med skönlitteratur.  
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1.2 Frågeställning 

Frågorna som denna undersökning skall försöka finna svaret på är: 

 

� Hur arbetar lärare i år 1–5 med att stimulera läslusten genom skönlitteratur? 

� Vilka positiva resultat ser lärarna i år 1–5 av arbetet med skönlitteratur? 

� Vilka skillnader finns i arbetet med skönlitteratur i år 1–5? 

 

 

2 Bakgrund 

 

I skolan möter många elever kravet att lära sig läsa. Det är svårt och arbetskrävande i bör-

jan. Vad ger vi dem för utbyte för allt arbete de lägger ner? Svaren på den frågan måste vi 

ge eleverna tidigt om de ska orka kämpa. Här har skolan en stor uppgift. Skolan kan bli den 

plats där eleverna får höra berättelser, sagor, högläsning och utöva egen tyst läsning. För 

tidigare generationer var läslust ett begrepp som innebar lusten att studera vidare. Det var 

först sedan skolan började visa intresse för barnens fritidsläsning, som begreppet läslust 

blev vad vi nu menar med att fånga läslusten. Helen Amborn och Jan Hansson (1998 s.18) 

menar, att vi måste skapa läslusten för att sedan kunna släppa den fri – inte fånga den.  

För många barn är böckernas värld en okänd värld innan de kommer till skolan. Alla 

kommer inte till skolan med en ryggsäck full av berättelser och sagor. De kommer inte hel-

ler från trygga familjer och miljöer som gett dem möjlighet att pröva sina förmågor. Barnen 

har inte upptäckt att det finns mycket roligt att hämta i böckernas värld. Däremot har de 

alla erfarenheter som de måste få hjälp med att klä i ord. Böcker och läsning stimulerar 

barns och ungdomars fantasi, tankar, känsloliv, språkliga utveckling och det främjar deras 

psykiska välbefinnande. ”Bokläsningen kan aldrig överskattas. Den kommer att påverka 

barns och ungdomars intellektuella och själsliga utveckling för all framtid” (Ejeman & 

Molloy 1997 s.122). 

 

 

2.1 Vad säger tidigare kursplaner om skönlitteratur? 

 

Grundskolans första kursplan i svenska kom 1962 och där stod att inte bara läsa, skriva och 

tala var grundläggande huvudmoment utan också att lyssna och se. Huvudmomentet läsa 
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delas upp i litteraturläsning och informationsläsning. Läsning av skönlitteratur blir förknip-

pad med begreppet upplevelseläsning, som ger associationer till lust, känsla och en subjek-

tiv uppfattning av verkligheten. Informationsläsningen är till för att få fakta och kunskaper. 

Genom den här delningen fick ämnet en ”objektiv” nyttig sida och en ”subjektiv” upplevel-

sesida (Malmgren 1988 s. 105). 

I Lgr 69 fick svenskämnet karaktär av en avstjälpningsplats. Det som inte fick plats nå-

gon annanstans fördes till svenskämnet. Ämnet hamnade i kris och undersökningar som 

gjordes om skönlitteraturens roll var mycket nedslående. Eleverna hade en mycket negativ 

inställning till läsning, om det lästes överhuvudtaget någonting (Amborn & Hansson 1998 

s. 11). 

I och med Lgr 80 fick skönlitteraturen en central plats i kursplanen. Genom att det 

skrevs ytterligare en ny kursplan 1988, fick skönlitteraturen platsen som huvudmoment och 

det skulle dominera undervisningen i svenska (Amborn & Hansson, 1998 s.11). Undervis-

ningen förändrades med innehållsbaserat arbete, där elever och lärare tillsammans såg till 

att undervisningen fick ett meningsfullt innehåll. Denna kursplan genomsyrades av ett hu-

manistiskt och kognitivistiskt synsätt, där innehållet skulle vara viktigt för eleven och 

språk- och kunskapsutvecklig följdes åt (Lindö, 2002 s. 51–52). 

 

 

2.1.1 Vad säger dagens kursplan i svenska om skönlitteratur? 

 

I den reviderade kursplanen för svenska 2000 fick litteraturen ett större utrymme och en 

starkare ställning (Skolverket, Kommentarer till kursplaner och betygskriterier 2000 s. 50). 

Skönlitteraturen har en central plats i svenskundervisningen under hela skoltiden och kan 

utifrån olika syften flätas in i skolarbetet på många olika sätt. Det är lärarnas ämnessyn som 

avgör hur de väljer att tolka och arbeta med skönlitteraturen utifrån kursplanen. 

 

Kursplanen i svenska lyfter fram litteraturläsningens betydelse ur många olika aspekter: för att förstå 

världen och sig själv, uppleva nya världar, få kunskaper om människor i olika tider och kulturer, få svar 

på de stora livsfrågorna, få ta del av vårt litterära kulturarv och för att utveckla språkbehandling och 

språkriktighet. (Lindö  2002 s. 177). 

 

I kursplanen för svenska år 2000 (Skolverket 2000 s. 96) står att skolan ska sträva efter att 

eleven ”utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på 
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egen hand och av eget intresse”. Vidare står det, ”att eleven ska sträva efter att utveckla sin 

förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen och 

arbetet med texten till dess syfte och karaktär och att eleven får möjlighet att förstå kultu-

rell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda 

former från Sverige, Norden och andra delar av världen”. Skönlitteraturen ger perspektiv 

både på det som eleverna möter i sin vardag och om människors livsvillkor i ett historiskt 

sammanhang och i olika kulturer (Skolverket 2000 s. 99). 

”Alla elever ska få den hjälp de behöver för att hitta sin läslust och bli läsande männi-

skor. Det gäller att ta vara på de unika tillfällen till tankearbete och kreativitet som skönlit-

teraturen ger upphov till”. Bra texter som varvas med skrivande och diskussioner, gör att 

eleverna utvecklar sitt tänkande (Norberg 2003 s. 93). 

 

 

2.2 Olika synsätt på svenskundervisningen 

 

I vår egen tid är det tydligt, hur pedagogiska idéer kommer och går. Två huvudströmningar 

kan urskiljas i den didaktiska och pedagogiska forskningen när det gäller synen på männi-

skan och sökandet efter kunskap. Den ena är den naturvetenskapliga forskningstraditionen, 

den andra är den humanvetenskapliga traditionen. I den naturvetenskapliga kunskapssynen 

förväntas eleven lära bäst om läraren förmedlar en kunskapsbit i taget. Den syntetiska 

läsinlärningen grundar sig på denna kunskapssyn, likaså formell skrivinlärning och isolera-

de grammatikövningar (Lindö 2002 s. 14–15).  

I den humanvetenskapliga traditionen däremot ses människan som meningsskapande 

och med bestämda avsikter. Svenskundervisningen som bedrivs utifrån den sistnämnda 

traditionen, kännetecknas av att man utgår från helheten istället för delen och innehåll prio-

riteras före form. Det var också de humanvetenskapliga strömningarna i läs- och skrivut-

vecklingen som växte sig starka under 1960- och 70 talet i Nya Zeeland och sedan spred 

sig till Västeuropa. Begreppet ”whole language”, helspråksundervisning kommer från dessa 

strömningar och innebär att man använder språket i naturliga och kommunikativa samman-

hang. Språkarbete med lust och mening förespråkas framför isolerade språkövningar. Den-

na helhetssyn på lärande, där kunskapen sätts in i sitt sammanhang och skapar hela gestal-

ter, är något som de flesta forskare idag är överens om. Läsande och skrivande hör samman 

och bör inte behandlas var för sig (Lindö 2002 s.17–20). Även i den reviderade kursplanen 
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för svenska finns detta synsätt på lärandet inskrivet (Skolverket 2000 s. 98–99). Några 

punkter för en helhetssyn på svenskundervisningen som Rigmor Lindö (2002 s.162) pre-

senterar: 

 

� Man lär sig läsa genom att läsa med lust och mening. 

� Varierad läsning: läsa för barn, läsa tillsammans med barn, läsa med barn, guidad 

läsning och självständig läsning. 

� Varierad skrivning med fokus på ett meningsfullt innehåll 

� Läsande och skrivande synliggörs dagligen i funktionella sammanhang med lärare 

eller barn som goda modeller. 

 

Olika synsätt på ämnet svenska märks i litteraturundervisningen. Malmgren urskiljer (Lin-

dö 2002 s. 65–66)) fyra ämnesparadigm som visar sig i innehållet i en kursplan. 

Den första ämnesuppfattningen ser svenska som ett färdighetsinriktat ämne, där formel-

la övningar och isolerade färdighetsövningar utan meningsfullt och verklighetsanknutet 

sammanhang betonas. I kursplanen i svenska (Skolverket 2000 s. 97) står att ”I ämnet 

svenska behandlas språk och litteratur som en helhet” och att ämnet inte skall delas upp i 

olika moment för olika år. 

Den andra ämnesuppfattningen ser svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne, 

där vårt gemensamma kulturarv sätts i centrum. Även språkhistoria och grammatik ingår. 

Här betonas förmedlingen av det svenska kulturarvet i valet av litteratur. En nedtoning av 

detta märks i den reviderade kursplanen för svenska år 2000. Här lyfts istället fram att ge-

nom skönlitteratur, film och teater leva sig in i andra människors livssituation (Skolverket 

2000 s. 99). 

Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne är den tredje ämnesuppfattningen och 

den sätter elevernas förutsättningar och erfarenheter i centrum. Färdighetsträningen integ-

reras i ett för eleverna meningsfullt kunskapssökande. Undervisningen utgår ifrån teman 

som skall utveckla elevens sociala och historiska förståelse. Litteraturläsningen har här en 

viktig roll för förståelsen för omvärlden och för elevens livsåskådning. I kursplanen (Skol-

verket 2000 s. 98) står det ”För att gå vidare i sin språkutveckling måste eleverna utifrån 

sina erfarenheter få möjlighet att upptäcka de kunskaper de själva har om språket och med 

lärarens hjälp och i samarbete med varandra lära sig om språkets uppbyggnad och system”. 

Slutligen finns en fjärde ämnesuppfattning som ser svenska som ett personlighetsut-

vecklande ämne. Här ses lärandet som en förståelseprocess där talande, läsande och skri-
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vande utvecklas i en tydlig kunskapsprocess. Denna syn ligger nära helspråksundervis-

ningen och skall ha ett meningsfullt innehåll. Viktigt för de språkliga aktiviteterna är det 

sociala samspelet (Lindö 2002 s. 65–66). I kursplanen (Skolverket 2000 s. 96) kan man 

läsa att: ”Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla ele-

vernas kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet”. 

 
 
2.2.1 Undervisningsformer med skönlitteratur 
 

Ett övergripande mål för all litteraturundervisning är att stimulera elevernas lust att läsa och 

att utveckla deras förståelse av alltmer komplexa texter (Lindö 2005 s. 97). Genom att ti-

digt ta in skönlitteraturen i skolans läsarbete får barnen möjlighet att även läsa spännande 

och roande texter medan de lär sig läsa. Här läggs då grunden till framtida litteraturintresse 

enligt Laila Åge (1995 s.71). 

Läsning är en svår process som kräver mycket ansträngning och koncentration och som 

tar stor energi från eleven. Den kräver en språklig mognad, förmåga till abstrakt tänkande, 

perceptuella färdigheter och möjlighet att associera till ljud och tecken. För att ett barn ska 

klara denna process behövs energi och stimulans. Läsningen har stor betydelse för barnens 

språkutveckling. Genom att läsa böcker, med ett rikt och nyanserat språk, för barnen får de 

känslan för språkliga nyanser och språkinlärningen förstärks (Ejeman & Molloy 1997 s. 

45). De barn som fått språklig stimulans i förskolan av medvetna pedagoger – får ett för-

språng framför andra som nästan aldrig går att ta igen senare (Amborn & Hansson 1998 s. 

18). 

Det bästa sättet att undervisa eleverna i läsning är att närma sig läsningen på olika sätt. 

Intresset för läsning ökar, när läraren läser för eleverna, läser med dem och när eleverna har 

möjlighet att läsa själva. När läraren läser för eleverna kan hon/han inta författarens roll 

och läsa texten med sådan entusiasm, som om den vore hennes egen. Läraren gör det möj-

ligt för eleverna att tänka sig in i författarens idéer utan att de behöver tolka de skrivna 

symbolerna, dvs. bokstäverna. Denna aktivitet ger läraren en möjlighet att vidga elevernas 

intresse för böcker och stimulera ett behov och en önskan att vilja läsa (Alleklev & Lind-

vall 2000 s. 14–15). 

Läraren bör också dela med sig av sina egna läsupplevelser som barn, vilket inspirerar 

eleverna till eget läsande. Många saknar läsmodeller i hemmet. De ser aldrig att vuxna läser 

böcker och de hör aldrig mamma och pappa berätta om någon engagerande upplösning av 

en roman (Taube 1997 s.114). 
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Läsningen och det språkliga arbetet måste gå hand i hand. Det är viktigt att man arbetar 

med gemensamma läsupplevelser och bearbetar dem genom boksamtal. Det ökar den 

språkliga förmågan och förståelsen. Viveka Carleson menar, att man som lärare bör skaffa 

sig ett bibliotek med titlar som intresserar eleverna och som passar deras nivå. Innehållet i 

en bok är avgörande för om eleverna känner inspiration till läsning (Carleson 2003 s. 58–

59). En likartad uppfattning har Karin Taube (1997 s.114). Hon anser att det måste finnas 

rik tillgång på böcker, tid till egen läsning samt att läsningen kan kopplas till skrivning t.ex. 

att eleverna skriver bokrecensioner, egna berättelser, brev till huvudpersonen m.m. Även 

Lindö (2002 s.184) poängterar vikten av skrivuppgifter i samband med litteraturläsning. 

Eleverna kan ”läsa med pennan” och på så sätt ha ett reflekterande kring det lästa genom 

beskrivningar av personer och händelser. 

Att låta de äldre eleverna presentera böcker och läsa för de yngre eleverna gör att de 

äldre får känna sig duktiga och uppskattade. Det medverkar även till att de yngre eleverna 

får läsmodeller (Taube 1997 s.114). 

För att ytterligare stärka elevernas intresse för läsning av skönlitteratur, kan man under 

en period ha ett gemensamt tema i klassen. Läraren måste veta vad man har för mål med 

arbetet. En sådan aktivitet ställer krav på läraren att hitta litteratur som är lämplig. Ofta kan 

man få bra hjälp av bibliotekarier på skolan eller på de kommunala biblioteken. Temat kan 

innebära att ett annat ämne förstärker bokupplevelsen och det kan integreras med svenska, 

bild och många andra ämnen (Ejeman & Molloy 1997 s. 133, Norberg 2003 s. 171). 

Lärarna kan utveckla elevernas läsupplevelser i olika uttrycksmedel. Genom att föra in 

drama i undervisningen vänjer man eleverna vid detta. Lika naturligt som att berätta om en 

bok man läst bör det vara att dramatisera den. Blir eleverna vana vid drama kommer de ofta 

själva på att de skulle vilja göra en teater av en saga de läst, göra en dockteater eller drama-

tisera den. Då gäller det att man är beredd att fånga upp de tillfällen som ges. Av detta ska-

pande kring skönlitteraturen kan man få många omväxlande redovisningar (Ejeman & Mol-

loy 1997 s. 280–281, 294–295). 

Mycket av inlärningen i skolan förväntas ske genom att eleverna läser sig till kunskap i 

läro- och faktaböcker. Detta gäller framförallt ju äldre eleverna blir. Det är viktigt att ele-

verna redan från början får lära sig förstå att man hämtar information från dessa böcker. 

Eleverna övar också upp sin läsförmåga och lär sig hur man skriver faktatexter då de läser 

den här typen av texter. De får inte uppleva att skolan är en sluten värld, där det bara läses 

skönlitteratur, utan att den är en del av samhället. ”Vi måste därför medvetet rikta blickarna 

utåt” (Björk & Liberg 1996 s. 93–94). 
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Eleverna är beroende av sina lärare och sina kamrater i skolan. Ett varmt klassrumskli-

mat, en accepterande inställning och förståelse för elevernas olika behov kan bidra till att 

elevernas lust att lära ökar. En lärare som tror på sig själv och det han/hon gör, överför des-

sa känslor till eleverna, som då också blir mer positiva till aktiviteten som ska göras (Eje-

man & Molloy 1997 s. 237). 

 

 

2.2.2 Skäl för att läsa 

 

Varför ska då barn läsa böcker? Den frågan har många försökt få svar på. Jan Nilsson som 

är lärarutbildare och litteraturexpert har ägnat mycket tid åt att få svar på frågan. Han anser 

att skönlitteraturen har stor betydelse för barnets språkutveckling. Ordförrådet utvecklas 

när man läser och barnet lär sig uppleva skriftspråket som ett engagerat språk. När barnen 

lyssnar till det skrivna språket blir det lättare för dem att lära sig läsa själva (Ejeman & 

Molloy 1997 s.123, Norberg 2003 s. 53). 

Vi läser böcker för tankens och kunskapens skull. När man låter barnen leka med inne-

hållet i böckerna lever de sig in i berättelsen och bearbetar på så vis sina tankar och känslor 

och lär sig tolka olika situationer i livet. Tanken gör att de snuddar vid drömmar och lös-

ningar som de aldrig hade kunnat föreställa sig. De kunskaper som man får från skönlittera-

turen stannar i minnet och man läser inte bara om något utan man lever sig också in i berät-

telsen (Ejeman & Molloy 1997 s. 124, Amborn & Hansson 1998 s. 22). 

Många människor upplever att böcker ger dem tröst i olika livskriser. De mår bra när de 

läser och glömmer för en tid sin sorg. I böckerna kan man möta människor som har det på 

samma sätt som man själv. Man får genom böckerna hjälp att tänka igenom sin egen situa-

tion och ser sina problem från en annan synvinkel. Böckerna kan bli en nyckel, som öppnar 

låsta dörrar (Ejeman & Molloy 1997 s. 124). 

Genom läsningen utvecklas också den empatiska förmågan. När man läser böcker utan 

bilder skapar man sig egna inre bilder, vilka har stor betydelse för empatin. Vi är ofta rädda 

för det vi inte känner till och för det som är långt ifrån oss har vi svårt att visa medkänsla. 

Men genom läsningen upptäcker den enskilda människan saker hos sig själv som hon inte 

skulle ha upptäckt utan läsningen (Amborn & Hansson 1998 s. 22). Texterna ger oss också 

sociala förebilder som hjälper till att finna den egna identiteten (Lindö 2005 s. 24). 
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Även barnens begreppsbildning stimuleras då vi läser för dem. De får en mer omfattan-

de begreppsvärld som hjälper dem att beskriva sina tankar och förstå hur omgivningen fun-

gerar (Amborn & Hansson 1998 s. 23). 

Sist men inte minst så läser man för att få underhållning. I böckerna finns flykt och tan-

kevila, sköna oaser i barnens mer eller mindre hårda verklighet. ”Böcker skänker värme, 

tröst och skratt. Unna eleverna att njuta av läsningen utan ständiga krav på ”nyttiga” redo-

visningar. Ha det modet som lärare!” (Ejeman & Molloy 1997 s. 124). 

Astrid Lindgren skrev en gång: 

 

Barn behöver böcker som låter deras fantasi växa. Ett barn ensamt med sin bok skapar sig någonstans 

inne i själens hemliga rum egna bilder som överträffar allt annat. (Ejeman & Molloy 1997 s. 124) 

 

 

2.2.3 Skäl för att inte läsa 

 

Att barn och ungdomar läser mindre nu än under 1990-talet är helt klart. Men vad är det 

som hindrar dem från att läsa mer? En förklaring kan vara att många saknar läsande före-

bilder och att många föräldrar inte engagerar sig i sina barns läsning. Barn och ungdomar 

har mer planerad fritidssysselsättning än förr och läsningen får därför inte så hög prioritet 

och stort intresse (Norberg 2003 s. 60–61). 

Många har också svårt för att koncentrera sig på vad de läser och de kan inte läsa mel-

lan raderna. Meningarna i en bok är längre och mer invecklade än pratbubblorna i en serie-

tidning. Här har skolan en uppgift att hjälpa eleverna i deras läsutveckling så att de känner 

lust att läsa och kan tillägna sig en skönlitterär text, skriver Norberg (2003 s. 61–62). 

Det kan också vara så att skolan och biblioteken har mindre ekonomiska resurser i vissa 

kommuner, vilket bidrar till att det inte finns så många böcker och därför blir det svårt att 

hitta litteratur, som är intressanta för eleverna (Norberg 2003 s. 61). 

Anne-Marie Körling (2003 s. 15) menar att tiden också kan vara ett hinder för läsning. 

Många lärare kämpar mot tiden och tycker inte att den räcker till. De känner krav att uppnå 

olika mål och stressar med olika aktiviteter tillsammans med eleverna. När det gäller läs-

ning måste läraren ge eleverna tid. 

Ett annat skäl till att eleverna inte känner läslust skapar kanske lärarna genom att kräva 

för mycket av eleverna när de läst en bok. Eleverna ska skriva recensioner om sina nyss 

lästa böcker, de ska dela med sig av böckerna till de andra eleverna genom bokprat och 
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lärarna vill att de läser en bok i månaden. Listan kan säkert göras lång på olika aktiviteter 

kring läsandet. Vi kan bara gå till oss själva i den här situationen, menar Körling. ”Om jag 

försätter mig själv i samma situation, måste jag erkänna att detta skulle försvåra min läs-

ning. Min läsning skulle bli allt annat än lustfylld” (Körling 2003 s.17). 

Elevens egen motivation kan vara ett hinder för att läsa. Är motivationen för läsning 

låg, blir läsresultatet lågt eller kanske lika med noll och det känns tungt, tråkigt och motigt 

att behöva läsa. Då finns det ingen läslust för eleven (Körling 2003 s.62). 

 

 

2.3 Stöd för att välja böcker 

 

För att läraren skall kunna ge ett uppriktigt svar på elevernas frågor vid val av böcker krävs 

god kännedom både om eleven och om boken. Det bästa är när barnet hittar böcker i rela-

tion till sin läsförmåga. Men erfarenheten visar att ”svaga” läsare gärna väljer för svåra 

böcker, medan ”storläsarna” lånar lätta böcker. Uppgiften blir för läraren att tillsammans 

med eleven hitta böcker som utmanar och som eleven känner att den klarar av (B. & B. 

Wingård, 1994 s. 13). 

 

Eleverna ska: 

� känna att de har rätt att tycka att böcker är både bra och dåliga 

� känna att deras åsikter tas på allvar 

� inspireras av bokälskande kamraters erfarenheter  

 

Läraren bör också berätta om sitt eget läsande, och om sådant hon/han minns från sin egen 

barndom, eftersom det visar att vi vuxna en gång har varit precis vanliga ungar. Om elever-

na får veta att vi ibland lägger en bok åt sidan ett tag för att fortsätta vid ett senare tillfälle, 

behöver inte eleverna känna ett misslyckade om de kanske någon gång gör likadant (B. & 

B. Wingård 1994 s. 13). 

Alla lärare bör läsa mycket, ha god kännedom om kvalitetslitteratur och hålla sig à jour 

med nyutkommen litteratur, samt ha ett nära samarbete med bibliotekarier. Då kan man ge 

eleverna tips om bra litteratur. Ett bra klassrum bör innehålla 500 böcker som eleverna har 

att välja mellan, föreslår Aidan Chambers (Lyckas med läsning 2001 s. 91, Norberg 2003 s. 

106). 
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2.4 Lästid 

 

Att läsa tar alltid tid. Om man som vuxen anser att barns läsning är viktig måste man se till 

att barnen får tid att läsa. Chambers uppmanar lärare att se till att få in regelbunden lästid i 

den dagliga undervisningen. De ideala förutsättningarna för barn upp till 16 års ålder är att 

de varje dag på skoltid, får en ickestyrd stund för egen läsning. Hur lång skall lästiden 

vara? En rimlig målsättning, menar Chambers, är att vid sju-åtta års ålder läsa minst 15 

minuter/lässtund, helst två lässtunder/dag, vid nio – tio års ålder 30 minuter och vid tretton 

års ålder 40–50 minuter. 

Oumbärligt för en god läsmiljö och en förutsättning om barnen skall utvecklas till goda 

läsare är lästid. Lästid utgör ett av fyra grundvillkor. De andra tre är högläsning, ett bra 

bokbestånd samt lärarledda boksamtal. Men lästiden är självklart det viktigaste av de fyra 

villkoren och en förutsättning för de tre andra. Det är genom regelbunden lästid som alla 

andra läsaktiviteter får en mening. Chambers anser till och med, att en skolas kvalitet kan 

bedömas utifrån hur stor vikt man lägger vid att barnen får tid att läsa (Chambers 1994 

s.45, 50–51). 

En undersökning som är gjord av OECD (Organisation for Economic Co-corporation 

and Development) och Statistics Canada visar, att lästiden för barn mellan 3 och 8 år har 

sjunkit kraftigt de senaste åren. Barnens egen lästid var år 1984 32 minuter per dag, men 

bara 16 minuter per dag år 2001. För barn till lågutbildade sjönk lästiden från 28 minuter 

per dag till 16 minuter per dag. Undersökningen visar även att föräldrars högläsning för 

sina barn i samma ålder också sjunkit kraftigt under de senaste 15 åren (Norberg 2003 s. 

109). 

 

 

2.5 Högläsning 

 

Högläsningen har en stor uppgift i att locka barn och ungdomar in i litteraturen. Den bidrar 

till att skapa läsintresse hos eleverna, inte minst hos elever med lässvårigheter. Ibland är 

högläsningen den enda vägen till att alla elever, även de läsovilliga och lässvaga, får del av 

samma berättelse och kan vara med i samtalen efteråt. Det finns inte många platser där man 

kan njuta av lugnet. Skolan och klassrummet kan få vara en plats där man kan få göra detta. 
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Högläsningen ska vara ett regelbundet inslag i varje klassrum och den måste finnas i alla 

skolans stadier, menar Körling (2003 s. 112). 

Högläsning för de lägre åldrarna är det enda sättet att få läsupplevelser. Den skapar läs-

lust som blir en drivkraft till att vilja läsa själv. När eleverna börjar läsa själva, behöver de 

böcker som är lite svårare för dem själva att läsa. Då är högläsning extra viktig. För många 

elever med lässvårigheter är kanske högläsningen det enda mötet med skönlitteratur och 

med språkets satslära (Ejeman & Molloy 1997 s. 149). 

Även elever med annat modersmål behöver högläsning för att få språklig kontakt. Att 

lyssna till högläsning ger koncentration och man skapar sig egna inre bilder som är viktiga 

idag, då barn och ungdomar matas med mycket bilder från teve och andra media. All hög-

läsning i större grupp ska vara väl förberedd och det är inget man bara ska ta till om det blir 

tid över (Ejeman & Molloy 1997 s.145, 149). 

Genom högläsningen får eleverna också förebilder för hur skriftspråket används av pro-

fessionella ordbrukare. När de lyssnar till hur skriftspråket låter i olika litterära texter, för-

bereder de sin egen läsning och skaffar sig förebilder för hur de själva kan skriva olika tex-

ter (Björk & Liberg 1996 s. 90). 

Vi kan aldrig skylla på att det inte finns böcker vars innehåll inte passar en viss elev. 

Däremot kan det vara så att de böcker, som finns är för svåra att läsa för eleven. Då är hög-

läsning ett måste, skriver Taube (1987 s.113–114). 

Högläsningen har också en social funktion, anser Lindö (2002 s.191). Den ger klass-

rumsgemenskap, utvecklar relationer, främjar att eleverna bryr sig om varandra, får fördju-

pad kunskap om sig själva och sin omvärld. ”Vi måste ofta läsa högt ur bra böcker, skratta, 

njuta, kanske förfasa oss och gråta tillsammans” (Taube 1987 s. 113–114). 

 

 

2.5.1 Tyst läsning 

 

För att eleverna ska bli goda läsare krävs att de läser på egen hand och att det ges möjlighet 

till det i skolan. Lärarna måste uppmuntra den självständiga läsningen och den måste ingå i 

den dagliga undervisningen. Att sitta stilla och läsa tyst är någonting eleverna måste lära 

sig (Lyckas med läsning 2001 s. 87–89). 

Det är vanligt att eleverna har en ”bänkbok” i skolan som de får ta upp och läsa vid oli-

ka tillfällen s.k. fri läsning. Alla elever har då individuellt valda böcker som de lånat på 

biblioteket eller kanske tagit med hemifrån (Norberg 2003 s.98). 
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Många gånger försöker man också stimulera tyst läsning genom olika utmaningar, t ex 

att klassen ska läsa så många titlar som möjligt, eller tävla mot andra klasser i antal lästa 

sidor m.m. Detta kallas mängdläsning och målet är ofta en högre läshastighet. Men här 

måste man som lärare vara observant så att det inte fuskas med läsförståelsen, eftersom 

man ska läsa så mycket som möjligt. Norberg skriver, att det räcker inte bara med fri läs-

ning och mängdläsning. Ibland behöver hela klassen ha samma bok som tystläsningsbok 

och så har man boksamtal kring den lästa boken. Då utvecklas också läsförståelsen mer än 

enbart läsningen i sig (Norberg  2003 s. 98). 

 

 

2.5.2 Boksamtal 

 

Tanken med boksamtal är att en väl vald text läses gemensamt av eleverna, enskilt eller 

som högläsning och att man utifrån texten för samtal. 

I kursplanen för svenska (2000 s. 97) sägs att eleverna skall ”utveckla sin förmåga att i 

dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika syften väcker samt sti-

muleras till att reflektera och värdera”. Chambers (1993 s. 23) anser, att samtal kring litte-

ratur handlar om ett slags gemensamt begrundande. Boksamtalen ger möjlighet att sätta ord 

på tankar och känslor som en läst text ger upphov till. När man lär eleverna att föra bra 

samtal om böcker, lär man dem också att kunna föra givande samtal om andra viktiga saker 

i livet. De måste få känna att allt de känner för boken är värt att berättas och tas på allvar. 

Det är lärarens uppgift att ha en uppsättning frågor som hjälper eleverna att prata om sina 

läsupplevelser (Chambers 1993 s. 10, 59). Det är tillsammans med andra som förståelsen 

för texten blir större för varje deltagare än vad den skulle ha blivit om den tolkats på egen 

hand (Chambers 1993 s. 29). 

Ett övergripande mål med textsamtalet, som Lindö (2005 s.110) valt att benämna det, är 

att stimulera läslusten genom att ge eleverna lässtrategier och tankeredskap för att senare på 

egen hand och med god behållning kunna läsa texter i olika genrer. Utvärderingar visar att 

eleverna behöver träna på att förstå texterna på ett djupare plan. Vana läsare gör sig inre 

bilder, ställer frågor till texten under läsningen samt söker efter ledtrådar och funderar över 

vad som skall hända i berättelsen. De som däremot inte är så vana läser texten på ett ytligt 

sätt. Här anser Lindö (2005 s. 111) att skolan har en viktig roll att återuppväcka den ny-

fikenhet som funnits hos varje läsare när de var barn, genom att ställa intressanta frågor till 

texterna. Dessa samtal ger en ökad förståelse för livets olikheter. 
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2.6 Biblioteket 

 

Skolans bibliotek bör vara skolans mittpunkt. Ett fungerande skolbibliotek är en integrerad 

del av skolans undervisningsprogram. Där bör finnas arbetsplatser i en tyst och ostörd miljö 

där eleverna kan studera och använda faktamaterial. Biblioteket ska även vara en tilltalande 

plats för avkoppling. Utställningar som elever och klasser har gjort ska finnas för att påver-

ka elevernas intressen på olika sätt. Framförallt ska biblioteket vara en plats där eleverna 

känner sig hemma. Böcker, tidskrifter och tidningar ska finnas lättillgängliga för det dagli-

ga arbetet i skolan och för hemlån. För att eleverna ska lära sig utnyttja böcker och biblio-

teket måste de få stimulans, vägledning och hjälp av vuxna. Drömmen vore att det fanns en 

skolbibliotekarie tillgänglig på varje skola. Genom att hålla skolbiblioteket öppet hela da-

gen och att fortlöpande presentera nyutkommen litteratur kan man stimulera elevernas läs-

intresse (Lyckas med läsning 2001 s. 146, Ejeman & Molloy 1997 s. 156–157). 

Mer än varannan grundskoleelev har god tillgång till biblioteksservice. Det innebär att 

skolan har ett bibliotek som är bemannat minst 6 timmar i veckan eller att skolbiblioteket är 

integrerat med folkbiblioteket. Med bibliotek avses inte bara den fysiska förekomsten av ett 

bibliotek utan även att biblioteksverksamheten bedrivs med särskilt avsatt personal. Det 

krävs inte att personalen ska vara särskilt utbildad bibliotekarie (Kulturrådet 2002). 

Regelbundna besök på skolans bibliotek och på de kommunala biblioteken hjälper ele-

verna att lära sig hur man hittar bra och rätt böcker. Detta borde vara obligatoriskt i skolan. 

Samarbetet mellan lärare och bibliotekarier kan öka möjligheterna att hitta rätt bok till varje 

barn. Läraren känner eleven, hans intressen och läsförmåga och bibliotekarien kan det mes-

ta om bra barnböcker och kan presentera nya titlar (Ejeman & Molloy 1997 s.156–157). 

 

 

3 Metod 

 

Vi har valt att göra en enkätundersökning med klasslärare i år 1–5 som metod för vår empi-

riska undersökning. Valet av en kvantitativ metod för undersökningen grundar sig på att vi 

ville nå så många som möjligt i den aktuella kommunen och därigenom ta reda på deras 

inställningar till skönlitteraturens betydelse för läslusten. Undersökningen genomfördes 

under våren 2006. 
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3.1 Urval och begränsningar 

 

Vår undersökningsgrupp består av 38 klasslärare från år 1–5 i en mindre kommun. I kom-

munen finns två större f–6 skolor där undervisningen i huvudsak sker åldershomogent i A-

form och fem f–6 skolor där undervisningen sker åldersblandat i B-form. Begränsningen av 

antalet lärare till endast klasslärare beror på att materialet skulle bli hanterbart och ändå få 

en spridning i fråga om skolor och åldersgrupper för undervisningen. Av de 38 utskickade 

enkäterna fick vi 26 svar, som vi har behandlat utifrån vilka år de svarande lärarna undervi-

sar i. 

 

 

3.2 Genomförande 

 

Frågorna till enkäten utformades efter att vi hade tagit del av vad som skrivits i ämnet tidi-

gare och utifrån det syfte vi hade med vår undersökning. 

När vi bestämt frågor till enkäten, testades den på en lärare som för tillfället är tjänstle-

dig. Efter det justerades ett par av frågorna och sedan ansåg vi enkäten klar att användas. 

Den var i utskicket endast en sida. 

Vi tog kontakt med skolorna genom telefonsamtal eller personliga samtal och utsåg på 

så sätt en kontaktperson för varje skola, som fick distribuera enkäterna till sina kollegor. 

Tillsammans med enkäten fick varje tänkt informant ett brev (bil. 2), där vi förklarade syf-

tet med enkäten, att enkätsvaren skulle behandlas anonymt, vilket sista svarsdatum var 

samt hur den skulle återsändas. De hade ca 3 veckor på sig att besvara enkäten, och under 

en av dessa inföll sportlovet. Vi gjorde inte några personliga påminnelser, däremot bad vi 

kontaktpersonerna att uppmana de tänkta informanterna att besvara enkäten. Vi hade ingen 

fortsatt kommunikation med kontaktpersonerna och vet därför inte om påminnelse gjordes.  

När svarstiden hade gått ut hade vi fått 24 besvarade enkäter. Efter två dagar hade ytterliga-

re två enkäter inkommit och vi hade nu 26 enkäter och en svarsfrekvens på 68 %, vilket vi 

ansåg vara godtagbart. Det är dessa 26 enkäter, som ligger till grund för resultatet och vår 

analys i undersökningen. 

Enkäten består av totalt tio frågor (bil. 1), av vilka hälften är bundna och resten är öpp-

na. Inledningsvis i enkäten finns tre allmänna frågor, därefter de kärnfrågor som vi valt att 
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ställa, av vilka en är bunden och fyra är öppna. Avslutningsvis finns två frågor av sekundär 

betydelse. 

I bearbetningen av enkäterna sammanställde vi resultaten genom att dela in lärarna i tre 

grupper, beroende på vilka år de undervisar i. Grupperingen var år 1–2, år 3–4 och år 4–5. 

På frågorna 5 och 8 har vi kategoriserat innehållet utifrån de svar vi fått. Genom de svar vi 

fått på de öppna frågorna har vi försökt finna skillnader i arbetet med skönlitteratur. 

 

 

3.3 Forskningsetiska ställningstaganden 

 

Valet av en kvantitativ undersökning i form av enkäter, grundar sig på att vi ville nå många 

lärare som undervisar i olika åldrar och få en bredd på svaren. Hade vi däremot valt en kva-

litativ undersökning i form av intervjuer med några lärare, hade vi kunnat få mer förklaran-

de och utförliga svar. 

I vår undersökning värnar vi om informanternas integritet genom att garantera dem full-

ständig anonymitet (Patel & Davidson 2003 s. 60). För att få öppna och ärliga svar skicka-

de vi tillsammans med enkäten ett brev till informanten, där vi talade om att enkätsvaren 

skulle komma att behandlas anonymt. Med hänsyn till våra etiska överväganden kunde vi 

inte utforma exakta svarsalternativ på den första enkätfrågan, där vi efterfrågade antal arbe-

tade år. Vi kan inte heller utläsa av enkätens formulering om informanten har adekvat ut-

bildning. Detta skulle kunna ha röjt enskilda informanters enkätsvar. Informanten fick åter-

sända enkäten till vår skolassistent som öppnade posten och samlade samtliga inkomna 

enkäter. På detta sätt fick vi aldrig vetskap om från vilken skola enkäterna kom. När enkät-

svaren är färdigbehandlade kommer samtliga att makuleras. 

 

 

3.4 Metodkritik 

 

I en vetenskaplig uppsats krävs att det observerade materialet är trovärdigt, det vill säga att 

uppsatsen har en hög validitet och reliabilitet. Med validitet menas att man mäter det man 

avser att mäta. Reliabiliteten avser att de svar vi fått är tillförlitliga (Patel & Davidson 2003 

s. 98). Vi förutsätter att informanterna besvarat enkäterna med utgångspunkt från sina egna 

erfarenheter.  Detta kan vi dock inte kontrollera. 
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I enkäten har vi både öppna och bundna frågor. Enkäten har en låg grad av standardise-

ring, då fem av tio frågor är öppna. Möjligen bidrog det till att svarsfrekvensen inte var 

högre än 68 %, eftersom det krävdes mer av informanten för att besvara enkätens öppna 

frågor. Det kan också vara så att endast de som är speciellt intresserade av ämnet har besva-

rat enkäten. En nackdel för svarsfrekvensen kan även ha varit valet att skicka ut enkäten 

strax före sportlovet, då den kanske glömts bort under ledigheten av en del tänkta infor-

manter. Ett bortfall på över 30 % anses inte värt att bearbeta statistiskt, men kan ändå ge 

många upplysningar (Ejvegård 2003 s. 54). För att få en högre svarsfrekvens kunde vi på-

mint informanterna personligen om att fylla i enkäten. 

Vi kan inte dra några generella slutsatser av undersökningen på grund av det låga delta-

garunderlaget sett i ett större sammanhang. Om undersökningen görs om skulle svarsfre-

kvensen och en del av svaren troligen bli annorlunda, på grund av andra informanter och då 

förändras även resultatet. 

 

 

4 Resultat 

 

Det insamlade materialet som ligger till grund för resultat och analys består av 26 enkäter. 

Fyra av de fem bundna frågorna redovisas i stapeldiagram eller tabeller och de öppna frå-

gorna redovisas i löpande text. Valet att ha hela fem öppna frågor gav ett visst merarbete, 

eftersom det är tidskrävande att kvantifiera, kategorisera och analysera svaren, men det ger 

mer omfattande svar. I enkätundersökningen har vi fått reda på vad lärarna anser om skön-

litteraturens betydelse för läslusten, vilka arbetsformer de använder sig av i undervisningen 

med skönlitteratur och vilka positiva resultat de ser av arbetet. Vi har även fått svar på vilka 

skillnader som finns i lärarnas arbetsformer. 

Vid redovisningen av enkätfrågorna 3–9 har vi delat in lärarna i tre grupper beroende 

på vilka år de arbetar med, år 1–2, år 3–4, och år 4–5. Till år 1–2 har förts de lärare, som 

markerat undervisningstid i år 1, år 2, år 1–2, eller år 1–2–3. De lärare som förts till år 3–4 

har markerat undervisningstid i år 3 eller år 4 eller båda. Den sista gruppen år 4–5, är de 

lärare som markerat undervisningstid i år 4–5 eller bara år 5. I år 1–2 är det tolv lärare som 

svarat, i år 3–4, åtta lärare och i år 4–5, sex lärare. En av lärarna i år 3–4 har endast svarat 

på de bundna frågorna. 
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4.1 Antal arbetade år som lärare 

 

I den första enkätfrågan efterfrågades lärarens antal arbetade år. Detta är en bunden fråga 

med tre svarsalternativ: mindre än 5 år, mellan 5 och 10 år eller mer än 10 år. Som framgår 

av figur 1 är det tolv lärare som har arbetat mindre än fem år, sex i år 1–2, tre i år 3–4 och 

tre i år 4–5. Vidare ser vi att det är fem lärare som har arbetat mellan 5–10 år, två i år 1–2, 

två i år 3–4 och 1 i år 4–5. Slutligen ser vi att nio lärare har arbetat mer än 10 år och de är 

fördelade på fyra som arbetar i år 1–2, tre i år 3–4 samt 2 i år 4–5. 

 

Lärarnas arbetade år
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3
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1

2

0
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År 4– 5
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År 1– 2 

          < 5 år                           5–10 år                       10 år <

 

Figur 1 Stapeldiagram över antal arbetade år som lärare. 

 

 

4.2 Lärarnas huvudsakliga undervisningstid 

 

Den andra enkätfrågan är också en bunden fråga med fem svarsalternativ. Men av enkät-

svaren ser vi att de som arbetar med åldersblandad undervisning har markerat två och i vis-

sa fall tre alternativ. Vi har valt att redovisa lärarnas undervisningstid i samma gruppering-

ar som vi presenterar i inledningen av resultatet. Med denna gruppering ser fördelningen ut 

på följande sätt, 12 lärare undervisar i år 1–2, åtta lärare i år 3–4 och sex lärare i år 4–5. 
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4.3 Detta anses vara skönlitteratur 

 

Enkätfråga tre är också den en bunden fråga där vi ber lärarna markera de alternativ som de 

anser innefatta skönlitteratur. I figur 2 kan vi utläsa att samtliga 26 lärare anser kapitel-

böcker, tätt följt av sagoböcker, vara skönlitteratur. Bilderböcker och lyrik anser 17 respek-

tive 18 lärare vara skönlitteratur. De flesta av dem som anser bilderböcker vara skönlittera-

tur arbetar med yngre elever. Däremot är det endast fyra som anser veckotidningar och fyra 

som anser serietidningar vara skönlitteratur. En av lärarna markerade både serietidningar 

och veckotidningar som skönlitteratur. Lärarna hade möjlighet att själva ge förslag på egna 

kategorier av skönlitteratur, vilket ingen gjorde. 

 

1 2 1
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8 6 4

12 8 6

12 8 5

9 7 1

0 5 10 15 20 25 30

Veckotidningar

Serietidningar

Lyrik

Kapitelböcker

Sagoböcker

Bilderböcker

Olika kategorier av skönlitteratur

År 1 - 2

År 3 - 4

År 4 - 5

 

Figur 2 Stapeldiagram över det lärarna anser vara skönlitteratur. 

 

 

4.4 Skönlitteraturens betydelse 

 

I den fjärde enkätfrågan bedömer lärarna skönlitteraturens betydelse för elevernas läslust på 

en skala från 1–5, där 5 är av mycket stor betydelse. En klar majoritet, 21 lärare, anser 

skönlitteraturen ha mycket stor betydelse för läslusten. Därefter följer fyra som har angett 
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en 4:a, tre av dem arbetar i år 4–5 och en i år 1–2. Endast en lärare har angett en 2:a och 

denne arbetar i år 4–5. 

 

 

4.5 Hur lärarna arbetar med skönlitteratur i sin undervisning 

 

Fråga fem är den första öppna frågan och vi ber lärarna beskriva sitt arbete med skönlittera-

tur i undervisningen. Lärarna redogör för en mängd olika arbetsformer, där vi valt att dela 

in dem i fyra övergripande arbetsformer: läsning, bokprat/boksamtal, skrivuppgift och öv-

rigt. 

År 1–2 

Det som är mest frekvent beskrivet är läsning i olika former: högläsning beskrivs av elva 

lärare, tyst läsning av åtta lärare, läsläxa av sex lärare och läsutmaningar av två lärare. Där-

efter är det bokprat/boksamtal i olika former som sex av tolv lärare beskriver. Endast tre 

lärare har med någon skrivuppgift: recension och skriva vidare på hörd berättelse. Övriga 

arbetsformer som enstaka lärare redogör för är dramatisering, berättelser, temaarbete om 

författare, bokfigurer eller olika genrer. 

År 3–4 

Också bland lärarna i år 3–4 är läsning i olika former det som beskrivs av flest. Högläsning 

beskrivs av fem lärare, tyst läsning av fem lärare, läsläxa av en lärare. Gemensam bok som 

läses enskilt för samtalsunderlag är det en lärare som beskriver. Därnäst är det olika skriv-

uppgifter som beskrivs av tre lärare, t.ex. att eleverna inspireras av läst litteratur för att 

skriva vidare på en egen berättelse, frågor till det lästa som besvaras skriftligt samt läsdag-

bok. Bokprat med tips på bra böcker använder tre lärare sig av, medan endast en lärare be-

skriver boksamtal där klassen läser gemensam litteratur och samtalar om den. Övrigt skön-

litterärt arbete som beskrivs av en lärare är tematerminer med dikter, fabler eller sagor. En 

lärare gör biblioteksbesök. 

År 4–5 

Även bland de äldsta eleverna är det läsning som är den mest frekventa arbetsformen. Olika 

läsaktiviteter som beskrivs är högläsning, fyra lärare, tyst läsning, fyra lärare, äldre läser för 

yngre, en lärare. Läsutmaningar och skolans bokjury (rösta på populäraste boken) beskrivs 

av vardera en lärare. Efter läsning är det skrivuppgifter som beskrivs av flest, fem av sex 

lärare. Skrivuppgifterna består av bokrecensioner, personbeskrivningar, kort sammanfatt-
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ning av det lästa, läsdagbok, olika frågor som besvaras skriftligt, loggbok, brevskrivning 

till huvudpersonen och fortsätta skriva på en hörd berättelse. Boksamtal är det ingen av 

lärarna som beskriver, däremot bokprat med tips på böcker. Under övrigt har vi fört boklå-

dor med olika teman för att inspirera eleverna, vilket en lärare redogör för. 

 

 

4.6 Positiva resultat av arbetet med skönlitteratur 

 

Även denna fråga är öppen och vi vill få svar på vilka positiva resultat som lärarna ser i sitt 

arbete med skönlitteratur. Utifrån innehållet i de svar vi fått har vi gjort följande kategorise-

ring: läslusten ökar, läsfärdigheten ökar, den skriftliga förmågan ökar, den muntliga förmå-

gan ökar, intresse för böcker och övrigt. 

Det mest frekventa svaret vi fått är att läslusten ökar, 18 lärare jämt fördelade, angav 

detta. Svaret beskrivs med att lärarna ser att läsintresset ökar, eleverna visar lust och glädje 

och tycker det är roligt att läsa. Därefter ansåg 13 lärare att läsfärdigheten ökar. Det är i år 

3–4 som störst andel ser denna utveckling, sex av åtta lärare, medan det i år 1–2 är åtta av 

tolv lärare och i år 4–5 två av sex lärare. Lärarna i år 1–2 förklarar det med att de ser flyt i 

läsningen och att läsförståelsen ökar. I år 3–4 ser lärarna att lästekniken utvecklas, läsför-

ståelsen och läshastigheten ökar. För eleverna i år 4–5 ser en lärare bättre resultat på läsför-

ståelsetest och en att läsutvecklingen går framåt. 

Den skriftliga förmågan ökar genom att eleverna får ett utökat ordförråd, detta anser 

sex lärare, jämt fördelade mellan åren. Att stavningen blir bättre angav fem lärare och fem 

anser att skrivandet utvecklas, även de jämt fördelade över åren Fem lärare tycker att fanta-

sin stimuleras av arbetet med skönlitteratur, tre i år 1–2 och två i år 3–4. 

När det gäller den muntliga förmågan, så anser fem lärare i år 1–2, tre i år 3–4 och en i 

år 4–5 att språket utvecklas och ordförrådet blir större. Tre lärare i år 4–5 angav att elever-

na genom skönlitteraturen får diskussionsunderlag och något att reflektera över. Ingen lära-

re i de övriga skolåren uppger detta. 

Inom området ökat intresse för böcker, märks positiva resultat genom att elevernas tips 

till varandra ger en efterfrågan på böcker, eleverna vill läsa bra böcker, en längtan efter 

skolbibliotekets nya böcker och att eleverna vill låna böcker. Dessa svar är jämt fördelade 

mellan de olika åren. 
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Under övrigt har vi sammanfört det som enstaka lärare anger som positiva resultat. Ele-

verna får en omvärldskunskap genom arbetet med skönlitteratur, de visar intresse för det 

som de läst, de vågar tala inför en grupp i t.ex. en pjäs, eleverna älskar lässtunderna, både 

tyst- och högläsning. 

 

 

4.7 Hur mycket tid man ägnar åt skönlitteratur varje dag 

 

På den här frågan ville vi få svar på hur många minuter per dag man ägnar åt olika skönlit-

terära aktiviteter som högläsning, tyst läsning, bokprat och här hade lärarna möjlighet att ge 

förslag på egna aktiviteter. 

År 1–2 

Tid:  0 5–10 10–15 10–20 20 25 10–15        20–30 
 min/ min/ min/ min/ min/ min/ min/ min/ 
 dag dag dag dag dag dag veckan veckan 

Högläsning:   7st. 5st.     
 
Tyst läsning: 2st. 4st. 2st.  3st. 1st. 
 
Boksamtal: 2st. 9st.     1st. 
 
Övrigt: 
Läsgrupper:        2st. 
Läsläxa:        4st. 
Skrivande:        1st. 
Tabell 3 Tid i år 1–2 som ägnas åt skönlitteratur.  

 

 

År 3–4 

Tid: 0 5–10 10–15 10–20 20 25 10–15 20–30 
 min/ min/ min/ min/ min/ min/ min/ min/ 
 dag dag dag dag dag dag veckan månad 

Högläsning: 1st.  4st.  3st. 
 
Tyst läsning: 1st.  2st.  5st. 
 
Boksamtal: 3st. 4st.                        1st. 
Tabell 4 Tid i år 3–4 som ägnas åt skönlitteratur.  
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År 4–5 

Tid: 0 5–10 10–15 10–20 20–25 30 20 1 
 min/ min/ min/ min/ min/ min/ min/ gång/ 
 dag dag dag dag dag dag veckan månad 

Högläsning:  1st.  1st.  2st. 1st. 1st.  
 
Tyst läsning:    4st. 1st. 1st.  
Boksamtal: 4st.      1st. 1st. 
Tabell 5 Tid i år 4–5 som ägnas åt skönlitteratur. 

 

Utifrån enkätsvaren ser vi att högläsning för eleverna sjunker med stigande ålder. Tyst läs-

ning förekommer hos 23 av de 26 lärarna, men under varierande tid. Boksamtal är mest 

frekvent i år 1–2 och år 3–4. Lärarna i år 3–4 och 4–5 ger inga egna förslag på aktiviteter. 

 

 

4.8 Hur lärarna arbetar för att alla elever ska få inspiration till läslust 

 

Lärarna beskriver många olika arbetsformer för att alla elever ska få inspiration till läslust. 

Varje lärare kan ha angivit flera olika. Utifrån de svar vi fått, har vi valt att dela in dem i 

fyra kategorier: 

Bokprat/samtal: att läraren visar att han/hon gillar att läsa, lärare och elever ger var-

andra tips om böcker, man samtalar om en läst bok, samtalar om bilder i böcker, samtalar 

om olika texter. 

Gemensam läsning: högläsningsbok, elever läser för varandra, läsläxa, guided reading 

(läraren läser en gemensam text för eleverna och ger sedan uppgifter på texten) 

Tyst läsning: bänkbok, böcker på datorn, läsutmaningar 

Övrigt: hitta böcker som passar varje elevs nivå och intresse, stort urval av böcker i 

klassrummet, göra lässtunden till en mysstund, biblioteksbesök, boklådor från biblioteket, 

dramatisera sagor och böcker, läsläxa, hembok (eleven får med en bok hem som de läser 

högt ur för föräldrarna). 

År 1–2 

I år 1–2 är det 12 lärare som svarat. Här är det bokprat/samtal som är det man mest använ-

der sig av för att inspirera eleverna till läslust, vilket tio lärare har angivit. Sju av lärarna 

använder sig av någon form av gemensam läsning för att inspirera. Tyst läsning är det en-

dast en av lärarna som använder som undervisningsmetod. Under övrigt är det nio som ger 
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olika förslag på arbetsformer. Det mest frekventa svaret här för att inspirera till läslust är att 

hitta böcker som passar varje elev, vilket fem har angivit. Endast en lärare besöker biblio-

teket för att stimulera läslusten. 

År 3–4 

Här är det sju lärare som svarat på enkäten. Alla lärare har angivit att de använder bok-

prat/samtal som en arbetsform för att eleverna ska inspireras till läslust. Gemensam läsning 

används av tre stycken. Endast två lärare anser att de inspirerar sina elever genom tyst läs-

ning. Under kategorin övrigt har sju lärare angett olika arbetsformer till att inspirera. Fyra 

av lärarna anser här det viktigaste var att hitta böcker som passar varje elevs nivå och in-

tresse. 

År 4–5 

Sex lärare som undervisar i år 4–5 har svarat. Här anger alla att de inspirerar eleverna till 

läslust genom bokprat/samtal och att de själva tycker om läsning. Två av lärarna anger 

gemensam läsning som inspirationskälla. Tyst läsning används av tre stycken och då bänk-

bok eller läsutmaningar. Under övrigt ger tre lärare olika förslag på arbetsformer som inspi-

rerar. 

Utifrån enkätsvaren vi fått är således bokprat/samtal den arbetsform man mest använder 

sig av för att inspirera eleverna till läslust i de olika åren. 

 

 

4.9 Skönlitteratur på rätt nivå för eleverna 

 

På frågan om att hitta skönlitteratur för eleverna hade lärarna två svarsalternativ att välja 

på, lätt eller svårt. Tio av de 26 svarande har valt att markera sitt svar mellan de båda an-

givna alternativen. Detta tolkar vi som att de tycker att det är både lätt och svårt, beroende 

på vilken elev det gäller. Lärarna hade möjlighet att ge egna kommentarer på den här frå-

gan. Av de 26 svaren har vi fått följande fördelning. 

År 1–2  

Två lärare anser att det är lätt, fyra anser det svårt och sex har markerat mellan de båda 

alternativen. Kommentaren från en av dem som angivit att det är lätt att hitta litteratur på 

rätt nivå, är att det är svårt ibland. En av dem som markerat att det är svårt, anser att ele-

verna väljer för svåra böcker och att det då blir en negativ läsupplevelse för dem. En lärare 

anser att det är svårt att hitta böcker till duktiga läsare i år 1. Ytterligare en kommentar om 
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svårigheter är att det tar tid att lära känna eleverna och deras intressen. Kommentaren från 

dem som valt att markera sitt svar mellan alternativen är genomgående, att det är lätt att 

hitta till de duktiga läsarna och svårt till de lässvaga. 

År 3–4  

Här är det tre lärare som anser att det är lätt, tre som anser det svårt och två som har marke-

rat sitt svar mellan de båda alternativen. En lärare tycker att det är lätt för att hon/han har 

utbildning. En kommentar är att det är lätt till de flesta, men värre till de mindre läsmotive-

rade. Det är två som kommenterat att det är svårt att hitta böcker, beroende på elevernas 

intressen. De två lärare som markerat mellan alternativen tycker att det är lätt för elever 

som läser bra och svårt till svaga läsare, då lätta böcker snabbt blir barnsliga.  

År 4–5  

Två lärare tycker att det är lätt, två tycker att det är svårt och två har markerat sitt svar mel-

lan alternativen. Två av lärarna som anser det lätt att hitta böcker har skrivit att de får hjälp 

från kommunens och skolans bibliotek. En av de två lärare som tycker det är svårt skriver 

att det är svårt att hitta bra böcker till lässvaga pojkar. De två lärare som angivit sitt svar 

mitt emellan, har kommenterat att det beror på elevens intresse och läsförmåga om det är 

lätt eller svårt. 

 

 

4.10 Samarbete med kommunens bibliotekarie 

 

I de 26 enkäter vi fått in är det 17 lärare som har samarbete med kommunens bibliotek och 

bibliotekarier på något sätt, nio i år 1–2, fem i år 3–4 och tre i år 4–5. 

Tre lärare i år 1–2, tre i år 3–4 och tre i år 4–5 har inget samarbete alls. Några av dem 

har tänkt ta kontakt med biblioteket, men det har inte blivit av. 

Den vanligaste kontakten är att man får boklådor från biblioteket med jämna mellan-

rum, vilket elva lärare har angett. Sju av dessa har angett att man i år 2 får boklådor 1 

gång/mån. Tre lärare i år 1–2, tre i år 3–4 och en i år 4–5 besöker kommunens bibliotek ca 

3 ggr/termin eller så kommer bibliotekarierna till skolan och har bokprat.  

Hjälp med att hitta lämpliga böcker till enskilda elever och olika teman är det två lärare 

i år 1–2 och två i år 4–5 som får. En lärare i år 1–2 har angivit att biblioteket anordnar tea-

ter och filmvisning. 
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4.11 Resultatanalys 

 

Vid en analys av resultatet ser vi att den största gruppen lärare i vår undersökning är de 

som arbetat mindre än fem år och de är tolv. Fem lärare har arbetat mellan fem och tio år 

och nio lärare har arbetat mer än tio år. Indelningen av lärarna i tre grupper, utifrån vilket år 

de angett att de undervisar i, visar att det är 12 som undervisar i år 1–2, åtta i år 3–4 och sex 

i år 4–5. 

Av enkätsvaren kan vi utläsa att majoriteten av lärarna anser att skönlitteraturen har 

mycket stor betydelse för elevernas läslust. Lärarna ger också sina elever tid till läsning av 

olika slag. Högläsning är dagligt förekommande hos alla lärare, utom två. Tiden för detta 

sjunker dock med stigande ålder. 

Kapitelböcker är den kategori som flest anser vara skönlitteratur, tätt följt av sagoböck-

er. Bilderböcker däremot är det flest av lärarna i de lägre åldrarna som angivit som skönlit-

teratur. Endast ett fåtal har angivit serietidningar och veckotidningar/månadsmagasin som 

skönlitteratur. Lyrik anser 18 lärare vara skönlitteratur, trots det beskriver endast en lärare 

detta i sitt arbete med skönlitteratur. 

När vi granskar enkätsvaren ser vi av de svar vi fått om hur lärarna arbetar med skönlit-

teratur återkommer i deras svar hur de stimulerar sina elever till läslust. En klar majoritet 

av lärarna beskriver någon form av läsaktivitet och läsningen har också hög prioritet för att 

stimulera till läslust. I båda svaren har bokprat/boksamtal hög frekvens. År 3–4 ägnar 

mycket tid åt boksamtal varje dag, och även år 1–2 har hög frekvens här, nio lärare ägnar 

5–10 min/dag. Det är en lärare som på fråga 5 beskriver sitt arbete med boksamtal. Där-

emot sjunker tiden för boksamtal kraftigt i år 4–5. Skrivuppgifter av olika slag är vanligast 

i år 4–5, där fem av sex lärare beskriver den arbetsformen, medan det endast är tre av åtta i 

år 3–4 och tre av tolv i år 1–2 som gör det. 

När det gäller positiva resultat av arbetet med skönlitteratur, så tycker majoriteten sig se 

främst att läslusten ökar och därnäst läsfärdigheten. De flesta som ser en utveckling av läs-

färdigheten arbetar i år 3–4. Ungefär hälften av lärarna som arbetar i år 1–2 och år 3–4 an-

ser att ordförrådet ökar och att språket utvecklas, medan däremot endast en lärare i år 4–5 

har angett detta. Hälften av lärarna i år 4–5, tre av sex, tycker att skönlitteraturen ger under-

lag för diskussioner. 

Att hitta bra litteratur till lässvaga elever anser en stor del av lärarna vara svårt. Denna 

kommentar kommer både från dem som arbetar med yngre och från dem som arbetar med 
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äldre elever. De som däremot tycker att det är lätt att hitta litteratur till eleverna anser att 

utbudet är stort och att bokens baksida ger tips om vilken nivå det är på boken. 

Över hälften av lärarna har samarbete med kommunens bibliotek och bibliotekarie på 

något sätt. Den vanligaste kontakten är att klasserna får boklådor. Biblioteksbesök görs av 

knappt en fjärdedel, ändå beskrivs det endast av två lärare som skönlitterärt arbete. 

 

 

5 Diskussion 

 

Vårt syfte med undersökningen var att ta reda på, hur lärare i år 1–5 arbetar med skönlitte-

ratur för att stimulera läslusten, vilka positiva resultat de ser av arbetet samt vilka skillnader 

som finns i arbetssätt mellan lärare i de olika åren. 

Vi har funnit mycket litteratur som belyser skönlitteraturens betydelse för att stimulera 

elevernas läslust. Den litteratur vi tagit del av innehåller enbart positiva resultat, såväl från 

forskning som från yrkesverksamma lärare. Det har varit svårt att hitta litteratur som mot-

sätter sig vikten av att arbeta med skönlitteratur i skolan. 

I enkätfråga två, där lärarna ska ange sin huvudsakliga undervisningstid, hade vi för-

väntat oss att varje informant skulle ha markerat endast ett av tre alternativ. De svar vi fick, 

försvårade bearbetningen av resultatet. Här hade vi kunnat styra informanterna om vi skri-

vit, att de skulle markera endast ett alternativ. Vi har fått flest informanter, som arbetar i de 

lägre åren. Anledningen till det tror vi är, att lärartätheten är högre bland de yngre eleverna. 

Lärarna har beskrivit många olika arbetssätt och arbetsformer med skönlitteraturen. Vi 

har funnit att likheterna är fler än skillnaderna, vilket vi inte hade förväntat oss, då under-

sökningen har en spridning från år 1–5. Samtidigt är det ett positivt resultat, eftersom kurs-

planen i svenska inte vill se en uppdelning av ämnet svenska i olika moment, som bygger 

på varandra i en given ordning. Det man kan göra med yngre kan man också göra med äld-

re och vice versa. 

 

 

5.1 Arbetsformer och positiva resultat  

 

Alla läsaktiviteter har hög frekvens i lärarnas arbetsformer. Högläsningen minskar i tid med 

stigande ålder medan tyst läsning ökar i tid med stigande ålder. Körling (2003) anser att 
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högläsning bör vara ett dagligt inslag i varje klassrum och för en del elever är detta det 

enda sättet att få ta del av skönlitteratur. Vår erfarenhet är att många elever aldrig får tillfäl-

le att lyssna till högläsning hemma och går därigenom miste om texter som förebilder för 

eget skrivande. Mot bakgrund av de svar vi fått i enkäten, tolkar vi lärarnas svar om positi-

va resultat av skönlitterärt arbete som att den tysta läsningen främjar läsfärdigheter, såsom 

större läsförståelse, ökat ordförråd, bättre läshastighet och bättre stavningsförmåga. Där-

igenom framgår av svaren om positiva resultat, att en stor del av lärarna också har ett fär-

dighetsinriktat perspektiv på undervisningen. Emellertid måste eleverna också få läsa för 

sitt eget höga nöjes skull och för att få en stunds avkoppling (Körling 2003). Inte någon av 

lärarna angav detta i enkäten, men några poängterade att lässtunden ska vara en ”mys-

stund”. För att läslusten ska finnas kvar högre upp i åldrarna är det viktigt att eleverna får 

uppleva att de kan läsa en bok utan att alltid behöva skriva recensioner eller berätta om den 

för sina klasskamrater. Oftast är det så, anser vi, att lärarna känner press på sig att eleverna 

måste ”visa” vad de gjort och att de måste prestera något synligt på papper, eftersom det 

annars inte räknas som riktig undervisning. Som lärare måste man våga vara stark och låta 

eleverna läsa för att få avkoppling och ha det mysigt, det tror vi leder till att läslusten sti-

muleras. 

Många av lärarna beskriver att läslusten hos eleverna ökar genom lärarens eget enga-

gemang för skönlitteratur. Om sambandet mellan lärarnas engagemang och elevernas läs-

lust skriver B. & B. Wingård (1994) och Taube (1997) och betonar då vikten av att lärarna 

delar med sig av sina egna läsupplevelser både som barn och vuxen. 

 Lärare både i år 1–2 och år 3–4 ägnar mycket tid åt boksamtal. Däremot är det endast 

två lärare som beskriver boksamtal i sitt arbete. En förklaring till detta kan vara att lärarna 

tolkar begreppet boksamtal olika. Begreppet bokprat beskrivs av desto fler och tycks här 

innefatta tips på böcker och recensioner. Boksamtal, enligt Chambers (1993) modell, byg-

ger på att en gemensam text läses och utifrån den för eleverna med lärarens handledning ett 

samtal. Även i Kursplanen i svenska 2000 står det, att eleverna i dialog skall sätta ord på 

tankar och känslor som olika texter väcker. När vi granskat svaren om boksamtal och den 

ringa tid som anges för detta, tycker vi det tyder på att det inte är det reflekterande och vär-

derande samtalet, som Chambers förespråkar. En anledning kan vara att lärarna inte är för-

trogna med modellen och kanske inte heller har ett medvetet strukturerat textsamtal. 

Att integrera skönlitteraturen med andra ämnen förstärker bokupplevelsen och ger en 

helhetssyn åt ämnet (Ejeman & Molloy 1997, Norberg 2003). Vi saknar det skapande arbe-

tet kring skönlitteraturen. Det var endast en av lärarna som angav att man arbetar med dra-
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ma i samband med skönlitteratur. Eleverna i de här åldrarna har ofta stor fantasi och kreati-

vitet och då gäller det att som lärare ta vara på det, låta dem göra teater, drama eller annat 

skapande kring boken. Vi förvånas över att det bara var tre lärare som beskrev någon form 

av temainriktat arbete med skönlitteraturen, då detta är tacksamt att integrera med andra 

ämnen. 

 
 
5.2 Skillnader i arbetssätt med skönlitteratur 

 

Som vi tidigare nämnt så var skillnaderna i arbetsformer och arbetssätt mellan skolåren inte 

så markanta som vi hade förväntat oss. En anledning kan vara att man arbetar i arbetslag 

och då planerar och inspirerar varandra, därav blir skillnaderna inte så stora. Mycket av det 

skönlitterära arbetet förekommer i alla de skolår vi undersökt, medan skillnaderna däremot 

visar sig genom att svårighetsnivån och kraven ökar som en följd av elevernas utveckling. 

En tydlig skillnad är att det förekommer fler skrivuppgifter bland de äldre eleverna. Vi 

ser att reflekterande skrivuppgifter såsom: personbeskrivningar, fortsätta på en hörd berät-

telse och bokrecension förekommer, en arbetsform som Lindö (2002) och Taube (1997) 

förordar tillsammans med litteraturläsning. 

En annan skillnad vi sett är, att man använder de kommunala bibliotekens service mer 

med de yngre åldrarna, vilket troligtvis beror på att man i år 2 får boklådor från biblioteken 

med jämna mellanrum. Ytterligare en skillnad som vi sett, är att tyst läsning ökar i tid med 

åldern, medan högläsning minskar i tid bland de äldre eleverna. Detta trots att forskning 

visar på vikten av daglig högläsning av skönlitteratur för att få en ökad lust till läsning. Vad 

detta beror på framkommer inte, men vi förmodar att annat skolarbete prioriteras. 

Det är endast i år 4–5 som lärarna anger att skönlitteraturen ger underlag till diskussio-

ner. Vilket innehåll dessa kan ha framkommer inte av enkätsvaren. Vi anser att samtal 

kring skönlitteraturen berikar elevernas liv genom att knyta an till deras egna erfarenheter, 

men också ökar deras förståelse för omvärlden och språkets uppbyggnad. Utifrån detta er-

farenhetspedagogiska perspektiv, som Malmgren benämner det (Lindö 2002), anser vi att 

fler lärare borde använda detta som en arbetsform. 
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5.3 Avslutande diskussion 

 

Avslutningsvis anser vi att både förskolan och skolan har en betydelsefull roll då det gäller 

att grundlägga goda läsvanor och väcka läslusten hos barn och elever. När det gäller dessa 

goda vanor är det viktigt att redan som förskolebarn få språklig stimulans av medvetna lä-

rare (Amborn & Hansson 1998). Även i den litteratur vi läst betonas det att läraren på ett 

medvetet sätt planerar för elevernas läsning och övrigt skönlitterärt arbete. 

Ett bra bokbestånd i klassrummet gör att eleverna blir inspirerade att när som helst kun-

na ta en bok och sätta sig och läsa. Gärna då i en mysig vrå så att lässtunden blir till av-

koppling. Detta anser några av lärarna i vår undersökning. Att läraren tillsammans med 

eleven hittar böcker på rätt nivå och med ett innehåll som intresserar är en förutsättning för 

god lässtimulans (B. & B. Wingård 1994). Många av lärarna i undersökningen tycker att 

det är svårt. En fråga som vi ställer oss är om det beror på att det är knappt med ekonomis-

ka medel för inköp av litteratur eller skrivs det för få böcker i olika svårighetsgrad? Tiden 

är en annan viktig aspekt för att stimulera läslusten och utveckla goda läsare. Den tid som 

Chambers (1994) rekommenderar för egen läsning, 30 minuter per dag för elever i de skol-

år vi undersökt, ser vi att endast en lärare avsätter. Chambers anser även att det är genom 

regelbunden lästid andra läsaktiviteter får en mening. 

I vår undersökning kan vi konstatera att få lärare använder skapande aktiviteter i sam-

band med skönlitterärt arbete, vilket vi framförallt hade förväntat oss skulle förekomma i 

de yngre åldrarna. I kursplanen för svenska (2000) står det att ”Svenskämnet syftar till att 

tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla elevernas kommunikationsförmåga, tän-

kande och kreativitet”. Genomsyras arbetet med skönlitteratur av en helhetssyn med många 

olika undervisningsformer och att man som lärare är inspirerande och pratar engagerat om 

böcker samt ger läsningen tid, anser vi att det ökar elevernas lust att vilja läsa och att de i 

första hand inte uppfattar läsandet som en färdighetsträning. Alla elever skulle ha nytta av 

en språkutvecklande undervisning utifrån skönlitteraturen. 

 

 

5.4 Fortsatt forskning 

 

Under arbetets gång har många frågor väckts som vi tycker skulle vara intressanta att fors-

ka vidare på: 
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• Ur ett genusperspektiv se på elevernas val av skönlitteratur.  

• Hur planerar och förbereder läraren valet av litteratur för det skönlitterära arbetet? 

• Hur elevaktivt är arbetet med skönlitteratur? På vilket sätt tycker eleverna att de kan 

påverka arbetet med skönlitteratur? På vilket sätt tas elevernas erfarenheter tillvara i 

arbetet med skönlitteratur? 

• Högläsning för äldre elever, vilka blir effekterna, positiva och negativa. 

• Tillgång till egen skolbibliotekarie och rik tillgång på böcker kontra brist på det. 

Hur påverkar det elevernas intresse för skönlitteratur? 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 
 
 

Hej! 
 

Vi är två förskollärare på xxxx-skolan som under 2½ år har gått en distansut-
bildning vid Växjö universitet, med inriktning på svenska och matematik för 
skolans tidiga år. I vårt examensarbete vill vi genom en enkätundersökning ta 
reda på om och hur lärare i år 1– 5 använder skönlitteratur för att stimulera 
elevernas läslust. 

 
Vi är tacksamma om du har möjlighet att hjälpa oss genom att ta dig lite tid 
för att svara på denna enkät. Enkätsvaren kommer att behandlas anonymt.  

 
För att kunna behandla enkätsvaren behöver vi ha in dem senast onsdagen  
den 1/3. 

 
Har du några frågor när det gäller enkäten får du gärna kontakta oss, 
 tele 174 64. 

 
Skicka din enkät med internposten till xx xx, skolassistent, xxxx-skolan. 

 
Tack för att du hjälper oss att genomföra denna undersökning! 

 
 

Hälsningar 
 

Anita Backman o Heléne Stenquist 
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Bilaga 2 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

Mindre än 5 år   □      Mellan 5 och 10 år   □      Mer än 10 år   □ 

 

2. Var är din huvudsakliga undervisningstid läsåret 2005/2006? 

I år 1   □  I år 2   □  I år 3   □  I år 4   □  I år 5   □ 

 

3. Kryssa det du anser vara skönlitteratur? 

Bilderböcker   □  Sagoböcker   □  Kapitelböcker   □  Lyrik   □ 

Serietidningar   □  Veckotidningar/Månadsmagasin  □    Övrigt_____________ 

 

4. Hur betydelsefull anser du att skönlitteratur är för elevernas läslust? 

Gradera 1-5 där 5 är av mycket stor betydelse.   □ □ □ □ □ 

                                                                              1      2       3      4      5 

 

 

5. Beskriv hur du arbetar med skönlitteratur i undervisningen. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. Vilka positiva resultat ser du av arbetet med skönlitteratur? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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7. Hur många minuter/dag uppskattar du att din klass ägnar åt skönlitteratur genom: 

 

högläsning (lyssnar till)_____________tyst läsning_________boksamtal___________ 

övrig aktivitet (beskriv vad och tid)_________________________________________ 

 

8. Hur arbetar du för att alla elever ska få inspiration till läslust? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

9. Att hitta skönlitteratur på rätt nivå för eleverna är        lätt   □        svårt   □ 

Kommentar:_____________________________________________________________ 

 

10. Finns det något samarbete med någon bibliotekarie? Hur samarbetar ni och 

hur ofta? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 


