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2 

 

INLEDNING 
 
Denna rapport avslutar ett treårigt samarbete mellan Högskolan i Borås, yrkes-
verksamma lärare i förskoleklass och grundskolans tidiga år samt studenter på 
lärarutbildningen. Rapporten har inte för avsikt att beskriva nyare forskningsrön 
inom läsinlärningsområdet eller vilka metoder som används i dag. Avsikten är 
snarare att ge eventuella läsare idéer för vad man kan göra för att öka barns läs-
lust och därmed deras läsförmåga. Därför får en del av de olika aktörerna i pro-
jektet själva berätta om bakgrunden till sitt engagemang eller beskriva erfaren-
heter de gjort tillsammans med barn som försöker erövra konsten att läsa och bli 
medlemmar i de ”läskunnigas förening” (F. Smith 2000). Min förhoppning är att 
rapporten ska ge inspiration till nya tankar om hur man kan arbeta tillsammans 
med andra för att öka barns läsförmåga.  
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BAKGRUND 
 
Lässtugeprojektet startade våren 2003 efter att jag tidigare på hösten fått en för-
frågan från Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad om jag hade några idéer 
som i förlängningen kunde bidra till att öka barns läsförmåga i Sjuhäradsbygden. 
Av stiftelsens kontaktperson Göran Stenbäcken fick jag veta att pengar skulle gå 
till Bollebygd, Mark, Svenljunga och två kommundelar i Borås.  
 
Urvalet av skolor som fick frågan om de ville delta i Lässtugan grundades på 
följande kriterier:  
 

• De skulle tillhöra vår praktikorganisation och ha varit villiga att ta emot 
lärarstuderande under lång tid. 

 
• I Borås kommun valdes skolor i de kommundelar som ett par år tidigare 

haft ord om sig att många elever inte nådde målen i Svenska i år 9 i 
grundskolan. 

 
• Det skulle ingå förskollärare i förskoleklass och grundskollärare i år 1-2 i 

arbetslagen på skolorna. 
 
Jag hade en idé om ett samverkansprojekt mellan skolor som ingår i lärarutbild-
ningens praktikorganisation, högskolan och studenterna som ingick i inriktning-
en Grundläggande perspektiv på svenska, matematik och engelska (GSME) år 
2003. Jag var inriktningsledare för denna inriktning inom den förnyade lärarut-
bildningen. Samtliga tillfrågade tackade ja och så bildades ett nätverk av 2-4 
personer från varje skola. I nätverket ingick också en skolbibliotekarie.  
 
Under mitt yrkesverksamma liv har jag varit involverad i ett antal projekt. De 
som lyckats bäst är de som haft ett deltagarperspektiv, d v s deltagarna i ett pro-
jekt utformar själva innehållet utifrån ett behov. Min ambition var därför att till-
sammans med nätverket utforma innehållet i Lässtugan.  
 
Nätverket samlades första gången på Högskolan i Borås den 21 oktober 2002. 
Efter en presentationsrunda redogjorde jag för anledningen till träffen. Vi disku-
terade vad som kunde vara tänkbart att göra för att öka barns läsförmåga. Många 
idéer dryftades och det förslag vi tog fasta på tog jag med mig till stiftelsens ut-
skott. Till vår glädje bifölls förslaget och vi tilldelades 500.000 kr.  
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BESKRIVNING AV PROJEKTET 
 
Medel: 500.000 kr 
Syfte: Projektet ska bidra till att öka barns läsförmåga. 
Medverkande: Nätverk Lässtuga bestående av 15 personer från kommunerna 
Bollebygd, Mark, Svenljunga samt från Norrby och Dalsjöfors kommundelar.  
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INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING 2003- 2004 
 
Projektet har haft två bärande idéer när det gäller innehåll och arbetsformer. Den 
ena handlar om kunskapsutveckling hos de lärare och studenter som deltog di-
rekt i projektet men också att dessa kunskaper skall spridas till andra lärare och 
andra studenter. Innehållet skulle under hela projektet kunna påverkas av de er-
farenheter som gjordes inom projektet och som diskuterades vid de olika pro-
jektträffarna. Det innebär att lärarnas och projektledarens idéer tillsammans ut-
gjorde grund för hur projektet utvecklades. Det innebär också att projektet ut-
värderades varje år.   
 
Av de ursprungliga förslagen på innehåll i projektet genomförde vi nedanståen-
de punkter.   
 

• ”Kick-off”-dag på Räddningstjänstens brandövningsplats Guttasjön. Här 
drogs riktlinjerna för arbetet och innehållet upp.  

 
• Nätverksträffar med tanke- och erfarenhetsutbyte 

 
• Studiebesök på de olika skolorna inom nätverket för att få nya praktiska 

idéer. 
 

• ”Bokprat” för studenter och projektdeltagare av skolbibliotekarie Ann-
Britt Backlund Skene. 

 
• Inköp av böcker och ”Bok & band” till skolorna. 

 
• Bokteater för studenter och elever ute på skolorna under ledning av Gud-

run Johnsson, Örby och Ann-Marie Tålig, Göteborg.  
 

• Inköp av didaktisk litteratur till pedagogerna. Ett led i kompetensutveck-
lingen.  

 
• Litteraturseminarier under ledning av Ulla Hulthén. 

 
• ”Berättarlust” Monica Eriksson, lärare och professionell berättare har de-

lat med sig av sina kunskaper till handledare och studenter. 
 

• Föreläsningar av grundskollärare Marie-Louise Augustsson och förskollä-
rare Desirée Ivarsson (deltagare i Nätverket). Beskrivning av deras sam-
arbetet kring barns läsutveckling. 
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• Under hösten 2004 erbjöds Nätverket att delta i Bok- och Biblioteksmäs-
san. 

 
• Avslutande dag med utvärdering på Guttasjön. 

 
Den 30 november 2004 hölls en heldags lärarutbildarkonferens med 45 deltagare 
på Högskolan i Borås. På programmet stod Bokprat utifrån ett genusperspektiv 
med Ann-Britt Backlund, Berättarlust med Monika Eriksson samt rapport från 
projektet med tillfälle till diskussion. Konferensen väckte ett stort gensvar och vi 
fick tyvärr tacka nej till många som anmälde sig. Detta visar på att det finns ett 
starkt intresse bland lärare för att få kompetensutveckling inom områden som 
rör barns läsning.  
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SPRIDNING AV PROJEKTETS TANKAR OCH IDÉER 
 
200.000 kr av projektpengarna skulle användas till att sprida kunskap och erfa-
renheter som gjorts i projektet. Under åren 2003-04 har vårt arbete nått ut till ca 
300 studenter i inriktningskurserna ”Svenska och matematik i ett didaktiskt per-
spektiv” och ”Det lärande barnet” samt specialiseringarna ”Svenska, matematik 
och engelska genom lek” och ”Svenska och matematik”. De moment som stu-
denterna fått del av har varit ”Berättarlust”, ”Lässtugan Töllsjö”, ”Bokteater” 
och ”Bokprat”. Förutom detta har jag, Ulla Hulthén, haft den ordinarie under-
visningen om läsinlärning och läsutveckling. Då det ekonomiska läget på Hög-
skolan de senaste åren inte tillåtit gästföreläsare så har projektmedlen starkt bi-
dragit till att öka kvalitén i undervisningen samtidigt som studenterna fått verk-
tyg att använda i det kommande yrket. Kunskaperna har också spridits direkt till 
ca 75 handledare och indirekt till en mängd elever och lärare genom studenter-
nas praktik.  
 
Till detta kommer att inte bara eleverna i lässtugeklasserna fått del av Bokteater 
och boklådor utan hela skolan har fått del av detta. Vidare har den pedagogiska 
litteratur som inköpts till Nätverket lånats och förhoppningsvis lästs av andra 
kollegor. Några av projektdeltagarna har flyttat till nya skolor vilket inneburit 
ytterligare spridning av projektets idéer. 
 
En annan ”ring på vattnet” blev det i Skene, Marks Kommun, genom ett samar-
bete mellan Tingvallaskolan (år 4-6) och biblioteket genom ”läsa en kvart om 
dagen”. För att lyckas med det behövdes många nya, roliga och spännande 
böcker till ca 180 elever. Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad gav 40.000 kr 
till bokinköp! Eleverna i år 5-6 fick bokprat av barn- och skolbibliotekarien me-
dan de intresserade lärarna i år 4 läste böcker och presenterade dem för sina nya 
elever som kom från en ”lässtugeskola”. Läsintresset var snabbt igång och har 
blivit mycket positivt. Klasserna fortsätter än idag att läsa en stund varje dag. 
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SAMMANFATTNING AV UTVÄRDERING HÖSTEN 
2004 
 
Efter ett år utvärderades arbetet i Lässtugan. De viktiga frågorna var: Hur har 
Lästugan påverkat eleverna och personalen på de olika skolorna? Har projektet 
bidragit med kompetensutveckling? Hur går vi vidare? Hur ska vi sprida nyvun-
na kunskaper?  
 
Samtliga skolor rapporterar att böckerna bidragit till att motivationen att läsa 
böcker har ökat markant hos barnen. Beskrivningar finns om hur enskilda barn 
lärt sig att läsa tack vare satsningen på böcker, Bokteater och Bokprat. De har 
fått glädje och läslust tack vare större variation i bokutbudet. Pedagogerna har 
funnit inspiration av att få mötas och diskutera de olika arbetssätt som använts. 
Arbetet med Lässtugan har gett motivation att sprida kunskaper de fått genom 
projektet vidare till andra kollegor. I nedanstående citat får nätverksdeltagarna 
själva komma till tals. Deltagarna har gett synpunkter på hur de kunnat registre-
ra projektets påverkan och inflytande på både elever och dem själva.  
 

Detta projekt blev genombrottet till lustfylld läsning för flera av våra ele-
ver. Barnen har upplevt dessa lässtunder positivt och även våra föräldrar 
har visat uppskattning för denna satsning. 
 
Ett exempel på att vår satsning är rätt är att vi har märkt att svaga läsare 
har blivit intresserade av läsning och fått lust att läsa. 
 
Vi som pedagoger har även märkt av positiva effekter inom matematiken då 
dessa elever nu lättare läser och förstår lästal och problemlösningar i ma-
tematik. 
 

Uttalandena visar att eleverna påverkats positivt av deras deltagande i projektet, 
inte bara när det gäller läsning eller intresse för läsning och för böcker, utan 
också att en ökad läsförmåga påverkat elevernas intresse för och resultat i andra 
ämnen.  
 

Att ha fått medverka i Lässtugan har i ännu högre grad inspirerat oss till 
fortsatt arbete med barns läsutveckling. Det har också gett oss större för-
ståelse för läsutvecklingens betydelse inom alla ämnen. Lässtugeträffarna 
har också inneburit att vi har fått träffa andra pedagoger från andra skolor 
som vi har kunnat byta erfarenheter med. 
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Vår egen medvetenhet och inspiration från Ann-Britt har bidragit till bra 
bokval för högläsning. De boktips vi fått har varit ovärderliga. Vi boktipsar 
själva mycket mera nu och märker att barnen blir väldigt intresserade till 
läsning. Teaterbesöket i våras var också mycket uppskattat utav både bar-
nen och alla vuxna. 

 
När det gäller lärarna själva visar citaten att de dels stärkts i sin syn på arbetet 
med barns läsning men också inspirerats till nya idéer och arbetssätt. Genom att 
möta andra lärare och andra med ett liknande intresse har den egna yrkesrollen 
stärkts och man har blivit mer medveten om vad man vill utveckla och också hur 
det kan ske. Lärarna ger också uttryck för att de genom projektet blivit säkrare i 
sin bedömning av barnen och vad de skall bedöma.   
 
Ett inslag i arbetet som varit uppskattat är de litteraturseminarier där speciella 
böcker diskuterats. Det lärarna ger uttryck för handlar om att de blivit säkrare i 
sitt förhållningssätt, de har ställts inför utmaningar kring de egna metoderna, de 
har fått nya idéer att pröva i sin verksamhet. Man kan här dra slutsatsen att den-
na typ av diskussioner är inget som automatiskt sker inom lärarnas arbetslag. 
Där kan man anta att den dagliga verksamhetens planering är i fokus.  
 

Den pedagogiska litteraturen vi läst och de litteraturseminarier som vi se-
dan haft har gjort oss som pedagoger  säkrare i vårt arbete med läsningen. 
 
De litteraturseminarier som vi haft under året i Lässtugegruppen har varit 
givande och utmanande. Nya tankar om läsinlärning och läsutveckling har 
väckts. Vi har också fått ifrågasätta saker som vi själva trott varit själv-
klart. Kompetensutveckling på hög nivå! 
 
Vi har blivit mycket inspirerade och fått ett lyft i att arbeta med språket.  
Intressant att få ta del av nya rön och forskningsresultat. 
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SPRIDNING AV PROJEKTETS IDÉER OCH RESUL-
TAT 2005 
 
Även under 2005 spreds Lässtugans idéer vidare till andra grupper eftersom det 
visade sig att vi hade lite pengar kvar. Nya elever ute på skolorna fick uppleva 
Bokteatern. När det gällde lärarstudenter fick de som nu gick inriktningskursen 
”Svenska och matematik i ett didaktiskt perspektiv” förmånen att höra Monika 
Erikssons framförande om berättandets betydelse för att utveckla barns läslust.  
Frampå höstkanten 2005 gick jag ut med några frågor till deltagarna om hur 
Lässtugan påverkat dem i deras ordinarie verksamhet. En viktig fråga var om 
arbetet hade gett några bestående resultat. Till min stora glädje visade det sig att 
idéerna sprids vidare på nya skolor som ringar på vattnet. Nedan följer några 
utdrag ur de svar jag fick. Den första som kommer till tals är förskollärare Desi-
rée Ivarsson som tillsammans med Marie-Louise Augustsson ett antal gånger 
föreläste för olika studentgrupper om samarbetet kring barns läs och skrivut-
veckling på Töllsjöskolan i Bollebygds kommun. I de citat jag valt att ta upp kan 
vi se att lärarna har förändrat sitt arbetssätt, de har utvecklat nya ”egna små pro-
jekt” med utgångspunkt i det gemensamma projektet.   
 

På föreläsningarna berättade vi att vi arbetar så långt möjligt utifrån bar-
nens egna upplevelser. Vi arbetar med bokstavsljuden istället för att lära 
vad bokstäverna heter. I bokstavsarbetet försöker vi få in så många sinnen 
som möjligt. Till exempel när vi arbetar med bokstaven S så sjunger vi en 
s-sång, skriver en saga med många s i orden, sagan dramatiseras, vi bakar 
s-kakor av mördeg och till dem bjuds saft. På en utedag byggs en snögub-
be. Jag har en fin burk och i den lägger jag saker som börjar på boksta-
ven.  
 
Jag har blivit mycket säkrare i min yrkesroll med att kunna hjälpa barnen 
med deras läs- och språkutveckling. Jag vet hur jag hjälper dem vidare ut-
ifrån den nivån som de befinner sig på. Har jag ett barn som läser, vet jag 
bättre hur jag går vidare.  
 
På Töllsjöskolan har det blivit "ringar på vattnet". Hela skolan ”lusar” 
alla barn och sätter in punktinsatser snabbt när vi märker att något barn 
hamnar efter i sin läsutveckling. 
 
Jag tyckte också att vi spred mycket när vi föreläste för studenterna. Oj, 
vad roligt det var, fast jag var så nervös! Jag saknar våra lässtugeträffar, 
de gav mig så mycket.  
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Berit Ström och Cathrin Sjöblom arbetar i Svenljunga Kommun. Under projek-
tets första år  arbetade de tillsammans på Mogaskolan, men båda har flyttat till 
andra skolor i kommunen vilket inneburit att de dels spridit arbetssättet vidare, 
dels att de utvecklat sitt eget arbetssätt. 
 
Cathrin säger,  
 

Jag tänker mycket på Lässtugan. Eftersom jag och Berit arbetar på skilda 
ställen har vi delat upp böckerna efter eget önskemål och lottdragning. Jag 
har med min del på Landboskolan och de används flitigt.  
 
Jag måste berätta om mitt egna lilla projekt, utan Lässtugan hade nog inte 
idén kommit. I våras fick vi erbjudande att söka projektpengar från kom-
munen. Eftersom jag redan då bestämt mig för att ha Tema Astrid Lindgren 
(passar ju bra när Pippi fyller 60 år) tänkte jag att söka dessa pengar… 
 
Pengarna har jag tänkt att använda till inköp av böcker, skivor mm. Även 
biblioteket har hjälpt mig med diverse saker, vi har fått pins, pippi-fotspår 
att fästa på golvet mm. Detta är kanonroligt!  

 
De texter lärarna lämnat visar också att de själva fått en lust att läsa mer med 
sina elever. Deras texter ”lyser av självförtroende” som i det Berit skriver,  
 

Vi läser och läser! Redan första skoldagen fick alla barn i 2-6:an välja en 
bok som vi skulle använda i bokcirklar. De första tre veckorna läste de en 
halvtimma om dagen i läsgrupper. Intresset för läsningen är stort. Cathrin 
och jag delade upp de inköpta böckerna och på så vis har ju fler barn fått 
glädje av dem. I Mårdaklevs skola läser alla barnen i 2-6 samtidigt, dels 
för att få möjlighet att hitta en läskompis i en annan årskull och för att för-
stärka känslan av att hela skolan läser! År 1 har samtidigt arbete med 
Kiwi-böckerna. Vi har återkommande läsprojekt under hela läsåret. Läs-
stugan gav så mycket positivt, så saknaden av våra träffar är stor.  

 
För att kommande lärarstudenter och kollegor ska få kännedom om en del av det 
innehåll som präglat Lässtugan berättar Monika Eriksson (Berättarlust) och 
Ann-Marie Tålig (Bokteater) om bakgrunden till deras engagemang för barns 
läsande. Nedan följer Monikas och Ann-Maries berättelser. Dessa kan ses som 
”livsberättelser” där betydelsen av att arbeta med läsning på olika sätt samt be-
rättade har satts i centrum.  Monika berättar först om betydelsen av att skapa be-
rättarlust och utvecklar detta i relation till att vara lärare.  
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I hela mitt lärarliv har jag haft en dröm om att göra alla elever till bokslu-
kare. Till att börja med trodde jag barn blev sådana när de lärt sig läsa. 
När det så gick upp för mig att det inte var så började en kamp. Jag stude-
rade, läste, funderade, prövade olika pedagogiker, lyssnade och försökte 
vara rolig. Ganska snart kom jag underfund med att allt blev mycket lättare 
om det var lustfyllt. När jag nu tänker tillbaka på mitt lärarliv förstår jag, 
att där kom jag fram till något mycket viktigt, glädje och tillfredställelse 
över det man gör är grundläggande. Den dagen jag förstod att lyssna till 
barnen, verkligen lyssna, respektera vad de sa till mig och tänka över det, 
då tog jag ett stort steg framåt mot målet. Det var också då jag verkligen 
kunde börja arbeta med individuell undervisning och det är ett måste, både 
i läsinlärning och i inhämtandet av kunskaper.  
 
Rikligt med tid varje dag för tyst läning, njutningsfull läsning behövs också 
på bokslukarvägen. I mina klasser läste barnen själva 20 minuter eller 
längre varje morgon. Trots detta nådde jag inte mitt mål. Men jag gav inte 
upp. Har man fått förtroendet att hjälpa barn på vägen mot vuxenlivet, så 
får man inte ge upp! Jag tror nämligen att varje dag ett barn går förnöjt 
ifrån skolan så läggs en byggsten till en harmonisk, kreativ, fredsälskande 
vuxen människa.  
 
Så hamnade jag i ett projekt som förde mig in i en värld fylld av sagor, 
sägner och folktro. Via böcker, uppteckningar och fantastiska föreläsare 
nästan dränktes jag i denna spännande och förtrollande kultur. På plats 
bland barnen i klassrummet berättade jag om allt jag hört, läst och lärt. 
Barnen mötte mig vid bilen på morgnarna och undrade om jag hade lärt 
något nytt. Berättandet blev en del av skoldagen och en stor del av mitt liv. 
Jag berättade så mycket att jag hade samvetskval. Det här var inte under-
visning!? Inte tänkte jag på att barnen tränade in ett djupt koncentrerat 
lyssnade, ökade sitt ordförråd, väckte upp sin fantasi, själva började berät-
ta och framförallt blev nyfikna på ordet, det talade och det skrivna. Kritiskt 
lyssnade, är det sant eller inte? Vad är sant idag? Moralfrågor, var det rätt 
eller inte av vallpojken att lura bonden? Gruppgemenskapen blomstrade, 
alla var med om samma upplevelse, alla skrattade tillsammans. Och jag 
gick med dåligt samvete, roliga timmen varje dag. Vad skulle hända när 
det uppdagades av föräldrar och överhet! Så oroade jag mig, tills jag en 
dag såg dem, bokslukarna. Tyst smög jag runt och räknade. Summan blev 
alla sju treorna och ett par tvåor. Nästa år gjorde jag om det. Jo alla tre-
orna, några tvåor och en etta var bokslukare. Ännu ett år lät jag gå innan 
jag förstod att jag hade nått målet men då hade nästan ett helt lärarliv gått 
åt. Så Du som är på väg in i lärarlivet kom ihåg receptet för läslust - 
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Trygghet och glädje i lärandet + gott om tid till daglig egen upplevelseläs-
ning + berättande.-  
 

Vad är då Bokteater och hur kan man arbeta med det? I nedanstående text berät-
tar Ann-Marie Tålig om hur hon arbetat samt vad syftet för detta arbete är. In-
slaget med Bokteater var mycket uppskattat av både lärarna i projektet och de 
studenter som fick förmånen att ta del av den.  
 

Gudrun och jag lärde känna varandra på trappan till Borås Högre All-
männa Läroverk hösten 1961. När vi hade genomlidit gymnasiet, fortsatte 
vi tillsammans till Skara Folkskoleseminarium och blev småskollärare. Där 
började vårt teatersamarbete. Gudrun var ju garvad skådespelare redan på 
den tiden och jag var inne på min kommande musikutbildning. Det var vi 
som gjorde spex och andra galenskaper på seminariet.  
 
Gudrun höll sedan fast vid lärarbanan hela tiden, medan jag gjorde utvik-
ningar, blev musiklärare bl.a., och jag  musicerar sedan dess i olika sam-
manhang. Jag var mycket intresserad redan då av vad man kanske kan kal-
la ”barnets kritiska perioder”, alltså att det gäller att ta vara på den tiden 
när barnet har lättast att lära sig saker, t.ex. läsning, vilket i allmänhet 
sker tidigare än vad man tror i den svenska skolan. Idén att det är viktigt 
att läsa var vi alltså båda besjälade av. Vad Gudrun såg i sitt arbete var 
emellertid, att det inte är så lätt för alla att komma igång med läsningen. 
För en del behövs det en extra stark input för att känna att man vill. Ända-
målet helgar medlen, så Gudrun funderade fram bokteateridén för att helt 
enkelt på ett roligt sätt ”lura” barnen att läsa böcker. Hon ringde en som-
mar och frågade om jag ville vara med, och jag nappade genast. För mig 
var det ett nytt sätt att använda mina musikaliska färdigheter, i alla fall se-
dan seminarietiden. Jag fick t.ex. nu komponera en del musik, som skulle 
passa till de olika karaktärerna i böckerna, Lilla farbrorn, Zigge, Långa 
Skuggan m.fl.  
 
Målet var alltså att få barnen att känna att de ville läsa, att de måste få 
veta hur boken slutade. Vår metod var att på ett så enkelt sätt som möjligt 
spela upp lite av böckernas innehåll med rekvisita och musik som förstär-
ker och belyser. Ett mål, som vi i början knappt vågade formulera var, att 
vi skulle väcka lusten att skapa något liknande hos både barnen och lärar-
na. Men det blev just den starkaste reaktionen vi mötte efter nästan varje 
föreställning! ”Men detta kan ju vi göra själva!” Det gladde oss ofantligt 
mycket. Hattar, mössor rockar, mustascher, ficklampor och fjädrar räcker 
långt för att sätta igång fantasin. Att spela 8-årig flicka när man är 60 krä-
ver en viss talang, men barnen har inte någon gång påpekat denna anakro-
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nism. Man måste inte heller ha tillgång till en kompositör eller proffsmusi-
ker för att åstadkomma musik. Det finns idag stora möjligheter att hitta 
passande musik och alla kan åstadkomma ljud med enkla medel. Jag har 
använt en gammal analog synth, chimes, skrattpåse, bjällror och pruttkud-
dar. 
 
Uppskattningen har verkligen varit överväldigande, inte minst från en av 
författarna; Inger Lindahl (Zigge med Z).  
 
Svårigheter har inte saknats heller. Trots att det skulle vara så enkelt som 
möjligt, blev det med tiden många attiraljer som skulle kommas ihåg; tri-
bunen blev inte lättare att kånka ut och in, och alltid tycktes det vara janu-
ari och snöstorm eller glashalt när vi skulle ut med föreställningen. Sällan 
fanns den utlovade vaktmästaren på plats och kaffe blev det inte överallt. 
Men barnen var alltid trevliga och böckerna försvann på nolltid både i 
skolbiblioteket och på kommunens bibliotek. Gudrun drog självfallet till sig 
det största intresset, i synnerhet i dass-scenen i Zigge med Z, där en del 
tjänstvilligt upplyste henne om att hon glömde torka sig. Men ibland kom 
små flickor fram till även till mig efteråt och frågade hur länge jag hade 
spelat. Jag mumlade något lämpligt för att inte behöva erkänna ”50 år”. 
För oss personligen har det varit en ovärderlig tid, när vi har fått arbeta 
tillsammans med något bra, som vi båda tror på.  
 

En annan viktig person för projektet har varit skolbibliotekarie Ann-Britt Back-
lund. Hon har glatt nätveksdeltagarna och studenter med sitt Bokprat och sina 
boklistor. Ann-Britts bidrag till rapporten är en lista med lästips ordnad efter te-
man och den återfinns som bilaga till denna skrift. 
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AVSLUTNING 
 
Vi i nätverket tackar Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad för tilldelningen 
av medel. Vi är övertygade om att vi nått målet, inte minst genom alla de böcker 
vi kunnat erbjuda barnen på de skolor som varit representerade i nätverket. Utan 
böcker som appellerar till det egna intresset är det svårare att uppnå läslust. Vi 
pedagoger har kunnat fokusera på hur vi på bästa sätt ska kunna stödja barnen i 
deras läsutveckling, b a genom våra seminarier, då vi reflekterat kring nyare 
forskning och diskuterat delar av den kurslitteratur som studenterna haft. Erfa-
renhetsutbytet och mötena ute på skolorna har varit betydelsefulla.   
 
Arbetet med Lässtugan har också varit viktigt för mig personligen, då jag fått 
arbeta med ett område som jag värnar om nämligen att knyta ihop teori och 
praktik kring barns läs- och skrivutveckling. Detta har manifesterats genom 
samverkan mellan Högskolan i Borås, några praktikskolor och blivande lärare.   
 
Under hösten 2005 besökte jag många studenter som gjorde sin ”slutpraktik” 
inom lärarutbildningen och kunde till min glädje då konstatera att ett antal bli-
vande lärare hade tagit fasta på tankar som kommit genom Lässtugan. Berättan-
det stod högt i kurs och studenterna visade upp hur de omvandlat idéerna till 
egna verktyg för att öka elevernas läs- och skrivlust  
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       Bilaga 1 
 
 
Litteratur som inköpts till pedagogerna  
 
Allard, B.& Rudqvist, M.& Sundblad, B. (2002). Nya Lusboken. Bonnier utbild-

ning. (176 s.) 
 
Alleklev, B. (2000). Listiga räven: läsinlärning genom skönlitteratur: ett läspro-

jekt i Kvarnbyskolan  Rinkeby. En bok för alla. (75 s.) 
 
Björk, M & Liberg, C. (1999). Vägar in i skriftspråket, tillsammans och på egen 

hand.  Natur och kultur (166 s). 
 
Fast, C. (2001. Berätta, inspiration och teknik. Centraltryckeriet (130 s). 
 
Gustavsson, P. (2001). Julberättelser i vintermörkret. Carlssons 
 
Henriksson, L. (2000). Bokpuffar: lekidéer kring bilderböcker för förskola och 

lägre skolstadier.  En bok gör alla. (119 s.) (52 s.) 
 
Lyckas med läsning, Läs - och skrivinlärning i Nya Zeeland. (2001) Stockholm: 

Bonniers (154 s.) 
 
Lönn, M. (2002). Bråkstavsboken 
 
Smith, F. (2000). Läsning. Stockholm: Almqvist & Wiksell. (190 s). 
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 Bilaga 2 
 
 
Lässtugans lästips  
 
Mina tankar vid bokurvalet:  
 

• Mest bilderböcker för att passa från förskoleklass och uppåt 
• Böckerna ska kunna ge upphov till många intressanta samtal kring text 

och illustrationer 
• Jag har valt många nya böcker, som förhoppningsvis ger pedagogerna nya 

lästips 
• Böckerna finns att låna på större skolbibliotek eller folkbibliotek 
• Många titlar skall finnas att köpa 
• Inom parentes anges (vid vissa titlar) ämnesord, om fortsättning finns mm 

 
ABC-böcker 
 
Bergström, Gunilla; Alfons ABC : allt möjligt från A till Ö Rabén & Sjögren, 
2002   
Kanotens ABC-bok. En resa genom alfabetet med sexåringarna i Kanoten, Lill-
holmskolan, Skärholmen 
Fantasifabriken, Skärholmen, 2004 (barnen leker med alfabet och ljud)  
Kruusval, Catarina; Ellens ABC Rabén & Sjögren, 1999 (rim)  
Madsen, Christian; ABC – för biltokiga Madsen Partners, 2003  
Ornered, Anna; ABC om bilar : barnens minimala manual Bonnier Carlsen, 
2002 
Ornered, Anna; ABC om djur : en animal manual Bonnier Carlsen, 2004 
Tillberg, Louise; Olas ABC-bok En bok för alla, 2001 (rim) 
Wirsén, Carin & Wirsén, Stina; ABC med Rut och Knut Rabén & Sjögren, 2003 
Wirsén, Carin & Wirsén, Stina; Ahmed Anka och ödlan Örjan Bonnier Carlsen, 
2004 
 
Siffror, klockan, tiden  
 
Andersson, Lena; Tick, tack Eriksson & Lindgren, 1996 (rim)  
Blake, Quentin; Kurragömma med kakaduor Semic, 2005 (räkna till tio)   
Carle, Eric; Den mycket hungriga larven Bonnier Carlsen, ny uppl. 1998 (om 
fjärilens livscykel, veckodagar, siffror)  
Hörling, Anna & Wirsén, Stina; Siffror och nuffror Rabén & Sjögren, 1997 
(rim) 
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Kruusval, Catarina; Ellens 1,2,3 och ända till hundra Rabén & Sjögren, 2002 
(rim) 
Stalfelt, Pernilla; Lilla maskboken Eriksson & Lindgren, 1998  
Widerberg, Siv & Torudd, Cecilia Räkna med tvillingarna  Eriksson & Lind-
gren, 2005  
 
Kamrater - kärlek – vänskap  
 
Berner, Rotraut Susanne; Nej, men & Ja, men : en berättelse om människor och 
hönor Alfabeta, 2005  
Bottner, Barbara & Kruglik, Gerald; ill: Olof Landström; Lennarts listor Rabén 
& Sjögren, 2004 (olika personkaraktärer) 
Gahrton, Måns & Unenge, Johan; Ronny & Julia och tjejbacillerna Bonnier 
Carlsen, 1997 (rim. Det finns fler böcker om Ronny och Julia) 
Geijerstam, Brita af & Torudd, Cecilia; Vänner   Rabén & Sjögren, 2001 (rim) 
Genechten, Guido van; Rickard och Anja Sjöstrand, 2000 
Kulot, Daniela; Den lilla krokodilen och den stora kärleken Bonnier Carlsen, 
2000 
Rudebjer, Lars; Dinosaurieklubben Opal, 2003 
Sindt, Ulf & Kvarnström, Ulf; Pusskalaset Alfabeta, 2001  
Sindt, Ulf & Lindström, Eva Raggar-råttan Roger Alfabeta, 2005 (lådbilar, mod) 
 
Vara annorlunda – förståelse 
 
Berge, Kristina; Tigermamman och Lytte Opal, 2004 (funktionshinder) 
Croether, Kitty; Min vän Jim Eriksson & Lindgren, 1998  
Dessers, Rik & Schuurmans, Hilde; Lilla Grisen och lilla Musen Opal, 1999 
Eggens, Magda & Nygren, Tord; Ensammast i världen Rabén & Sjögren, 2003 
(kattunge, främling) 
Erlandsson, Svevar & Sandin, Anna; Bara två Bonnier Utbildning, 2002 (myck-
et lättläst)  
Fries, Claudia; En gris flyttar in Opal, 2000 (fördomar, grannar) 
Genechten, Guido von; Rickard Sjöstrand, 1999 
Jeram, Anita; Tre små sockergryn Eriksson & Lindgren, 2000 
Mogensen, Jan; Lilla Gris Bonnier Carlsen, 1998 
Velthuijs, Max; Grodan och främlingen En bok för alla, 1998 (främlingsfientlig-
het)  
 
Starka tjejer, könsroller  
 
Funke, Cornelia & Meyer, Kerstin; Molly och alla havens skräck Opal, 2003 
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Funke, Cornelia & Meyer, Kerstin; Riddaren utan namn Bergh, 2003 (medelti-
den, prinsessor) 
Gustavsson, Per; Så gör prinsessor Natur & Kultur, 2004 
Lind, Mecka; Dojjan Bengtsson Opal, 2004 (kapitelbok)  
Lindenbaum, Pija; Gittan och gråvargarna Rabén & Sjögren, 2000 (rädsla, 
mod)   
Landström, Lena och Olof; Fyra hönor och en tupp Rabén & Sjögren, 2004 
(samarbete, demokrati, humor) 
 
Annan hudfärg  
 
Adbåge, Emma; Hämta Joel Eriksson & Lindgren, 2004 (adoption)  
Daly, Niki; Kwela Jamela, Afrikas drottning Hjulet; 1999 (fortsättning finns)  
Daly, Niki; Ta det lugnt Songololo Hjulet, 2001 (Afrika)  
Hoffman, Mary & Binch, Carolina; Emma och hennes familj Valentin förlag, 
1998  
Hoffman, Mary & Littlewood, Karin; Hassan och hans färger Sjöstrand, 2003 
(barn i krig, flyktingbarn)   
 
Etik – moral 
 
Bergström, Gunilla; ”Där går Tjuv-Alfons” Rabén & Sjögren, 1991  
Güttler, Kalle m. fl.; Nej! sa lilla monster Bonnier Carlsen, 2004   
Karsin, Åsa; Tjuv-Solvej Eriksson & Lindgren, 2003 
Roos, Tony; Hur säger man? Bergh, 1996  
 
Döden 
 
Aakeson, Kim Fupz; När farfar blev ett spöke Opal, 2004  
Chichester Clark, Emma; Uppe i himlen  Sjöstrand, 2003 (hund som dör)  
Maddern, Eric & Hess, Paul; Döden i ett nötskal Hjulet, 2005  
Moon, Nicola & Littlewood, Karin; Billys solros Sjöstrand, 2002 (årstider, livs-
cykel)  
Nilsson, Ulf & Tidholm, Anna-Clara; Adjö, herr Muffin Bonnier Carlsen, 2002 
(marsvin som dör) 
  
Sagor  
 
Brown, Ruth; En drömsaga Sjöstrand, 2005  
Den förtrollade pissepottan : svenska folksagor; berättade av Per Gustavsson, 
bilder av Kjell Sundberg Rabén & Sjögren, 2001 (kapitelbok)  
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Halling, Thomas & Grähs, Gunna; Sagan om den lilla, lilla katten Natur & Kul-
tur, 1997 (fortsättning finns. Boken är en fortsättning på Elsa Beskows klassiska 
”sagan om den lilla lilla gumman) 
Jones, Ursula & Ayto, Russel; Häxans barn Sjöstrand, 2003  
Nesbit, Edith & Moore, Inga; Bestarnas bok Sjöstrand, 2001  
Ormerod, Jan & Damon, Emma; Grodan och prinsessan Sjöstrand, 2004   
 
På rim, vers 
 
Donaldson, Julia & Scheffler, Axel; Kvastresan Alfabeta, 2001  
Donaldson, Julia & Scheffler, Axel; Snigeln och valen Alfabeta, 2003 (jorden-
runt-resa)   
Donaldson, Julia & Scheffler, Axel; Gruffalon Alfabeta, 2001  
Gahrton, Måns & Unenge, Johans, Alla barnen fyller år – en rolig kalasbok Se-
mic, 2005 (innehåller recept och lektips) 
Larsson, Dan & Gustafsson, Åsa; Roliga rim-ramsor (Om lika olika ord) Fin-
graf, 2001  
Larsson, Dan & Arvidsson, Annika; Mera roliga rim-ramsor (Om lika olika ord) 
Fingraf, 2000 
  
Börja skolan 
 
Bergström, Gunilla; Var är Bus-Alfons Rabén & Sjögren, ny uppl 2002  
Brown, Ruth; Hjalmar hjälper till Sjöstrand, 2003  
Child, Lauren; Jag är faktiskt alldeles för liten för att börja skolan; med Charlie 
och Lola Rabén & Sjögren, 2004  
 
Teknik och transport  
 
Blake, Quentin; Fru Sunesson kör så det ryker Semic, 2003  
Halling, Tomas & Grähs, Gunna; Johanssons garage Natur och Kultur, 2004 
(begrepp, humor)  
Johansson, George; böckerna om: ”Mulle Meck” Bergh  
Knutsson, Titti & Adbåge, Eva; Händiga Hanna lagar bilen Alfabeta, 2005  
Mayo, Margaret & Ayliffe, Alex; Jobba, jobba jämt! Alfabeta, 2002  
Mayo, Margaret & Ayliffe, Alex; Larmet går! Alfabeta, 2003  
Mayo, Margaret & Ayliffe, Alex; Ut och åka! Alfabeta, 2004  
Norlin, Arne & Burman, Jonas; Här kommer … (Halvan-serien) Rabén & Sjö-
gren  
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Inspirerar till samtal 
 
 Berge, Stina & Varik, Ylva; Va säger du nu då? Opal, 2002  
Berner, Rotraut Susanne; Den flygande hatten Alfabeta, 2002 (textlös, årstider)  
Halling, Thomas & Eriksson, Eva; Det var tur! : Det var synd! Det här är histo-
rien om vad som inte hände Alfabeta, 2005 
Lidbeck, Petter; Kan man -? Bonnier Carlsen, 2004 (dråpliga illustrationer)  
Monks, Lydia; Usch! En spindel! Sjöstrands, 2004 (spindlar, lite text)  
Ribbing, Anna & Lepp, Matti; Bananflugor och kramsnö : hur ser orden ut? 
Eriksson & Lindgren, 2004 (faktabok avd. uFc)  
Roos, Anna; Vem är pastejtjuven? : en barndeckare i naturlig miljö Bonnier 
Carlsen, 2002 (djur) 
 
Lättlästa faktaböcker  
 
Eskilsson, Ulf & Hultén, Richard; Jag väljer. Bollar & mål Gleerup, 2002 (fot-
boll, uFc. Det finns fler titlar finns i serien ”Jag väljer faktabok”)  
Hjalmarsson, Anna & Brännlund; Husdjur Gleerup, 2004 (uQdf . Det finns fler 
titlar i serien ”Figges kunskapsklubb”, bl a om polis, läskiga djur och rymden)  
Royston, Angela; Det brinner! Bonnier Carlsen, 2000 (uPs, serie: ”Läsa-lära 
böckerna”)   
Svedberg, Ulf; Så lever rådjuret Bonnier Carlsen, 2003 (uUgf, serie: ”Så lever-
böckerna”) 
  
Kapitelböcker att läsa själv  
 
Boie, Kirsten; Hemliga King-Kong Bergh, 2000 (husdjur, marsvin, fortsättning 
finns)  
Boie, Kirsten; Kär i Martin? Bergh, 1999 (kamrater, kärlek, fortsättning finns)  
Bross: Helena; Gropens hemlighet Bonniers, 2002 (mysteriebok, fortsättning 
finns i serien ”Kusinerna”) 
Dietl, Erhard; Otto – den lille piraten Bergh, 2002 (sjörövare, humor, fortsätt-
ning finns) 
Halvarsson, Isabelle; Fräs, den lilla panterkatten Bonnier Carlsen, 2004 (övergi-
ven kattunge, fortsättning finns)  
Hu, så hemskt : barnens första rysare / sammanställd av Marianne von Baumgar-
ten och Ingela Rinaldo Davidsson Bergh, 2003  
Jensen, Palle; böckerna om: ”Kasper” och Palle” Bonnier  
Nilsson, Ulf & Brögger, Lilian; Popcorn och Rufs. Allt om kärlek Bonnier Carl-
sen, 2002 (kärlek, kaniner, humor) 
Nöstlinger, Christine; böckerna om ”Frans” och ”Mini” Bergh 
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Storck, Åse & Spee, Gette; Baddräkten Natur och Kultur, 2004 (invandrarbarn, 
simhall, kulturkrock) 
Widmark, Martin & Willis, Helena; Diamantmysteriet Bonnier Carlsen, 2002 
(mysterier, fortsättning finns i serien ”Lasse Majas detektivbyrå”) 
Widmark; Martin & Alvner, Christina; Monsterakademien Bonnier Carlsen, 
2003 (fortsättning finns i serien ”Nelly Rapp – monsteragent”) 
 
Roligt och spännande att läsa högt 
 
Angerborn, Ingelin; Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Tiden, 2003 
(humor, kärlek, hundar, fortsättning finns) 
Lindahl, Inger; Zigge med Zäta  Rabén & Sjögren, 2001 (humor, familjeliv, 
fortsättning finns) 
Carlberg, Ingrid; Jag heter Rosalie  Rabén & Sjögren, 2002 (familj, vardagsliv, 
förskola, skola, fortsättning finns) 
Embrink Lannersten, Eva; Rippan Rock Alfabeta, 2003 (motorcykeläventyr, 
hundar, humor)  
Nicolaysen, Marit & Dubvig, Per; Sven och Råttan i kloakerna  Alfabeta, 2003 
(råttor, humor, avloppssystem, fortsättning finns)   
   
För den vuxne (faktaböcker)  
 
Althoff, Johan & Nyberg, Robert; Språklådan Alfabeta, 1998 (uFc)   
Bily, Milan & Malmberg, Gertrud; Språk – vad är det? Almqvist & Wiksell, 
1996 (uFc)  
Olsson, Jonas & Anckarman, Lilian; Ingen ko på isen Adastra läromedel AB, 
2001 (uFc, talesätt med exempel och förklaringar)   
Åberg, Lasse; En skridskobanan på skridskobanan : en bok om ord som är lika 
som bär men bär olika betydelse Bromberg, 2003 (uFc)  
 
Böcker om barnböcker 
 
Barnbokstipset. Bilderböcker och kapitelböcker i genrer från A-Ö. Del 1 A-J. 
Del 2 K-Ö Btj, 2002  
Ek Lindell, Marie Louise; Drakar och kläder – svartsjuka och väder. Barnböcker 
i teman för förskola och de första skolåren. Btj, 2004  
Hasselbaum, Inger; Att läsa högt – viktigt, roligt, härligt! Temagrupperade hög-
läsningsböcker för barn och ungdom från 6 till 16 år Btj, 2002  
Frågor? Kontakta Ann-Britt Backlund, tel. 0320- 21 70 98 
e-post: ann-britt.backlund@mark.se 
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