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Vill även tacka min vetenskaplige handledare Gunilla Johansson vid Luleå 
Tekniska Universitet.  
 
Även tack till andra som hjälpt mig. 
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Abstrakt 
 
Syftet med mitt arbete var att studera elevernas läsvanor samt undersöka deras inställning 
till olika kreativa uppgifter och till att läsa historisk skönlitteratur samt om de helst bara 
velat läsa utan andra uppgifter. Här arbetade vi med historisk skönlitteratur i den svenska 
historien under 1700-talet. Till grund för arbetet ligger LPO 94, kursplaner samt tidigare 
forskning. I läsprojektet ingick läsning av historisk skönlitteratur, skrivande av berättelse, 
bokomslag samt recensionsskrivande. Undersökningen genomfördes i en årskurs 5-6 i en 
skola i Luleå Kommun omfattande 23 elever. Projektet sträckte sig över 5 veckor. I början 
av projektet genomfördes en enkät för att få reda på elevernas läsvanor. Under projektet 
gjorde jag fortlöpande observationer. I slutet fick eleverna fylla i en slutenkät där arbetet 
med eleverna utvärderades. Resultatet visar att de var mer positivt inställda till det innehåll, 
den uppläggning och det genomförande jag använt mig av jämfört med att enbart läsa 
historisk skönlitteratur.  
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BAKGRUND 
                          
Inledning                     
 
Det är i språket framtiden kommer oss nära. 
Det är i språket det förflutna återvänder. 
                                   Sandro Key-Åberg 
 
När jag säger språk, menar jag liv. 
När jag säger tala, menar jag leva. 
                                  Okänd 
                                       
För att göra detta examensarbete valde jag att försöka stimulera eleverna till att läsa historisk 
skönlitteratur och arbete med olika uppgifter i samband med läsningen. Varför jag valde 
denna inriktning av skönlitteratur beror på att mina ämnen som lärare år 4-9 är historia och 
samhällskunskap. Eftersom man nu inom skolorna arbetar ämnesövergripande vore det 
intressant att här arbeta med historia och svenska. Historia är även bra grund för skönlitteratur 
eftersom man här får läsa om olika kulturer, får en inblick i sitt eget kulturarv, tillbakablick i 
tiden och får veta varför världen ser ut som den gör, får perspektiv på sitt eget liv och kanske 
en inblick i framtiden. 
 
Varför ville jag då arbeta med skönlitteratur? Ja, för att jag själv är mycket intresserad av 
böcker på många olika intresseområden, men även för att böcker ger människan så mycket 
tillbaka. Om vi börjar med själva grunderna i språket så tros det öka ordförrådet och man kan 
lära sig rättstavning. Genom att studera andras texter kan man även lära sig själv att skriva. 
Sedan kan man samtala om texterna och få andras åsikter om världen och människors liv.  
 
I den tid vi nu lever med data och TV, TV-spel, kabel-TV, video, filmer o s v är det en stor 
fördel att kunna sätta sig ned lugnt med en bok och inte styras av tid för program och hets 
med spel. Inget kan väl vara så avkopplande som att sätta sig med en bok man själv valt, få 
bestämma själv tid, plats och innehåll när man vill läsa. Vi får lugnt vända sidan i boken när 
vi vill, skapa våra egna bilder av det vi läser. Föreställa oss miljöer och människor som finns i 
boken, vilket även gör att vi tränar vår fantasi. Få förflytta sig till andra miljöer, händelser och 
andra människor än det vi är van vid. Eller att i böckerna känna igen sitt eget liv och kanske 
där få lösning på många problem vi funderar över. Eftersom vi lever i ett 
informationssamhälle kommer den som inte kan läsa att förlora mycket i förhållande till de 
som tar emot mycket information. Det är något man inte heller får glömma att vi får mycket 
information i böcker. Sedan kan man även tänka sig i en förlängning att ett intresse för 
skönlitteratur även kunde öka lusten att läsa läxor. Eftersom läxorna fortfarande är ur böcker, 
borde det kanske vara bra om man har en positiv inställning till böcker överhuvudtaget. 
 

 
Tidigare forskning 
 
Kerstin Rimsten-Nilsson (1982), barnboksforskare, arbetade under tre år med ett 
litteraturprojekt inom ramen för det pedagogiska utvecklingsblocket i Göteborg (PUG) vilket 
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avslutades 1976. Hon har i Barnböcker och läslust(1982) berättat om sitt projekt. Det har 
genomförts på mellan-och högstadiet med 450 elever. Hon fyllde klassrummet med böcker. 
Barnen hade tillgång till dem i flera veckor. De fick fritt välja vad de ville läsa med läraren 
som rådgivare. De hade bestämda lästimmar varje vecka med fri läsning. Lustbetonad med en 
mysig plats i klassrummet. Målet var att eleverna skulle fortsätta med diskussioner, dramatisk 
framställning och illustrationer. Hon krävde dock inte något efterarbete av eleverna. När det 
gäller t ex samtal tyckte hon att det gällde att komma bort från det av läromedelsförfattarna 
förproducerade frågorna, vilka fungerar som broms för spontana öppna samtal.  

 
Hon fick kritik för detta, att inte kräva något efterarbete till läsningen, av en grupp från Lund, 
(Wolf,1989:4) som tyckte det var fel med bara emotionell läsning. De tyckte att hon fått 
hundratals elever att gå från bok till bok i en process som tycks sakna slut. Örjan Forell svarar 
där och säger att i Sovjet läser eleverna mycket skönlitteratur och klassiker och där kan alla 
tala med varandra om litteratur. Bieffekten har blivit att man där nästan inte har några läs-eller 
skrivsvårigheter.  
 
Kerstin Rimsten-Nilsson menade att: 
 ”Det som är lustbetonat gör man gärna, det man gärna gör, det gör man ofta. Det man ofta gör blir man så 
småningom duktigare i.”(Rimsten-Nilsson,1982, s.43) 
 
Landskronaläraren Jan Nilsson (1981) började sitt projekt med litteraturläsning läsåret 
1977/78 i en årskurs 4. Han ville undersöka om inte skönlitteratur kunde fungera som bas för 
all svenskundervisning på mellanstadiet. Han ville visa att skönlitteratur kan vara ett 
alternativ till TV-tittande och serieläsande och att man genom läsning kunde stimuleras till att 
själv skriva. Såväl kunskapsinhämtande som färdighetsträning skulle ske via böckerna. 
 
Till arbetet med skönlitteratur i Jan Nilssons klasser hörde en rad arbetsuppgifter. Kritiker av 
detta har menat att själva litteraturen riskerar att dränkas av allt som skall göras i samband 
med läsningen. Jan Nilsson ansåg att det fanns ett klart samband mellan barnens kunskaper 
och färdigheter i det svenska språket å ena sidan och vilka och hur många böcker de läser å 
den andra. Bänkboken menade han bara är ett plåster på lärarens dåliga samvete när det gäller 
litteraturundervisning. Han ansåg också att det är lika bra att de inte läser om de endast läser 
skräp. Det lyckades bra att få barnen intresserade av svenska ämnet och skönlitteratur. Vid 
kringaktiviteterna är det gängse med: recensioner, omdömeslistor, dramatisering, illustrering, 
bokcirklar med föräldrar, högläsning och textproduktion av olika slag. Till detta kom även 
direkta språkövningar (typ stavning, ordklasslära osv) utgående från den bok eleven för 
tillfället läser jämte de arbetshäften Jan Nilsson skrivit för ändamålet.  
 
 
Ulla Lundqvist (1984), lärare och lärarutbildare i Linköping har ett tredje arbetssätt. Hon var i 
grunden kritisk till fri läsning men ansåg även att man inte kan följa upp allt som eleverna 
läser. Hon kallade fri läsning som att plocka bäret ur kakan eller rosetten i håret. Hon talade 
sig också varm för skönlitteraturens betydelse när det gäller att levandegöra vår historia och 
ge oss ett gemensamt språk, men också för dess funktion som moteld mot skräpet. Förstärkt 
bland annat av TV:s människoföraktande underhållningspolicy. Hade eleverna alltid fri 
läsning är det brist på metod och man befäster inställningen till litteratur som i grunden 
förnekande eller ringaktande. Detta anknyter till den varning hon hade för bänkbok. Om den 
läsningen blir den enda litteraturaktiviteten och dessutom fungerar som belöning för utfört 
arbete, markeras på något sätt att läsningen är en slags hobbyverksamhet, något mindre viktigt 
att syssla med. Istället skulle man vänja eleverna vid krav i samband med läsningen, för att 
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visa litteraturundervisningens främsta mål, att visa ”att böckerna är livsviktiga för 
människor”.  
 
Det hon pläderade för är samtalets viktiga roll i litteraturundervisningen. Detta får inte bara 
utföras om eleverna har lust med det. Läraren får inte heller föra fram en bestämd tolkning av 
texten. Får inte heller skymmas av för många andra uppföljningsarbeten. Klassen skall ha läst 
samma text, eller en grupp i klassen läst samma text. Hennes metod är resonemangsfrågor 
som handlar om moral, psykologi, överföringsfrågor som tar upp sociala aspekter samt 
slutsatsfrågor. Även formfrågor ingår och de menade hon kan föras långt ner i åldrarna. 
 
 Lyssna lyhört på eleverna. Läs aldrig skönlitterär text med något slags facit eller tolkning som mål. Var beredd att ge avkall 
på fullständighetsambitioner och annan duktighet. Den goda litteraturen är liv, precis som eleverna. Liv skall möta liv, då 
händer det spännande och underbara ting.( Lundqvist,1987, s. 8) 
 
Hon kunde också efter ett bra samtal ta upp med eleverna vad god litteratur bör göra med oss: 
 
 ”Kanske inte bara roa, förströ eller trösta. Kanske oroa, uppröra, väcka. Den sortens samtal bör tycker jag, 
återkomma ofta. Att lära eleverna upptäcka litteraturen som en del av livet och som upplevt liv, det är ett 
huvudmål för litteraturundervisningen” (Lundqvist, 1987, s. 11) 
 
På tal om att levandegöra vår historia genom skönlitteraturen sade hon: 
 
 ”Utan att veckla in mig i debatten om samhällets inverkan på människonaturen vill jag dock peka på vikten av 
att föra in samhällsperspektiv i de litterära diskussionerna. Dessutom har alla verk kommit till i ett samhälle, i en 
viss social, ekonomisk och politisk situation. Att bortse från detta är att inte inse litteraturens kraft och 
möjligheter. Det är också att bortse från litteraturens funktion som spegel för olika tiders samhällsskick och 
värderingar. (Lundqvist, 1995, s. 53) 
 
Hon kunde mycket väl tänka sig att arbeta med historiska noveller.  
 
 
Wingård, Barbro och Bo (1994), visade på hur viktigt det är med bra läsvanor och att böcker 
är överlägsna de visuella medierna. De skriver om läsning som kunskapsbank där man kan 
stilla sin nyfikenhet på omvärlden. Man utvecklar sin förmåga till empati: att leva sig in i 
andra människors livssituation, att lära känna dem och förstå dem, leva sig in i olika 
personligheter, andra människors levnadsvillkor, deras sätt att tänka och känna. Vi når även 
positiva effekter med språkutvecklingen.  
 
Ordförrådet utökas och språkkänslan förstärks, samtidigt som eleven upplever en känsla av avkoppling och 
spänning, snarare än av stressade krav på studieframgång. Genom att ord och uttryck återkommer i texterna 
nöter eleverna in ordbilderna och blir därigenom säkrare på stavning. (Wingård, 1994, s. 10) 
 
De menade även att ju mer barnen läser, desto mer kan de träna upp sin läshastighet och när 
de får bättre läshastighet kommer de även att bli mer positiv till läsning. Den skriftliga 
produktionen de gör är lika viktig, där man får använda sig av språket man fått genom 
läsningen. Läsning är en form av hjärngymping då man tränar upp sin fantasi. När vi läser 
skapar vi egna bilder inom oss. Läsandet sätter även vår kreativitet i rörelse, det startar 
tankegångar som spinner vidare när boken för länge sedan är utläst.  
 
Angående de visuella medierna skriver de att: 
 
I många hem håller boken idag på att konkurreras ut av TV, videofilmer och dataspel, som i en aldrig sinande 
ström serverar äventyr och spänning – allt utan att mottagaren behöver anstränga sig särskilt mycket.(Wingård, 
1994, s.8) 
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De tyckte dock att vi på vissa sätt har det bra här i Sverige där vi inte har dubbade filmer. 
Men att vi åtminstone borde sätta målet högre här i Sverige än att barnen bara skall 
konsumera textremsor på TV. Därför måste boken ta upp kampen och försöka erövra nya 
generationer av barn som inte automatiskt skolas till bokslukare. De menade att i kärva tider 
när det sparas in kortsiktigt inom skolan kommer de svagare som inte kan läsa att drabbas hårt 
i vårat nya informationssamhälle. 
 
 
Lars-Göran Malmgren (1992) docent i litteraturvetenskap i Lund har arbetat med flera 
forskningsprojekt om svenskundervisning och litteraturpedagogik på olika stadier i skolan. 
Han har i boken Litteraturläsning som lek och allvar – om tematisk litteraturläsning på 
mellanstadiet (1992) arbetat med en mellanstadieklass under två år – i årskurs 5 och 6. Han 
redovisar undervisningsförloppet i boken med integrerad svenk-och oä-undervisning, vilken 
han utfört tillsammans med Jan Nilsson. Han tar upp exempel på stoff de använt, pedagogiska 
metoder i en tematiskt organiserad undervisning, där skönlitteratur haft stor betydelse. Han 
kom i sitt arbete fram till att tematisk litteraturläsning i svenska med öppna gränser mot andra 
kunskapsfält på mellanstadiet utgör en framkomlig pedagogisk väg i skolan. Det finns 
praktisk pedagogiska metoder som en undervisning kan falla tillbaka på. Det finns kunskaps- 
och erfarenhetsområden som det är möjligt att arbeta med. Han såg även exempel på inslag av 
utveckling mot tolkande och symboliserande läsning under projektets gång. Vidare har läraren 
möjlighet  att med jämna mellanrum fokusera på textens form – särskilt på frågan hur olika 
berättarperspektiv präglar gestaltningen av berättelsen – för att utveckla en 
framställningsmedveten reception hos eleverna inom ramen för en tematisk litteraturläsning. 
Men att undervisningen inte är någon dans på rosor, den går inte på räls enligt planer och 
tidtabell. Det fanns kriser såväl som höjdpunkter i samtalen och bearbetningen av de litterära 
texter som användes. 
  
I boken Svenskundervisning i grundskolan (1996) delar Lars-Göran Malmgren upp svenskan i 
traditionellt två delar – språket och litteraturen. Men som ett det tredje del kommer ”svenskan 
som ett erfarenhetspedagogiskt ämne” – det skiljer sig från de båda tidigare genom att mer 
utgå från den aktuella elevgruppens förutsättningar och erfarenheter än från fasta 
studiegångar. Det avviker från färdighetsämnet genom att försöka funktionalisera 
färdighetsträningen och inordna den i ett sammanhängande kunskapssökande arbete. En 
strävan efter att i undervisningen ta upp teman om mänskliga erfarenheter – aktuella och 
historiska – anses vara viktigt.  
 
Ett mål är att utveckla elevernas sociala och historiska förståelse då det gäller centrala humanistiska problem. I 
detta sammanhang får litteraturläsningen sin betydelse. Eftersom litteraturen i olika former gestaltar mänskliga 
erfarenheter. Språklig produktion från elevernas sida i äkta kommunikationssammanhang eftersträvas också. En 
viktig synpunkt – som gör undervisningen mindre läromedelsstyrd – är att elevernas intresse för och nyfikenhet 
på omvärlden är en förutsättning för både språk – och kunskapsutveckling. I många stycken kan 
erfarenhetspedagogiken ses som en kamp mot likgiltigheten för historien. Ämnet kan betecknas som ett 
”historiskt humanistiskt bildningsämne” som är öppet gentemot andra ämnen i skolan. Särskilt SO-
ämnena.(Malmgren, 1996, s. 89) 
 
Men denna indelning av svenskämnet ansåg han vara teoretisk. De flesta lärare gör nog lite av 
varje som det brukar heta. Han poängterade att det är svårt att veta hur svenskämnet kommer 
att utformas i framtiden, när böckerna har konkurrens av information – och fiktionssamhället. 
Han beskriver det stora utbudet i framtiden genom datornätet av spännande berättelser och 
utbudet på TV som har multiplicerats enormt. Vi kommer kanske att leva mer och mer vid 
våra skärmar. Han föreställde sig sociala klyftor, mellan informationsrika databarn som blir 
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vid sin skärm och informationsfattiga gatubarn på drift i tillvaron. Den klyftan kommer att 
öppna sig mer och mer och barnens väg till en trygg identitet kommer kanske inte att 
underlättas i detta samhälle.  
 
Han undrade om boken har en chans att överleva i det stora medieutbudet det kommer att 
utsättas för. Om barnen kommer att veta hur det är att krypa ihop med en bok i famnen och 
uppleva den lugn och ro det ger, kunna konstruera en inre rörelse av känslor och tankar 
genom att leva med i en sammanhängande berättelse. Den tendens som visats i 
”litteraturutredningen” i början av sjuttiotalet visar att flickor läser mer skönlitteratur än 
pojkar och att både pojkar och flickor läser mindre litteratur under tonåren och högstadiet i 
jämförelse med mellanstadietiden. 
 
Han refererade även till antologin ”Språkutredning, under skoltiden,” 1989. Där säger man att 
flertalet barn troligen lär sig 40 – 50 000 ord under grundskoletiden. Om vi antar att 
inlärningen är jämnt fördelad över de nio åren, tillägnar sig barnen alltså ca 5 000 ord per år 
och ca 100 ord per vecka. Vad lär oss det? Jo, att svenskämnets institutionaliserade 
ordkunskapsträning spelar en kvantitativt ringa roll i barns och ungdomars lexikaliska 
utveckling. Vilken alltså även skulle göra att läsning av skönlitteratur har en stor plats att fylla 
i skolan. 
 
 
Aidan Chambers (1994) är en välkänd engelsk ungdomsförfattare och litteraturpedagog. I 
boken Böcker inom oss – om boksamtal (1994) ger Chambers en praktisk handledning i hur 
man stimulerar barn till att läsa, prata om, kritisera och förstå innebörden i det man läser. 
Chambers bygger sin pedagogik på att man skall samtala om det mesta av vad man läser.  
 
Jag tror också att samtal utgör en grundläggande del av våra liv, inte minst för att många av oss ofta inte vet vad 
vi tänker förrän vi hör oss själv säga det.(Chambers, 1994, s. 10) 
 
Chambers menade att samtala är en mycket värdefull aktivitet i sig. Det är också den bästa 
övning man kan få för att föra samtal om annat i livet.  
 
Så när vi hjälper barnen att samtala kring det de läst hjälper vi dem också att kunna uttrycka sig om annat i livet 
och vad kan vara viktigare att kunna i talets tid.(Chambers, 1994, s. 10) 
 
Barnen skall läsa böcker som är utvalda av kunniga personer och det skall vara böcker som 
passar barnen. De skall vara uppställda i rummet på ett tilltalande sätt. Det är viktigt att de har 
en mysig läshörna eller läsrum och där skall ingen få störa.  
 
Barnen skall varje dag få lyssna till högläsning, lika ofta få tid att läsa själv, och de skall 
uppmuntras att ”vardagsprata” med varandra och med sina lärare. Då är de väl förberedda för 
de formella samtal Chambers tänkte sig att man skall genomföra. Men det är inte säkert att det 
lyckas på en dag det är något barnen måste vänja sig vid.  Chambers menade: 
 
Att låta barnen bli delaktiga i läsandets drama, att låta dem bli dramatiker (som skriver om texten), regissör 
(som tolkar texten), skådespelare (som uppför texten), publik (som är aktiva mottagare av texten), till och med 
kritiker (som kommenterar, tycker och studerar texten) – det är så jag ser vårt arbete som lärare i läsandets konst. 
(Chambers, 1994, s. 10) 
 
Vad gäller samtal om böcker skriver Chambers: 
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Ska man kunna hjälpa barnen att samtala bra om böcker de läst, är det absolut nödvändigt att alla, både barn och 
vuxna är överens om att ”allt är värt att berättas”. (Chambers, 1994, s. 56) 
 
Chambers förde samtal med barnen där hon började frågorna med ”Tell me,” översatt till 
svenska till ”Jag undrar-samtal”. De bannlyste tidigt ordet ”Varför” i början av en fråga. 
”Varför” har en aggressiv, hotfull, utmanande och förhörsliknande klang. ”Varför” är också 
en allt i ett fråga. Den är för stor för att kunna besvaras kortfattat. ”Tell me” inbjuder till 
samverkan, visar att den som frågar verkligen vill veta vad läsaren tycker, det är en fras som 
inleder ett samtal eller dialog snarare än ett förhör. Visar att den som frågar ”inte heller vet 
svaret på frågan”. 
 
Om barnet vill veta vad läraren tycker, kan man uppmuntra barnet att gå vidare genom att 
säga: ”Det skall jag berätta strax, men först skulle jag vilka höra vad ni tycker.” Man får inte 
heller vara rädd att avsluta ett samtal om det skulle visa sig vara ett dåligt val av text eller om 
barnen inte har så mycket att säga om den. Ett boksamtal bör annars kunna pågå mellan 40-60 
minuter. Chambers menar att barn är naturliga kritiker redan från fem års ålder. 
 
Vårt arbete har övertygat oss om att barn har en medfödd kritisk förmåga. De ifrågasätter, berättar, jämför och 
bedömer rent instinktivt. Låter man dem hållas, redovisar de öppet sina åsikter och känslor, och de är 
intresserade av sina kamraters uppfattning. När de pratar om böcker, filmer, TV, sport eller vilken 
fritidssysselsättning som helst som de har ett gemensamt intresse för, samlar de gärna på sig information och är 
minst lika säkra i sina omdömen som vuxna specialister. (Chambers, 1994, s. 34) 
 
 
Cai Svensson (1988) som är docent vid Tema Kommunikation vid Linköpings universitet gör 
i sin bok Att ge mening åt skönlitteratur – Om barns och ungdomars utveckling till läsare 
(1988), en sammanfattning av de senaste decenniernas forskning på områden som är viktiga 
för att få barn att utvecklas till läsare på kvalitativt högre nivåer än den grundläggande 
läsinlärningens nivå.  
 
Varför vill vi att barnen skall bli hängivna läsare? Jo, därför att de skall få uppleva vår egen 
glädje, vad böcker betytt för oss. Alltså med det menar vi litteraturen som effektiv förmedlare 
av livserfarenhet och människokännedom och andra skulle säga att det är väsentligt för 
överförandet av kulturarvet. Han skriver om Bettelheims psykoanalytiska teori, om hur viktigt 
sagor är för barn. Ett terapeutiskt medel för barn för att frigöra, förstå och lösa sina djupaste 
och ofta omedvetna problem. Men som även kan stimulera barnets fantasi, utveckla dess 
intellekt och klargöra dess känslor.  
 
Han tyckte även att man kan se litteraturen som en väg till insikt om människans 
grundläggande villkor, en existentiell vandring, som formar våra visioner om vad det är att 
vara människa. I litteraturen öppnas nya världar med nya livsformer och sätt att se på 
tillvaron. Kan därigenom även bli medel i kampen för sociala och politiska förändringar. 
Vidgar läsarens horisonter genom att förse läsaren med nya begrepp som där blir ett viktigt 
redskap i hans konstruktion av världsbilden. Målsättningen blir att hjälpa eleverna att tänka, 
att leda dem mot ett intelligent reflekterande om mänsklighetens och litteraturens stora teman, 
inte tala om för dem vad de skall tänka. Barnen skall känna att litteraturen är något som angår 
dem på djupet.  
 
Många folksagor är t ex naturliga utgångspunkter för samtal om djupa erfarenheter. Som de 
stora teman ont – gott, skuld – ansvar, ensamhet – gemenskap. Det blir då naturligt för barn 
att förknippa skönlitterära verk med väsentligheter. Undervisningen bör bedrivas på ett 
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mycket varierande sätt så barnen får utveckla många färdigheter, som tala, skriva, 
dramatisera. 
 
Han framhöll även skrivandets betydelse fast han även tyckte att det var viktigt med samtal. 
Skrivandet av längre uppsatser hade den fördelen att eleverna då ostört fick utbreda sig om 
sina reflektioner av det lästa. De behövde då inte lyssna på andra eller vänta på sin tur, eller 
konkurrera om diskussionsutrymmet.  
 
Genom att ge eleverna tillfälle att upptäcka hur läsningen av ett verk kan påverka läsningen av ett annat verk och 
ge upphov till en mångfald perspektiv,  kommer de förhoppningsvis att söka efter och förvänta sig finna idéer 
och föreställningar som fogar ihop och sätter in enskilda texter i ett större sammanhang av kulturellt 
meningsskapande. (Svensson, 1998, s. 67) 
 
Vi kan hjälpa barnen att upptäcka vad läsningen kan betyda för deras personliga, 
yrkesmässiga och sociala intressen. Där är det lärarnas och föräldrars uppgift att visa hur de 
kan använda det lästa till att ge stadga, insikt och skönhet åt deras liv. Enligt Bramberger har 
man kommit fram till att om inte barnen under sitt femte skolår utvecklats till en entusiastisk 
läsare och inte utvecklat några speciella läsintressen, finns det lite hopp om att situationen 
kommer att ändras senare.  
 
Allteftersom barnen börjar läsa mer på egen hand och alltmer uppfattar läsning som ett sätt att 
skaffa information om världen, utvecklas ett starkare intresse för mer realistiskt innehåll i 
böckerna. I åk 4-5 blir läsintressena fastare. Fortfarande är äventyr populärt, i all synnerhet 
om huvudpersonerna uppfyller barns behov av hjältedyrkan. För pojkar ökar intresset för det 
ovissa och det okända, såsom detta kommer till uttryck i böcker om krig, resor och mysterier. 
Flickorna dras alltmer till kärleksberättelser på bekostnad av bl a djurskildringar och sagor. 
Barns intresse för läsning med visst innehåll bör respekteras men sträva efter att utvidga deras 
läsintresse och hela tiden försöka höja ribban. Visa på annan möjlig läsning och 
utvecklingsmöjligheter. Se till att de kommer i kontakt med böcker som förser dem med 
kulturella mönster och sociala modeller, något som anses väsentligt för deras sociala 
utveckling. 
 
 
Bengt Bratt har i sin bok Språkutveckling- vägen till kunskap (1985) refererat till ett intressant 
projekt det s k Belfieldprojektet på ett par lågstadieskolor i Finspång i Östergötland, 
höstterminen 1982. Detta enligt ett projekt i England ”The Belfield experiment”, Rochdale, 
England. För att hjälpa lässvaga och alla barn till läsutveckling fick de läsa för sina föräldrar 
10-15 minuter varje dag i ungefär 2 veckor. Sedan hade man uppehåll i ungefär två veckor. 
De hade sina hållpunkter för hemläsningen: Hur de skulle läsa, stanna vid punkt o s v, ha 
trivsamt omkring sig. Tala omkring vad de läst. Sedan skulle både föräldrarna och lärare ge 
kommentarer varje gång de läst. Detta har lett till bra läsutveckling för barnen. Större kontakt 
mellan barn och föräldrar, samt ett närmande mellan föräldrar och skola. Det var samma 
resultat vid försöket i England. Projektets målsättning var att öka läsförmågan, läsförståelsen 
och läsintresset, vilket de också har lyckats med. 
 
 
Skönlitteratur i skolan 
 
Lars Wolf (1989:4, s 22-23) diskuterar kring, hur man kan se på läsning av skönlitteratur i 
skolan. Han återger Olof Lagercrantz (vilken var en stor läsare av litteratur) som menade att 
även en människa som inte har läst en bok i hela sitt liv kan enligt erfarenhet besitta mycket 
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fantasi och djärvhet i tankarna och att läsningen fick inte bli narkomani som gjorde att man 
glömmer att leva. Samt att i samma ögonblick det blir fint att läsa, något som sätter läsaren i 
en högre klass än andra, då är katastrofen nära.  
 
Wolf ger ett exempel på hur man ur skolans perspektiv kan se på läsning enligt schemat: 
 
 
                                              Kommunikation 
                                                    (yttre) 
                                                          
                                                          
                Historia (dåtid)___________________ (framtid) Påverkan 
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                       (inre) 
                                                  Psykologi 
 
 
 
Kommunikation: Att tryckt språk är arrangerat på ett särskilt sätt vad gäller komposition, 
stilmedel m m. Eleverna får härigenom mönster, som kan förbättra deras egen, främst 
skriftliga uttrycksförmåga inklusive stavning och ordförråd.  
 
Psykologi: Motpolen den inre. En aspekt härvidlag är en koncentration på textens författare 
och dennes psyke. En annan aspekt är hur läsarens psyke berörs av det lästa och t o m graden 
av den känslomässiga upplevelsen. 
 
Historia: Kan handla om textens föregångare och eventuellt i vilken utsträckning dessa varit 
påverkande. Den kan även beröra i vilken historisk situation texten tillkommit. Varför elever 
skall läsa denna skönlitteratur kan vara att de i skönlitteraturen kan finna fakta om dåtiden att 
använda i ett visst studiesammanhang.  
 
Påverkan: Slutligen påverkansdimensionen, där författarens budskap med texten kan bidra till 
en förändring av framtiden, här då närmast att läsaren tillägnar sig en annan syn på 
omvärlden. I litterära teman som könsroller, fred, u-land som har påverkansaspekt. 
 
Angående historisk skönlitteratur i skolan uttryckte sig Kerstin Hallberg  (1993)  sålunda: 
Den historiska barn-och ungdomsboken är ett suveränt komplement till OÄ-boken. Den låter eleverna uppleva 
hur det var då och de får lära känna människorna på ett mera intimt sätt. Individerna stiger fram ur de historiska 
epokerna, händelserna och årtalen. Jag tror att det är betydelsefullt att historien blir något mer för eleverna än en 
läxa i OÄ. Kan de få ett levande förhållande till historien kan de också lära av den och jämföra med det som 
händer runtomkring dem idag. De kan också spegla sin egen situation i ljuset av historien och kanske så 
småningom bygga upp ett perspektiv.(Hallberg, 1993, s. 63) 
 
 
Styrdokument 
 
I Utbildningsdepartementets (1994) års Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) 
skriver de att: 
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Utbildning och fostran är i djupare meningen fråga om att överföra ett kulturarv – värden, 
traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa(s 15) 
 
 Sedan vill man även att skolan skall förmedla mer beständiga kunskaper som utgör den 
gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna skall kunna orientera sig i en 
komplex verklighet med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Då är det 
viktigt att eleverna tränar upp sin läsförmåga och blir medveten om att det finns olika 
informationsflöden att ta del av och att man har användning av informationen på olika sätt. De 
skriver att: 
 
I undervisningen i skolans ämnen är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. 
Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en beredskap inför framtiden och 
utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.(s 16) 
 
Vilket jag anser är viktigt just med perspektivet att man ser sitt förhållandet i livet både bakåt, 
i nuet och framåt.  
 
När eleverna lämnar skolan vill man att de har en förmåga att självständigt formulera 
ståndpunkter grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden. De 
vill även i läroplanen att de skall få utveckla ett rikt och nyanserat språk samt förstå 
betydelsen av att vårda sitt språk. De skall även kunna lyssna och läsa aktivt och uttrycka 
idéer och tankar i tal och skrift.  
 
I Skolverket (1996) Grundskolan, Kursplaner, Betygskriterier. I ämnet svenska har man som 
mål att eleverna skall kunna uttrycka sig i tal och skrift för att aktivt kunna delta i 
samhällslivet. De skall även öva sina färdigheter i att tala, lyssna, läsa och skriva.  
 
De skall få möta skönlitteratur, grundlägga goda läsvanor och lära känna delar av vårt 
kulturarv.(s 75) 
 
Språk och kultur är oupplösligt förenade med varandra. I språket finns våra rötter och vår 
kulturella identitet.(s 75) 
 
De skriver även att genom språket får vi kunskap som har stor betydelse för lärandet. Med 
hjälp av språket lär sig eleverna nya begrepp, lär sig se sammanhang, tänka logiskt, granska 
kritiskt och värdera. Deras förmåga att reflektera och förstå omvärlden växer. Där tror jag att  
ett historiskt innehåll kan vara till hjälp för dem eftersom de ser hur folk har levt tidigare och 
att inget som händer egentligen är nytt, det tar sig bara olika uttryck och förändras.  
 
De skriver också att språket har en nyckelställning genom att det utvecklar en människas 
tänkande, kreativitet, relationer till andra och hennes personliga och kulturella identitet. Man 
skall i skolan sträva efter att de kan läsa och förstå texter av olika slag och kunna anpassa 
lässättet till textens karaktär och till syftet med läsningen. De hoppas på att de genom 
läsningen utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur och skapa med hjälp 
av språket. Barnen skall få en lust att läsa på egen hand och stilla sin nyfikenhet och 
därigenom uppnå personlig tillfredställelse. Tillsammans med andra uttrycka känslor och 
tankar litteraturen väcker. Jag tror därför att man skall ha mycket varierad undervisning. Där 
de får läsa, skriva och tala samt dramatisera eftersom de då själv får använda språket på ett 
praktiskt sätt. Det är nog speciellt viktigt att man varierar arbetsmetoder när man håller på 
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med historiska böcker för då har de inte samma chans att välja något visst område av 
skönlitteratur som de kan vara speciellt intresserad av som t ex äventyr, speciella flickböcker, 
saga osv. 

 
Vad gäller ämnets uppbyggnad och karaktär: 
 
Det skall tillgodose elevernas behov att uttrycka vad de känner och tänker. Det skall ge 
gemensamma upplevelser att fundera över och tala om. Det skall ge kunskaper om det 
svenska språket och kulturarvet och om vår omvärld. (s 76) 
 
Skönlitteratur öppnar nya världar, förmedlar upplevelser och spänning, humor, tragik och 
glädje.  Hjälper eleverna att förstå världen och sig själva. Skönlitteratur ger kunskap om 
barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika tider och i olika länder.  Litteraturen ger 
också perspektiv på det nära och vardagliga.  Arbetet kring litteraturen genom samtal, 
skrivande eller dramatisering hjälper eleverna att få svar på de stora livsfrågorna.  
 
 
I ämnet historia skriver man: 
 
Undervisningen i historia skall ge eleverna sådana kunskaper att de kan se sig själva och 
företeelser i nutiden som ett led i ett historiskt skeende, Den skall stimulera elevernas 
nyfikenhet och lust att utvidga sin omvärld  i  en tidsdimension och ge dem möjligheter att 
leva sig in i gångna tider och de förutsättningar som då funnits för människans liv och 
verksamhet. (s 41) 
 
Bland de mål som nämns är att eleven: 
 
-tillägnar sig kunskaper om betydelsefulla historiska händelser, gestalter och epoker i 
Sverige, Norden och den övriga världen.  
 
-förvärvar en grundläggande historiesyn och ett historiemedvetande, som underlättar 
förståelsen för händelser och skeenden i nutiden och en beredskap inför framtiden 
 
-utvecklar sin förmåga att använda historien som verktyg i förståelsen av studierna inom 
andra ämnen.  
 
-blir medveten om att historiskt givna samhälls-och kulturformer är tidsbundna och att en 
gången tids människor skall bedömas utifrån sin tids villkor. 
 
-lära känna olika sätt att framställa historien i bild, musik och litteratur. 
 
-utvecklar förmågan att själv skildra förlopp och händelser i skrift och tal.(s 41-42)  
 
Dessa ligger i  stort sett till grund för detta arbete med historisk skönlitteratur. Men jag ser att 
i ett historiskt projekt behöver man ta god tid på sig att jämföra olika processer i  
framåtskridandet så att eleverna ser ett samband med den tid de lever i. Annars kan det av 
eleverna kännas som de bara sitter och lär sig en massa fakta som de aldrig kommer att ha 
användning av i framtiden. Man kan visa på olika skeenden som börjar i den tid man studerar 
och se vad som hänt med den utvecklingen fram till vår tid. 
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Syfte 
 
Att studera elevernas läsvanor, inställning till olika kreativa uppgifter och till att läsa historisk 
skönlitteratur samt om de hellre bara velat läsa utan andra uppgifter. 
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Metod 
 
 
Försökspersoner 
 
Mitt arbete utförde jag i en årskurs 5-6:a. De bestod av 23 elever 13, 5:or och 10, 6:or av 
dessa är 12 flickor och 11 pojkar. Att det blev just denna klass beror på att jag skulle göra ett 
examensarbete och tilldelades denna klass av Luleå Tekniska Universitet.  
 
 
Bortfall 
 
Vid den första enkätundersökningen var alla närvarande. När slutenkäten skulle besvaras var 
en elev frånvarande. Under arbetet i klassen fanns det frånvaro men detta behöver inte 
påverka resultatet eftersom de mestadels fullgjorde sina uppgifter när de var närvarande.  
 
 
Material 
 
I arbetet användes två enkäter (bil 1 och bil 2). En inledande enkät för att undersöka barnens 
läsvanor, vilken besvarades första lektionen före introduktionen av arbetet. Slutenkäten fick 
de fylla i sista lektionen och den gjordes för att studera deras intresse för olika uppgifter i 
samband med litteraturläsning, vad de tyckte om att läsa historisk skönlitteratur samt om de 
helst bara velat läsa utan andra uppgifter. Vid arbetet i klassen har de haft tillgång till 
historisk skönlitteratur, ungefär dubbelt så många böcker som elever i klassen. Böckernas 
handling utspelade sig på 1700-talet eftersom det var denna period vi skulle arbeta med. 
Nästan alla böcker hade handlingen förlagd till Sverige, två böcker hade handlingen förlagd 
utanför Sverige. Vi såg två videofilmer, en om Karl XII som tillträdde år 1700 samt en film 
om Gustav III som tillträdde 1772. De fick även en recension (bil 4) som de skulle arbeta 
med.  
 
 
Genomförande 
 
 
Tidsplan  
 
För mitt arbete: 
 
Våren 2002 lämnade jag in mitt PM för att sedan få en handledare som hjälpte mig att komma 
igång med arbetet. Läste under våren in den litteratur som finns på området och 
sammanställde bakgrunden från tidigare forskning.  
 
Hösten 2002 presenterade jag bakgrunden för min handledare.  
 
Vecka 49, 2002 t o m Vecka 3, 2003 genomförde jag arbetet i klassen.  
 
Vecka 4-6 sammanställde jag rapporten. 
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Arbetet i klassen innehöll följande moment: 
 
Vecka 1 Eleverna besvarade enkät 1 angående deras läsvanor. Introduktion av arbetet i 
klassen och eleverna läste historisk skönlitteratur.  
 
Vecka 2  Eleverna läste samt gjorde ett bokomslag.  
 
Vecka 3 Blev inget arbete denna vecka eftersom eleverna hade många andra aktiviteter 
utanför skolan i samband med luciafirande.  
 
Vecka 4  Eleverna skrev slutet på en berättelse samt läste litteraturen. 
 
Vecka 5  De läste ut sina böcker och skrev recension. De fick se två videofilmer. En om Karl 
XII samt en om Gustav III. Sista dagen besvarade de slutenkäten. 
 
Använde mig i detta arbete av två olika undersökningsmetoder. Två enkätundersökningar 
samt observationer. (Patel, Davidsson, 1994) 
 
Den första enkäten (bil 1) om läsvanor bestod av 20 frågor och besvarades under den första 
lektionen i klassen. Den består av både öppna och slutna svarsalternativ. Delar av denna enkät 
är hämtad från examensarbete grundskollärarutbildningen 1-7.(Berg, Sundqvist, 1998)  
 
Den andra enkäten (slutenkäten) (bil 2) innehåller 6 frågor, där en fråga innehöll även en 
motivering och den enkäten besvarades sista lektionen i klassen.  
 
Observationerna gjordes kontinuerligt  varje lektion där jag efter lektionen antecknade hur de 
arbetat och stämningen i klassen samt om de uttalat något muntligt om arbetet. 
 
Se vidare Procedur bilaga 3. 
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Resultat 
 
Resultatet på den första enkäten angående deras läsvanor redovisas genom tabeller, figurer 
och lister. Jag har här valt att utesluta fråga 14, 17, 18 och 19 vilka jag inte tycker tillför 
denna undersökning något. Alla elever var närvarande vid besvarandet av denna enkät.  
Enkät två, slutenkäten, redovisas med en skala där de fått gradera sitt intresse till olika 
arbetsuppgifter som ingick i arbetet, deras intresse för att läsa historisk skönlitteratur samt om 
de helst bara velat läsa utan andra uppgifter. Vid besvarandet av denna var en pojke 
frånvarande.  Har här uteslutit fråga 6. Redovisar här även ostrukturerade observationer med 
avseende på hur de arbetade, stämningen i klassen och om de uttalat något speciellt angående 
arbetet i klassen. 
 
 
Enkät om läsvanor 
 
 
Fråga 2: 
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Figur 1. Besvarar frågan vad eleverna helst sysslar med på sin fritid 
 
A Spela spel                                                      G Samlar på något 
B Idrottar                                                   H Läser böcker 
C Vistas i naturen                                                I Skriver 
D Sjunger/spelar instrument                               J Tittar på TV/video 
E Lyssnar på musik                                         K Datorer 
F Ritar och målar                                              L Annat 
  
Figur 1 visar att pojkarnas fritidsintressen fördelar sig ganska lika mellan idrott, lyssna på 
musik och datorer. Flickorna väljer främst idrott (faktiskt fler än killarna), lyssna på musik 
och läsa böcker. På annat har två flickor valt att vara med kompisar. (Här har de fått fylla i 3 
kryss). 
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Fråga 3: 
Tabell 1.Besvarar frågan vad eleverna helst läser på sin fritid. 

 
 
 Kille Tjej 
Dagstidningar 3 1 
Veckotidningar 1 1 
Serietidningar 8 3 
Böcker 9 13 
Annat   
Läser ej   
 

Tabell 1 visar att pojkarnas val fördelar sig ungefär lika mellan att läsa böcker och 
serietidningar, medan flickorna väljer nästan bara att läsa böcker. (Här har de fått sätta max 2 
kryss) 

 
 
 

Fråga 4: 
Tabell 2. Besvarar frågan hur länge eleverna läser på sin fritid varje dag. 
 
                        

 Pojkar Flickor 
Mer än 2 timmar   
1-2 timmar 2 6 
Mindre än 1 timme 5 5 
10-15 min 3 1 
Inte alls 1  

 
Tabell 2 visar att pojkarna lägger ner lite kortare tid på läsning varje dag än flickorna samt att 
en pojke inte läser alls på fritiden. 
 
 
 
Fråga 5: 
Tabell 3. Besvarar frågan hur många böcker eleverna läser per vecka. 
 
                        

 Pojkar Flickor 
Mer än 2  2 
1-2 st 3 5 
Mindre än 1 8 5 

 
Tabell 3 visar att de flesta pojkarna läser mindre än 1 bok i veckan medan flickorna fördelar 
sig lika mellan 1-2 st och mindre än 1. Två flickor läser mer än 2 böcker i veckan.  
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Fråga 6: 
Lista 1 ger exempel på vilka slags böcker eleverna helst läser 
 
Lista 1 
 
Äventyr forntid 
Sport, scooter, schack, poker 
Äventyr , spänning, mysterier, fantasy 
Kärlek, romantiska skräckisar 
Harry Potter, Tvillingarna, Kitty, B Wahlström 
 
 
 
Fråga 7: 
Lista 2 ger exempel på vad eleverna tycker att en riktig bok skall innehålla 
 
Lista 2 
 
Spänning, äventyr, skräck 
Kärlek, romantik 
Sport 
Bra historia om huvudpersonen, sann tragisk historia 
Skämt, roligt 
 
13 elever hade med spänning som önskemål i sina böcker, bara 2 elever önskade att det skulle 
vara roligt. 
 
 
 
Fråga 8: 
Tabell 4. Besvarar frågan hur ofta eleverna går till biblioteket och lånar böcker. 
 

                       Pojkar Flickor 
Varje vecka  1 
2-3 gånger i månaden 8 7 
1 gång i månaden 1 3 
2-3 gånger per halvår   
1 gång om året eller mindre 1  
Vet ej 1  

 
Tabell 4 visar att de är flitiga biblioteksbesökare. De flesta pojkarna och flickorna går 2-3 
gånger i månaden till biblioteket. 
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Fråga 9: 
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Figur 2. Besvarar frågan var eleverna får tag på sina böcker 
 
A Lånar på bibliotek                                      D Finns i hemmet                      
B Lånar av kompisar            E Genom gåvor/presenter                                                              
C Köper själv                                          F Annat (skolan/släktingar)                      

 
Figur 2 visar att både pojkarna och flickorna lånar de flesta böckerna på biblioteket.  Medan 
ingen av pojkarna lånar av kompisar. Där är det 4 flickor som lånar av kompisar. (Max 2 
kryss) 
 
Fråga 10: 
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Figur 3. Besvarar frågan hur eleverna i huvudsak får tips om bra böcker 
 
A Kompisar                                                             E Bibliotekarien 
B Läraren                                                          F Media 
C Föräldrar/syskon                                               G Annat (inga tips) 
D Övriga släktingar                                                            

                                 
Figur 3 visar att både bland pojkarna och flickorna får man mest tips av kompisar om bra 
böcker. Sedan fördelar det sig även lika mellan dem när det gäller tips från föräldrar/syskon. 
Bibliotekarien har även en viss betydelse. (Max 2 kryss) 
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 Fråga 11: 

       Tabell 5. Besvarar frågan hur eleverna upplever det är att läsa böcker. 
 

                        Pojkar Flickor 
Roligt 8 12 
Roligt men jobbigt 2  
Tråkigt 1  
Tråkigt och jobbigt   

 
Tabell 5 visar att det är en klass som är mycket intresserad av att läsa böcker. De flesta av 
eleverna tycker att det är roligt. Bara en elev tycker det är tråkigt. 
 
Fråga 12: 
Tabell 6. Besvarar frågan om eleverna tycker att det är viktigt att läsa böcker. 
 

                        Pojkar Flickor 
Ja 11 12 
Nej   

 
Tabell 6 visar att alla eleverna tycker det är viktigt att läsa böcker. Även den elev som i förra 
frågan tyckte det var tråkigt.                         
 
Lista 3 ger exempel på varför de tycker det är viktigt att läsa böcker 
 
Lista 3 
 
Blir bättre på att läsa 
Man lär sig saker 
Tränar hjärnan 
Måste kunna det för att få jobb och sådant 
Får veta vad som händer i världen 
Bättre ordförråd 
 
 
 
Fråga 13: 
Tabell 7. Besvarar frågan om elevernas föräldrar brukade läsa för dem när de var små.                                     
.                      

 Pojkar Flickor 
Ofta 3 6 
Ibland 6 4 
Sällan 1 1 
Aldrig   
Vet ej 1 1 

 
Tabell 7 visar att de flesta föräldrarna läste för eleverna när de var små, en del ofta och en del 
ibland. 1 pojke och en flicka visste inte.  
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Fråga 15: 
Tabell 8. Besvarar frågan hur lång tid eleven tillbringar vid TV, video eller            
dator varje dag. 
                       

 Pojkar Flickor 
Mer än 3 tim 5 3 
2-3 tim 1 3 
1-2 tim 4 4 
Mindre än 1 tim 1 1 
Inget svar  1 

 
Tabell 8 visar att det är något fler pojkar som tillbringar mer än 3 timmar vid TV, video och 
dator. Bara 1 pojke och 1 flicka som sitter vid dessa  mindre än 1 timme. 
 
 
 
Fråga 16: 
Tabell 9. Besvarar frågan hur eleverna upplever att det går för dem i skolan. 
 
                        Tabell 9 
 

 Pojkar Flickor 
Mycket bra 3 2 
Bra 7 10 
Mindre bra   
Dåligt   
Inget svar 1  

 
Tabell 9 visar att de flesta eleverna i klassen tycker att det går bra för dem i skolan. 
 
 
 
Fråga 20: 
Tabell 10. Besvarar frågan huruvida eleven läser hemma och i skolan eller     
 bara hemma eller i skolan   
                  
                         Tabell 10 
                         

 Pojkar Flickor 
Hemma och i skolan 8 8 
Hemma   
Skolan 2 1 
Inget svar 1 3 

 
Tabell 10 visar att de flesta av eleverna läser både hemma och i skolan. Det var dock ett litet 
större bortfall här bland flickorna som inte svarat på frågan.  
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Slutenkät 
 
Detta redovisar svaren på slutenkäten. De små siffrorna längs skalan visar på hur många 
elever som placerat sina omdömen på dessa olika ställen.  
 
 
1. Vad tycker du om att göra bokomslag? 
 
Mycket dåligt|--------|--------|--------|--------| Mycket bra 
                       1 1  3    1 4 1  3 4  4  
 
4 elever tyckte mycket bra om att arbeta med bokomslagen. 13 elever var dessutom positiva 
medan endast 5 elever var negativa. 1 elev tyckte inte alls om att göra bokomslag. 
 
 
2. Vad  tycker du om att skriva berättelser? 
 
 
Mycket dåligt |--------|--------|--------|--------| Mycket bra 
                           1 1 1 2 1         3 6 6 
 
(1 inte svarat) 
 
Här var det 6 elever som tycker mycket bra om att skriva berättelser, 12 var dessutom positiva 
till detta. 3 elever var negativa. 1 elev tycker inte alls om att skriva berättelser. 
 
 
3. Vad tycker du om att skriva recensioner? 
Mycket dåligt|--------|--------|--------|--------| Mycket bra 
                                  2 3 3 14  2  4 1 1 
 
(1 inte svarat) 
 
 1 elev var mycket positiv till att skriva recensioner. 11 elever var positiva, medan 9 elever 
var mer negativa men ingen svarade mycket dåligt. 
 
 
4. Vad tycker du om att läsa historisk skönlitteratur? 
Pojkar 
 
Mycket dåligt|--------|--------|--------|--------| Mycket bra 
                           1 1 2 1 1    2  1 1 
 
4 pojkar var positiva, medan 2 av dessa tyckte det var mycket bra men 6 pojkar var negativa. 
 
Flickor 
 
Mycket dåligt|--------|--------|--------|--------| Mycket bra 
 1 1     2 2 1  5 
 
10 flickor tyckte det var positivt att läsa historisk skönlitteratur men ingen tyckte det var 
mycket bra. Endast 2 flickor var negativa men inte mycket negativ.  
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5. Skulle du helst bara velat läsa historisk skönlitteratur utan att göra andra uppgifter? 
 
Ja                                     Vet ej                                     Nej 
   9                                        1                                          11 
 
Bland de som svarar JA på att de helst bara vill läsa var motiveringen: 
 
Tycker om att läsa 
Roligt att läsa 
Uppgifterna ej jätteroliga 
Det är roligt 
Kul att läsa 
Lättare, kanske någon uppgift 
Vill bara läsa för dom är så bra 
 
Bland de som svarat NEJ, att de inte bara vill läsa fanns följande motiveringar: 
 
Göra andra saker också 
Roligt att göra andra saker också 
Då skulle det vara tråkigt 
Vet inte 
Vill göra mer än bara läsa 
Lite uppgifter 
Gillar inte att bara läsa 
Läsa och göra uppgifter, beror på vilka uppgifter 
 
Den som svarat VET EJ på frågan hade motiverat med: 
 
Beror på uppgifterna (hon var bara positiv till en av de tre uppgifterna. Hon var positiv till att 
skriva recensioner). 
 
 
Observationer 
 
Lässtunden Varje lektion började med 20-30 minuters läsning. Eftersom detta var en 
läsintresserad klass valde de snabbt sina böcker första lektionen av vårt arbete. När de hade 
sin första lässtund blev det lite oroligt i klassen. Det märktes att det tog en stund innan de kom 
in i handlingen i boken och kunde börja läsa koncentrerat. Efterföljande lektioner var de 
ivriga att komma igång med sin läsning och det blev lugn och ro i klassrummet och de 
frågade sällan efter när lässtunden skulle ta slut. Fanns bara två elever i klassen som öppet 
klagade över sin bok. En elev som enligt läraren alltid brukar ha svårt att komma igång med 
en ny bok. Hans specialämne var f ö bild, och enligt honom själv skulle han helst vilja hålla 
på med detta hela tiden. Den andra eleven hade just nu en sämre period och var inte tillfreds 
med något ämne i skolan. Det fanns någon fler som inte klagade men som kanske hade kunnat 
byta bok om arbetet sträckt sig över en längre period och det därmed hade funnits tid att göra 
detta. Nu resonerade jag så att det kanske även var stärkande för dem att komma igenom en 
bok som är lite besvärlig.  
 
Bokomslag Detta moment visade sig alla intresserade av. Även de som hade lite svårt att 
komma igång, diskuterade mycket hur de skulle göra bokomslaget. Det tycktes inte vara 
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någon skillnad i intresse för att göra framsidan eller baksidan, det visar även det fina 
slutresultatet de fick på denna uppgift. De var roade när jag läste upp baksidestexten och 
visade bilden på framsidan. Många av omslagen var verkligen spännande. Spänning är ju 
även något som tilltalar denna ålder på eleverna.  
De var även roade av att studera dem när de hade hängts upp på väggen. De som inte hann 
klart denna lektion fick fortsätta med det på andra lektioner under projektet.  
 
Skriva berättelse Sista tillfället före jul som arbetet pågick, läste jag upp sammandraget av 
boken ”Flickan från Päronå” av Ingrid Hesslander. Det var meningen att vi skulle träffas en 
gång till, sista veckan före jul, då de skulle skriva slutet på berättelsen. Men det blev inget 
arbete med detta sista veckan, eftersom klassen hade så många andra aktiviteter före jul. P g a 
det hade de glömt stora delar av sammandraget till efter jul. När jag läste berättelsen första 
gången, skruvade de på sig en hel del men lyssnade, jag tror att de inte ansåg den tillräckligt 
spännande, detta är främst en välskriven bok. Därför hade de nog lite svårt att komma ihåg 
handlingen efter jul,  eftersom de inte hade något direkt spännande att hänga upp minnet på.  
 
Efter jul fick jag läsa om början av sammandraget och berätta resten. De fick sedan skriva 
slutet på boken, innan jag läste det riktiga slutet för dem. Det här var ju första veckan efter jul, 
så de hade inte riktigt kommit igång ännu. De hade svårt för att arbeta tyst så de kunde tänka. 
Men vid efterföljande diskussion av bokens uppkomst och den tid i vilken handlingen utspelar 
sig var de  mycket engagerade och uppmärksamma.  
 
Recension Tyvärr hann inte alla skriva sin recension under lektionstid eftersom läsprojektet 
hade begränsat med tid för alla moment. De fick göra recensionen klar som hemläxa. 
Eftersom det var en hel del uppgifter som ingick i recensionen hade det varit intressant att se 
hur de arbetade med recensionen  i klassrummet. Däremot var de roade av att få dem upplästa. 
Tyvärr hann de inte  läsa upp dem själv p g a tidsbrist. 
 
Se vidare: Procedur bil 3  
 
 
Sammanfattande resultat 
 
Eftersom redovisningen av mitt resultat är ganska omfattande väljer jag här att göra en kort 
sammanfattning. 
 
Från resultatet i enkäten angående elevernas läsvanor kan man se att om de får välja tre saker 
de helst gör på sin fritid, så väljer 7 flickor och 3 pojkar att läsa böcker. Flickorna väljer helst 
att läsa böcker medan bland pojkarna fördelar det sig lika intresset för att läsa böcker och 
serietidningar. Flickorna ägnar mer tid åt läsning på sin fritid än pojkarna per dag. När det 
gäller hur många böcker de läser per vecka är flickorna även här flitigare. Eftersom klassen 
går till biblioteket varannan vecka är de vana biblioteksbesökare. Det är övervägande 
kompisar och föräldrar/syskon som tipsar dem om bra böcker. Alla flickor och 8 av 11 pojkar 
tycker det är roligt att läsa böcker. Vid frågan om de tycker det är viktigt att läsa böcker svarar 
alla flickor och pojkar ja på denna fråga. Den största delen av eleverna läser både hemma och 
i skolan.  
 
Resultatet på slutenkäten visar att större delen av klassen är positivt inställa till alla uppgifter 
de arbetade med i detta arbete. Men om man ser på frågan vad de tyckte om att läsa historisk 
skönlitteratur så var 10 av 12 flickor positiv till detta medan endast 4 av 10 pojkar var positiv 
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till läsningen. Om man sedan går till frågan om de helst bara velat läsa historisk skönlitteratur 
utan andra arbetsuppgifter svarar 9 att de helst bara velat läsa medan 11 elever helst också vill 
ha andra uppgifter än att bara läsa, en elev svarar vet ej. 
 
 
Diskussion 
 
Reliabilitet 
 
Jag tror att de resultat som kommer fram vid enkäten om deras läsvanor och slutenkäten är 
ganska tillförlitliga. Men en del frågor i enkäten om läsvanor går att besvara på ett ungefär så 
man kan inte få någon siffra som stämmer exakt. Däremot när det gäller mina observationer 
så är de  subjektiva och ostrukturerade. Jag har här bara observerat hur de arbetat, stämningen 
i klassen och om de uttalat något speciellt om arbetet. Här blir det nog tillförlitligare om man 
är åtminstone två personer som gör observationerna. Det är svårt med 23 elever som man inte 
känner tillräckligt, att kunna registrera allt, när man bara är där några veckor. Kan även vara 
bra med intervju om man skulle vilja fråga något extra om arbetet, t ex  frågan hur många 
gånger i månaden de går till biblioteket. Det visade sig att de går varannan vecka med klassen 
till biblioteket. Så i svaret på den frågan vet jag egentligen inte om de menar de gånger de går 
med klassen eller om de svarat på de gånger de går ensam. 6 elever har där egentligen 
avvikande svar. Men troligtvis har de flesta lagt ihop de gånger de går ensam tillsammans 
med de gånger de går med klassen. De hade annars god tid på sig att svara på frågorna och jag 
förklarade hur de skulle fylla i samt uppmanade dem att ställa frågor vid tveksamhet. Men när 
de skall besvara många frågor kan trötthetsfaktorn även spela in att de inte tänker efter 
ordenligt. Tror dock att ett spontant svar kan vara ganska exakt. 

 
 

Validitet 
 
 Problemet med att enkäterna verkligen mäter det jag vill undersöka, tror jag att det borde 
stämma ganska bra att jag fått fram det jag ville undersöka. Tycker att de flesta frågorna är 
ganska korta och precisa så de borde inte gå för eleverna att tolka in någon annan innebörd.  
Genom att de hann med några kreativa övningar och läsning av historisk skönlitteratur ett 
flertal gånger, tror jag även att de fått en uppfattning om vilken inställning de hade till de 
olika momenten. Vi har även gått igenom frågorna i enkäterna innan de började svara. En 
fråga i slutenkäten fick jag dock förklara lite närmare. Det var vad skönlitteratur är för något 
och vad ”vanlig” skönlitteratur är i förhållande till ”historisk” skönlitteratur. Däremot hade 
kanske intervjuer varit ett komplement till slutenkäten. Sista frågan i slutenkäten är lite 
oprecis. Frågan som skulle ge svar på huruvida de bara ville läsa eller även ha andra 
uppgifter. Här har de inte något alternativ att ta ställning till; hur länge de då skulle få läsa och 
hur ofta de skulle få läsa. Det är nog en sak som behöver diskuteras med eleverna och då 
lämpligen genom en intervju.  
 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med mitt arbete har varit att studera elevernas läsvanor, inställning till olika kreativa 
uppgifter och till att läsa historisk skönlitteratur samt om de hellre bara velat läsa utan andra 
uppgifter. 
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I ”enkäten om läsvanor”, figur 1, framgår att pojkarna i klassen helst idrottar, lyssnar på 
musik och sitter vid datorn på sin fritid. Bara 3 av dem väljer att bland annat läsa böcker. 
Bland flickorna är det fler som väljer idrott än pojkarna och även där många som lyssnar på 
musik men det är 7 flickor som väljer att läsa böcker. Förvånansvärt få av dem väljer 
TV/video som intresse. 
 
Tabell 5 visar att alla flickor och majoriteten av pojkarna tycker det är roligt att läsa böcker, 
det är alltså en bokintresserad klass. Med tanke på att man måste väcka läsintresset senast 
under mellanstadietiden så är ju detta resultat positivt. Eftersom det visat sig att läsintresset 
avtar på högstadiet. Har de inte före högstadiet fastnat för böcker finns det risk att de aldrig 
kommer att bli läsintresserade enligt Malmgren (1996). I denna skola satsar man dock mycket 
på läsande. Alla klasser läser varje dag mellan 20-30 minuter skönlitteratur och ibland 
faktaböcker. Ibland läser eleverna själv och ibland har läraren högläsning för eleverna eller 
eleverna läser högt.  I denna klass har man efter 100 lästa böcker även någon liten festlighet i 
klassen. Vilket säkert sporrar dem att läsa mycket och förknippar läsandet med något positivt. 
När det gäller vad de läser visar tabell 2 att de flesta flickorna väljer att läsa böcker medan 
bland pojkarna fördelar sig intresset lika mellan att läsa böcker och serietidningar. Det är 
glädjande att de flesta flickorna läser böcker medan jag undrar om pojkarnas intresse för 
serietidningar beror på ett något mindre läsintresse. Vad man kunde se under detta projekt var 
det nästan bara pojkar som hade lite svårare att koncentrera sig och att komma in i boken. 
Flickorna ville fort komma igång med läsningen på lektionerna. Det mer frekventa 
serieläsandet hos pojkarna kan även bero på att många serietidningar kanske riktar sig mer till 
pojkar och deras äventyrsvärld.  
 
När eleverna beskriver vad en riktig bok skall innehålla vill de flesta ha med äventyr och 
spänning, 13 elever. Enligt Cai Svensson (1988) är det på mellanstadiet populärt med äventyr, 
i synnerhet om huvudpersonen uppfyller barns behov av hjältedyrkan. Här tycker väl jag att 
det finns mycket av äventyr inom historisk skönlitteratur, åtminstone om man tar 1700-talet 
som vi arbetade med. Det fanns krig, häxhistorier, spännande levnadsöden. Några av pojkarna 
i klassen och större delen av flickorna upptäckte detta och var verkligen intresserad av 
böckerna, 2 flickor hann under denna korta tid läsa 2 böcker. Men när man frågar hur intresset 
har varit till att läsa historisk skönlitteratur och man ser på pojkar och flickor för sig är 
intresset mycket större bland flickorna. Här är 10 av 12 flickor positivt inställda medan bara 4 
av 10 pojkar. Jag kanske kan vara så att pojkarna inte har lika stor läsvana, eftersom de inte 
läser lika mycket böcker på sin fritid. De kan därför ha svårare att acceptera om de måste läsa 
litteratur de inte riktigt är vad vid. Därför är det nog en stor hjälp för dem att få läsa i skolan.  
Åndå är ju denna litteratur om 1700-talet ofta skriven med pojkar som huvudpersoner och det 
är män som är ute på de spännande platserna. Här är det flickorna som blev mycket 
intresserade av de olika häxböckerna som fanns med i arbetet.  
 
Som vi kan se i tabell 4 är eleverna även flitiga biblioteksbesökare. Majoriteten av dem går 
till biblioteket 2-3 gånger i månaden. Denna klass gör biblioteksbesök varannan vecka, hela 
klassen under skoltid. Därav kommer sig nog den höga frekvensen av biblioteksbesök. De 
som svarat att de går till biblioteket färre gånger har kanske svarat på frågan, hur många 
gånger de själv går till biblioteket. Man får förmoda att de kanske inte går så ofta själv när de 
besöker biblioteket så pass ofta tillsammans med klassen. Eftersom denna fråga är 
konstruerad som den är, vet man inte om de menar 2 eller 3 gånger i månaden. För om de går 
3 gånger i månaden går de en gång själv förutom med klassen. I denna klass borde frågan 
varit konstruerad på ett annan sätt. Vi får bara hoppas att nedskärningen av biblioteken inte 
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fortsätter i framtiden, för det är ju viktigt att de kan följa med i bokutgivningen och ha 
möjlighet att köpa in intressanta böcker som tilltalar barnen. Som framgår av figur 2 ser vi att 
8 pojkar och 8 flickor för det mesta får tag på sina böcker genom biblioteket. Flickorna köper 
lite mer böcker själv medan pojkarna oftare får böcker som gåva. I figur 3 ser vi att mellan 
pojkar och flickor är det ungefär jämt fördelat mellan tips från kompisar och det är glädjande 
att de tipsar varandra om bra böcker. Sedan är det ganska många som får tips av föräldrar och 
syskon, lika mellan pojkar och flickor. Bibliotekarien fyller här också en viss funktion med att 
tipsa barnen om läsvärda böcker.  
 
De här eleverna upplever (tabell 7) att föräldrarna har läst för dem ganska mycket när de var 
små. Detta kan även ha sin betydelse till att de är positiva till läsning, förutom att de får läsa 
mycket i skolan och därför möjligtvis får självförtroende och blir mer läsvana.  Det stora 
flertalet (tabell 10), 8 pojkar och 8 flickor läser både hemma och i skolan. Som vi kan se här 
är det många som även läser hemma men pojkarna läser alltså inte riktigt lika många böcker 
som flickorna.    
 
På frågan hur eleverna tycker att det är att läsa böcker (tabell 5) svarar 8 pojkar och alla 
flickor att det är roligt att läsa böcker. Det skulle här vara intressant att fråga dem om de tror 
att de är intresserade av att läsa böcker därför att det satsas så mycket på bokläsning i skolan. 
Bland annat en pojke som varit mycket avogt inställd till läsning kom plötsligt över sin spärr 
och läste i rask takt alla böcker om Harry Potter. 
 
Jag tycker svaren på dessa frågor ger en ganska klar bild på deras läsvanor och det kan nog 
sägas vara en ganska läsvan klass där de flesta elever är positivt inställda till läsning.  
 
I slutenkäten har jag inte redovisat pojkar och flickor var för sig eftersom de i alla frågor 
utom en har varit ungefär samma fördelning mellan pojkar och flickor vad gäller inställningen 
till de olika momenten i projektet. Den fråga där det skiljer sig mer mellan pojkar och flickor 
har jag därför valt att här i redogörelsen beskriva dem var för sig. Varför de även annars 
beskrivs tillsammans beror på att jag vill visa hur det ser ut om man beskriver en hel klass 
tillsammans. Slutenkäten skulle ge svar på intresset för de olika kreativa arbetsuppgifterna, 
vad de tycker om att läsa historisk skönlitteratur samt om de bara vill läsa litteraturen eller 
även ha andra uppgifter i samband med läsningen.  
   
I slutenkäten så var 17 elever positiva till att göra bokomslagen. Kombination bild och 
skrivande tror jag ofta tilltalar elever. De arbetade flitigt och var nog nöjda med sitt resultat. 
Vid uppläsningen i klassen var de mycket roade av både framsidan och baksidestexten. 
Eftersom mycket av handlingen var spännande är det ju något som tilltalar denna klass därför 
att de helst vill läsa sådant som innehåller spänning. Man kan härröra många av bokomslagen 
till 1700-talet även om många ämnen de skrivit om var tidlösa. Det var inte så lätt för dem att 
sätta in bokomslagens utformning i 1700-talet, när detta var i början av arbetet i klassen och 
de ännu inte fått så stora kunskaper om 1700-talet.  När sedan bokomslagen hängdes upp på 
väggen hade de enligt läraren varit intresserade av att titta på dem.  
 
Vad gäller uppgiften med att skriva en berättelse, slutet på boken om ”Flickan från Päronå,” 
av Ingrid Hesslander, läste jag den före jul och efter jul hade de glömt det mesta av 
sammandraget ur boken. Jag läste början av berättelsen en gång till och sedan berättade jag 
resten. Där blev resultaten inte lika fantasifulla. Många skrev ganska korta berättelser. 7 
elever hade åstadkommit längre fantasifulla berättelser, som var historiskt korrekta. De var 
lite pratiga vid skrivandet och då är det ju inte lätt att tänka samtidigt. Men detta var andra 
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dagen efter jullovet så de hade inte riktigt kommit igång. Det positiva resultatet på den frågan 
kommer sig nog lite av att de tycker generellt om att skriva berättelser. Inte här enbart varit 
positiv till berättelsen de skulle skriva i detta projekt. Glädjande att så många som 18 elever 
var positivt inställda. Eftersom läsning och skrivning går hand i hand så verkar denna klass ha 
tagit till sig båda dessa arbetssätt. 
 
Vid skrivandet av recensioner blev resultatet positiva lite lägre. 12 elever var positiva till 
detta. Det kanske beror på att de ofta måste skriva en recension efter att ha läst en bok och 
kanske inte känner sig lika kreativa. På grund av tidsbrist fick de göra färdig recensionen som 
hemläxa. Det kan även påverka att de var lite mindre positiva till denna uppgift. Det hade 
kanske varit mer stimulerande att sitta tillsammans och skriva. Recensionerna redovisades 
sedan i klassen. Jag upplever att det verkar viktigt för dem att det redovisas några exempel i 
klassen på vad de skrivit, så  att de får lite lön för mödan. Det upplevs även som roligt och 
inspirerande för dem att höra hur andra har uttryckt sig i recensionen och upplevt sin bok. Det 
ger dem  ide´er  på hur de själv kan skriva och uttrycka sig nästa gång, samt att de får boktips.  
 
På frågan om vad de tycker om att läsa historisk skönlitteratur tycker jag det är ganska bra 
resultat med 14 elever som är positiva om man ser till hela klassen Men om jag delar upp det 
på pojkar och flickor skulle det ha varit många fler av pojkarna som varit positivt inställda. 
Här är bara 4 av 10 pojkar positiva till historisk skönlitteratur medan av flickorna var 10 av 12 
positiva. Men eftersom de inte själv fått välja bok på biblioteket i denna undersökning, kan en 
del ha upplevt att de fått fel bok. Även om de även när de lånar böcker på biblioteket kan 
upptäcka att de valt fel bok. De har här varit tvungna att välja bland de böcker vi hade i 
minibiblioteket i klassrummet. Det kan vara värt vid ett sådant här arbete att ha ännu fler 
böcker i klassrummet. En del av pojkarna skulle troligen behövt byta bok redan i början av 
arbetet. Men vid tidsbrist blev det sent att byta bok när vi kommit en bit in i arbetet. De skulle 
då aldrig ha hunnit läsa ut en bok, vilket var mitt mål för dem. Fick väga det mot att det 
kanske är nyttigt för dem att någon gång kämpa sig igenom en bok och tröstade dem med att 
det blir mycket trevligare och lättare för dem nästa gång när de hittar en jättebra bok. Enligt 
Svensson (1988) bör man respektera barns intresse för läsning av visst innehåll men sträva 
efter att utvidga deras läsintresse och hela tiden försöka höja ribban. Men eftersom så många 
flickor ändå var positiva fast även de fick välja av de tillgängliga böckerna så måste det ligga 
även något annat bakom pojkarnas svalare intresse till historisk skönlitteratur. De hade även i 
klassen haft en bok från 1700-talet som högläsningsbok, så de var inte ovana vid litteraturen. 
Men kanske det hade passat fler pojkar att lyssna till högläsning. Vid muntlig fråga när arbetet 
avslutades var dock de flesta positivt inställda till att läsa mer historisk skönlitteratur på egen 
hand. Om jag som lärare hade känt eleverna bättre, kanske jag även hade kunnat hitta andra 
böcker som tilltalade pojkarna bättre och att de därigenom hade upplevt läsningen positivare. 
 
Jag ville även få reda på om de helst velat läsa historisk skönlitteratur utan andra uppgifter. 
Där blev det 9 som svarar ja, att de bara vill läsa och 11 som helst vill ha uppgifter också när 
de gör ett sådant här arbete, 1 elev svarar, vet ej. Men två vill helst bara ha någon uppgift. Här 
beror det ju även på om de upplever uppgifterna intressanta och kreativa. Det går inte att hitta 
något samband mellan att de som var mest förtjust i läsning valde att svara att de bara vill 
läsa, även bland dem fanns det elever som också ville ha uppgifter. 
 
Som vi kan se i avsnittet tidigare forskning, så kan man arbeta på många olika sätt med 
skönlitteratur i en klass. Men vad som visat sig i denna studie, så har det inte varit någon 
nackdel med andra arbetsuppgifter tillsammans med läsning, om man ser det positiva 
omdömena de hade till de olika arbetsuppgifterna och att fler väljer att även få göra andra 
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uppgifter när de läser denna litteratur. Då beror det på vad de skulle tycka efter fler liknande 
arbeten med historisk skönlitteratur. Sedan är det ju även så att vi vill att de skall tycka om 
själva läsningen, så det är en avvägning hur många andra saker de skall göra samtidigt som de 
läser litteraturen. Här skiljer det sig lite grann om det är ett arbete i svenska, då behöver det 
kanske inte presenteras lika mycket fakta som när det gäller ett ämne som historia, där 
eleverna även behöver få lite fakta om den tid de läser om. Resultatet kommer troligen att 
skilja sig åt beroende på vilken klass en sådan här undersökning görs i. Denna klass kan nog 
anses som ganska läsvan och därav kan det nog bli detta i stort sett positiva resultat. Men det 
går väl även att hitta ännu mer inspirerande uppgifter eleverna kan arbeta med. 
 
Jag har i detta arbete valt att visa två videofilmer. En om Karl XII  och den andra om Gustav 
III, eftersom vi inte hade något annat läromedel tillsammans med skönlitteratur. Detta var för 
att de enligt kursplanen skulle få information om händelser, gestalter och epoker inom 1700-
talet. Har även gjort som Hellstrand (1999) påpekar att läsning av historisk skönlitteratur bör 
åtföljas av genomgångar som är berättande, klart strukturerade och restriktiva vad gäller det 
faktastoff, som skall presenteras till eleverna. Han menar att trots sina förtjänster kan den 
historiska fiktionlitteraturen i ett undervisningssammanhang inte klara sig på egen hand. Den 
är, likaväl som läroboken, endast en del av ett informationsbärande system. Men han påpekar 
att undervisningen skall bygga på deras förkunskaper, attityder till ämnet och anknyta till det 
skönlitterära verk som skall studeras. Här valde jag att ha kort historisk genomgång vid varje 
uppgift och även vid andra tillfällen men även att visa videofilm. Han säger även att läsningen 
behöver kompletteras med kreativa uppgifter, vilket visade sig vara populärt när man arbetar 
med denna slags litteratur. Ett större antal elever ville inte bara läsa utan även ha andra 
uppgifter. Bland pojkarna kanske det inte var så konstigt om de var positivt inställda till andra 
uppgifter eftersom det var färre bland dem än bland flickorna som tyckte om att läsa historisk 
skönlitteratur. Kanske det är så man får se det, att när det handlar om litteraturläsning inom ett 
annat område än svenska så är det än mer viktigt att ha annat intressant innehåll. Kanske man 
kan hoppas på att det vid ett förnyat försök med historisk skönlitteratur i klassen skulle få 
bättre resultat bland pojkarna. Det är dock bra att det var så många flickor som fann läsningen 
intressant. Det hade kanske i ett sådant här arbete varit bra för eleverna om man ännu mer 
kunnat belysa utifrån böckerna, hur nuets problem har sina rötter i det förflutna och kommer 
att påverka framtiden, så att de finner det mer meningsfullt att sitta och läsa böcker från en 
förgången tid.  
 
Hade i detta projekt även velat ha med skrivande av dramatexter och spela upp drama samt 
boksamtal men på grund av tidsbrist fick de strykas. Eftersom många av böckerna var skrivna 
av författare som May Bylock och Olov Svedelid hade det även varit bra med någon 
författarpresentation. Men kanske det är bäst att inte hålla på alltför länge med ett ett sådant 
här arbete. Det kan vara bra att det slutar medan de fortfarande tycker att det är intressant. Det 
kanske är bäst att efter en tid starta ett nytt och då t ex arbeta med sådant innehåll som vi inte 
hann med i detta projekt och då välja en ny tidsperiod. Att arbeta med läsning av böcker kan 
ju göras på många olika sätt. Men det behöver arbetas med skönlitteratur av olika slag 
kontinuerligt, så att de inte blir ovana vid detta.  
 
Vid den avslutande lektionen med frågesport angående 1700-talet, blandat med frågor från 
vanlig skönlitteratur var det dock förvånansvärt mycket de hade lärt sig om 1700-talet, detta 
med hänvisning till alla de händer som flög i luften vid frågorna. 
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Fortsatt forskning 
 
 Det vore intressant att se hur det är att arbeta på liknande sätt inom de andra so-ämnena  som 
geografi, religion och samhällskunskap. På detta sätt kanske eleverna upplever att samtidigt 
som det är trevligt att läsa en skönlitterär bok är det även en källa till kunskap. Sedan kunde 
man där även använda arbetssätt som boksamtal och drama som vi inte hann med i detta 
arbete. 
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                        Enkät om läsvanor 
 
Ta god tid på dig. Svara så noga och utförligt som möjligt. 
Skriv gärna på baksidan om du inte får plats 
 
1.   Är du tjej eller kille?                                    Tjej 
                                                                            Kille 
 
2. Vad sysslar du helst med på fritiden?           Spelar spel av olika slag, 

(du får sätta max tre kryss)                           t ex schack, rollspel osv 
                                                                      Idrottar 

                                                                 Vistas i naturen 
                                                                 Sjunger/spelar instrument 
                                                                            Lyssnar på musik 
                                                                            Ritar och målar 
                                                                            Samlar något 
                                                                            Läser böcker 
                                                                            Skriver 
                                                                            Tittar på TV eller video 
                                                                            Datorer 
                                                                            Annat………………….. 
 
3. Läser du på din fritid? Vad i så fall?            Dagstidningar 

(du får sätta max två kryss)                          Veckotidningar                                               
                                                                      Serietidningar 
                                                                      Böcker 
                                                                      Annat…………………... 
                                                                      Läser ej 

4.  Hur länge läser du på din fritid varje dag?     Mer än 2 timmar 
                                                                            1-2 timmar 
                                                                            Mindre än 1 timme 
                                                                            10-15 minuter 
                                                                            Inte alls 
 
5.   Hur många böcker läser du per vecka?         Mer än 2 
                                                                            1-2 stycken 
                                                                            Mindre än 1 
 
6. Vilken sorts böcker läser du helst på din fritid? 

………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
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7. Beskriv vad du tycker att en riktig bok skall innehålla 
 

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 
8.   Hur ofta går du till biblioteket och lånar böcker?   Varje vecka 
                                                                                       2-3 gånger i månaden 
                                                                                       1 gång i månaden 
                                                                                       2-3 gånger per halvår 
                                                                                       1 gång om året eller mindre 
 
9.   Hur får du tag i dina böcker?                                   Lånar på bibliotek 

                              (du får sätta max två kryss)                                      Lånar av kompisar 
                                                                                                               Köper själv 
                                                                                                               Finns i hemmet 
                                                                                                               Genom gåvor/presenter 
                                                                                                               Annat sätt…………….. 
 
           10.  Hur får du, i huvudsak, tips om bra böcker?             Kompisar 
                             (du får sätta max 2 kryss)                                          Läraren 
                                                                                                                Föräldrar/syskon 
                                                                                                                Övriga släktingar 
                                                                                                                Bibliotekarien 
                                                                                                                Media 
                                                                                                                Annat………………… 
 
                    11.  Hur upplever du att det är att läsa?                            Roligt 
                                                                                                                Roligt men jobbigt 
                                                                                                                Tråkigt 
                                                                                                                Tråkigt och jobbigt 

12. Anser du att det är viktigt att läsa (böcker, 
Tidningar etc.)                                                            Ja 
                                                                                   Nej 
Varför? ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 

13. Brukade dina föräldrar läsa för dig när du var liten?  Ofta 
                                                                                            Ibland 
                                                                                            Sällan 
                                                                                            Aldrig 
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14.  Läser dina föräldrar böcker?                                        Ofta 
                                                                                             Ibland 
                                                                                             Sällan 
                                                                                             Aldrig 
 
15  Hur lång tid tillbringar du vid TV, video 

eller dator varje dag?                                                    Mer än 3 timmar 
                                                                                                                   2-3 timmar 
                                                                                                                   1-2 timmar 
                                                                                                                   Mindre än 1 timme 
 
 16. Hur tycker du att det går för dig i skolan?                     Mycket bra 
                                                                                                                   Bra 
                                                                                                                   Mindre bra 
                                                                                                                   Dåligt 
 

17. Om du själv skulle skriva en bok, vad skulle den då handla om? 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 
 

18. Vad heter dina favoritförfattare (högst tre namn)? 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 

                     
19. Vad läser du helst? Böcker som handlar om/innehåller  

(du får sätta högst fem kryss) 
 
mysterier        agenter äventyr i gångna tider 
 
sport och idrott  humor äventyr i vardagen 
 
krig science fiction cowboys och indianer 
 
skräck musik och konst spöken och monster 
 
hobbies djur och natur alkohol och narkotika probl. 
 
invandrarländer barn i andra länder berömda personer 
 
kärlek teknik resor och andra länder 
 
hästar skolan biografier 

 
20. Läser du hemma eller bara i skolan? 

………………………………………………………………………………….. 
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                 SLUTENKÄT 
 
1.   Vad tycker du om att göra bokomslag? 
 
 Mycket dåligt |------|------|------|------| Mycket bra 
 
 
 
2.   Vad tycker du om att skriva berättelser ? 
 
 Mycket dåligt |------|------|------|------| Mycket bra 
 
 
 
3.   Vad tycker du om att skriva recensioner? 
 
 Mycket dåligt |------|------|------|------| Mycket bra 
 
 
 
4.   Vad tycker du om att läsa historisk skönlitteratur? 
 
 Mycket dåligt |------|------|------|------| Mycket bra 
 
 
 
5.   Skulle du helst bara velat läsa historisk skönlitteratur utan att göra andra  
uppgifter?                  
 
Ja                        Nej 
 
Motivera ditt svar 
 
 
 
6.   Hur är det att läsa vanlig skönlitteratur? 
 
Mycket            Lite                    Ungefär           Lite                   Mycket  
tråkigare          tråkigare             samma            roligare             roligare 
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Procedur 
 
Vecka 1 
 
Projektet startar. Efter det vi presenterat oss för varandra fick de besvara den första enkäten 
med frågor angående deras läsvanor. Jag läste frågorna för dem och förklarade hur den skulle 
fyllas i och de fick ställa frågor om något var oklart för dem. Poängterade att de skulle ta god 
tid på sig. Jag berättade sedan kortfattat  vad vi skulle arbeta med under projektet.  
 
Vi diskuterade lite grann om böcker i allmänhet, vilken upplevelse man kan ha av dem. 
Boken kan vara som en vän, man vill inte att den skall ta slut. Kan kanske hjälpa en om man 
har problem, man kan ske hur andra människor har det. Lära sig mycket om vad som händer i 
samhället och lära sig om andra tider. En flicka sade också att man kan bli klokare av att läsa 
böcker.  
 
I projektet kommer eleverna att få läsa böcker om svensk historia från 1700-talet så jag 
berättade sedan i stora drag 1700-talets historia. Efter detta fick de välja böcker. De var 
mycket ivriga att få välja sin bok och kunde snabbt bestämma sig för vad de ville läsa.  Jag 
hade med mig ungefär dubbelt så många böcker som elever i klassen. Resten fick vara ett 
minibibliotek i klassrummet. 
 
Lässtund  Varje lektion började med att de fick ha en lässtund på mellan 20-30 minuter.  
 
Vecka 2  
 
 Började lektionen med att informera om ”Läsrörelsen” se (www.lasrorelsen.nu) Läste upp 
bland annat, hur några kändisar upplever det att läsa böcker.  De fick var sitt bokmärke som 
jag rekvirerat därifrån. De fick även varsin plastficka att förvara sina arbeten i under 
projektets gång.  
 
Skrev ett brev till föräldrarna där jag informerade om projektet, att det handlade om 1700-talet 
och att de skulle få läsa  historisk skönlitteratur samt angav en del uppgifter de skulle arbeta 
med. 
 
Bokomslag: Presenterade fyra olika böcker för dem. En med mörkt omslag med omfattande 
baksidestext och liten text. En bok med i stort sett enfärgat omslag men med spännande 
baksidestext. Tredje boken med färggrann framsida och spännande baksidestext samt en 
fjärde bok i liknande stil. Vi pratade lite grann om vad man ser efter på boken när man skall 
läsa en ny. Huruvida man väljer efter framsida, baksida eller textens storlek.                        
Jag berättade att de skulle få göra ett eget bokomslag med framsida och baksida. Bokomslaget 
gjordes på ett A4 ritpapper som framsida som sedan klistrades ihop med det linjerade bladet 
med baksidestexten.  För inspirationens skull talade jag om hur man levde på 1700-talet. 
Detta var i projektets början så det var inte lätt för dem att sätta sig in i ett historiskt tema. De 
arbetade flitigt om än det blev ganska mycket prat samtidigt. Denna uppgift tilltalar ju både 
dem som tycker om bild och de som tycker om att skriva berättelser.  Under lektionen hann  
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ungefär hälften av dem klart med sina bokomslag. När det var klara kan man härröra de flesta 
ämnen de valt till även ett historiskt perspektiv, många ganska allmängiltiga mänskliga tidlösa 
situationer.  
 
Började nästa lektion med att redovisa bokomslagen. Visade framsidan och läste deras 
baksidestext. De tyckte detta var mycket spännande. Bokomslagen hängdes upp i 
klassrummet i ett rött band (inför julen) så att de kunde gå och läsa dem när de hade lust. 
Enligt läraren var det många som varit intresserade av dem efteråt och tittat på dem.  
 
Skriva berättelse:  Läste ett sammandrag av boken ”Flickan från Päronå” av Ingrid 
Hesslander. Här var det meningen att eleverna skulle få skriva slutet av berättelsen veckan 
efteråt. Men eftersom de hade många aktiviteter utanför skolan sista veckan före jul, så blev 
det inget projekt.  Vi kunde inte fortsätta med detta moment förrän efter jul. De skulle berätta 
slutet på berättelsen, vad som hände pappan och om flickan fick träffa honom igen. Sedan 
läste jag det riktiga slutet för dem.  
 
Vecka 3 
 
Det blev inget projekt denna vecka eftersom de skulle Lucialussa på många olika ställen samt 
att de hade många andra aktiviteter utanför skolan denna  sista vecka före jullovet. 
 
Vecka 4 
 
Skriva berättelse Det hade nu gått hela tiden över jullovet sedan jag läste sammandraget ur 
”Flickan från Päronå” av Ingrid Hesslander. Fick börja med att läsa om början av berättelsen 
och sedan berätta det övriga i boken. Hade sedan en kort historisk lektion om krigen Sverige 
var inblandad i vid denna tid, samt vad som hände med Estland under dessa krig, eftersom 
handlingen i boken utspelar sig i Estland och Sverige. De hade lite svårt att komma igång 
eftersom detta var andra dagen efter jullovet. De poängterade själv att de inte riktigt kommit 
igång. Många skrev ganska korta berättelser.  Men en tredjedel av klassen lyckades skriva 
ganska långa berättelser och de var även historiskt mycket korrekta även om detta inte 
krävdes av dem utan det var  meningen att de skulle få fantisera.  
                                                                                                                                                                              
 Vecka 5 
 
Jag läste upp för klassen några exempel på det slut de hade hittat på till boken om ”Flickan 
från Päronå”. Sedan läste jag upp det riktiga slutet på boken. Vi diskuterade sedan boken och 
den tid de levde i. Att boken baserar sig på en verklig berättelse och hur de som levt under 
pressade situationer reagerar efteråt, t ex efter krig och fångenskap. Såg sedan en film om 
Karl XII som började regera år 1700 följt av fortsatta diskussioner. Dessa videofilmer visades 
för att de skulle få lite extra upplysning om 1700-talet förutom den historiska information jag 
hade givit dem. 
 
Nästa lektion fortsatte jag med en kort historik över den tid som varade mellan Karl XII, som 
regerade till 1718 och fram till Gustav III som tillträdde 1772. Här kan man väl poängtera att 
denna tid, frihetstiden som kommer mellan dessa två kungar,  är minst lika viktig som att se  
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video om de båda kungarna. Det var mycket som började utvecklas under denna tid som man 
hade kunnat följa och se förändringen fram till vår tid. Men detta fick de bara som 
information, vad som hände under frihetstiden.  De fick sedan se del I om Gustav III. Jag 
berättade sedan slutet av hans liv som inte framkommer förrän i del II, vilken vi av tidsskäl 
inte hade tid att se. Även en stunds diskussion med eleverna. De fick sedan i läxa att skriva 
recensionen klar till nästa lektion. 
 
Sista lektionen läste jag upp några recensioner för klassen eftersom de hade haft den i läxa till 
detta tillfälle. P g a tidsbrist blev det inte eleverna som läste upp dem, annars hade det varit att 
föredraga eftersom recensionen var ganska omfattande och de då hade fått lite träning inför 
klassen. De skulle rita en bild på framsidan av recensionen. Sedan innehöll den de sedvanliga 
uppgifterna med titel, författare osv. Men de skulle även välja ut en sida de tyckte var bra och 
läsa upp för klassen, samt skriva brev till någon i boken, även skriva vad de blivit berörd av i 
boken. (se bil 4) 
 
De fick sedan svara på slutenkäten. Gick igenom frågorna med dem och de fick ställa frågor. 
Bland annat undrade man över vad som menades med skönlitteratur samt att jag förklarade 
vad jag menar med ”vanlig” skönlitteratur. Jag förklarade även hur de skulle fylla i på linjen 
som hörde till frågorna.  
 
 Projektet avslutades med fika och historisk frågesport samt frågesport ur ”vanlig” 
skönlitteratur. Vad man kunde se av alla händer som sträcktes upp  och ville svara så hade de 
lärt sig mycket om 1700-talets historia. Även om jag hade sett något positivare svar från 
pojkarna vad gäller inställningen till att läsa historisk skönlitteratur. Men kanske även de 
skulle gå att vinna vid fortsatta försök. Frågesporten var ett populärt moment som avslutning.  
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 Recension 
 
 
Bokens titel:________________________________________            Boken handlar om: __________________________________________ 
 
__________________________________________________             __________________________________________________________ 
 
Författare: _________________________________________             __________________________________________________________ 

 
Rekommenderar boken:_______________________________             __________________________________________________________ 
 
__________________________________________________              __________________________________________________________ 
 
Rekommenderar ej boken: _____________________________             __________________________________________________________ 
 
__________________________________________________              __________________________________________________________ 
 
Väljer att läsa sida:___________________________________              __________________________________________________________ 
 
Har skrivit brev till:___________________________________             __________________________________________________________ 
 
Jag blev berörd av detta:_______________________________              __________________________________________________________ 
 
___________________________________________________              __________________________________________________________ 
 
___________________________________________________              __________________________________________________________ 
 
___________________________________________________              __________________________________________________________ 
 
___________________________________________________              ______________________________ 




