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Sammanfattning 
 
Att kunna läsa och förstå skriven text är idag en nödvändig kunskap för att fungera i 
samhället. Trots detta har elevers förmåga till läsning och förståelse av framför allt 
skönlitteratur försämrats de senaste åren (Skolverket, 2007). Skolan har enligt Lpo94 som mål 
att sträva mot att elever utvecklar ett varierat språk och på eget initiativ väljer att läsa 
skönlitteratur. För att se hur en meningsfull skönlitterär läsning, där hela läsprocessen från 
valet av bok till en fördjupande uppföljning kan ske, har studien till syfte att undersöka 
elevernas perspektiv på sin läsundervisning. Här står deras egna tankar och funderingar kring 
den skönlitterära läsning i skolan i centrum för att se om vi genom dem, kan få tips och idéer 
för hur läsundervisning kan bedrivas på ett meningsfullt sätt. Skolverket har i en 
undersökning konstaterat att läsundervisning i Sverige oftast bedrivs på ett sätt där fokus 
ligger på avkodning och att läsförståelse i skönlitterära texter inte uppmärksammas.  
 
Undersökningen genomfördes med hjälp av en enkät utformad med öppna och slutna frågor i 
två klasser på en skola i skolår 5. Majoriteten av eleverna i studien menar att de tycker om att 
läsa skönlitterära böcker i skolan och de vill läsa varje dag. Dock sker val av bok ofta 
slumpmässigt utefter faktorer som en fin framsida och enligt eleverna tipsar sällan lärarna om 
bra böcker. Uppföljning av de skönlitterära böcker som finns i undersökningsgruppen verkar i 
viss mån vara frivillig, då en stor del av eleverna uppger att de inte har någon form av detta. 
Resultatet visar att den skönlitterära läsningen i vår undersökningsgrupp är en lärarstyrd 
aktivitet.  
 
En viktig slutsats är att lärares yrkeskompetens inom barn och ungdomslitteraturgenren är av 
yttersta vikt för hur undervisningen kan bedrivas på ett meningsfullt sätt. Studien bidrar med 
ny och aktuell kunskap om hur läsundervisning kan bedrivas på ett fördjupande plan utifrån 
ett elevperspektiv och väcka idéer hos pedagoger om hur den skönlitterära läsundervisningen 
kan bedrivas i skolan så att både elever och lärare får känna sig delaktiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: elevperspektiv, läslust, läsundervisning, skönlitterär läsning  
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Inledning 
Skolans uppdrag är att anpassa undervisningen till varje enskild elevs behov och främja 
lärande vilket praktiskt kan innebära att elevens personliga åsikter om hur han eller hon vill ha 
sin lässtund ska tas till vara på (Lpo94). Vi har under den verksamhetsförlagda delen av 
Lärarutbildningen anat en negativ trend där elevers förmåga till tolkning och förståelse av 
innehåll i såväl skönlitterära som facktexter brister. Detta har fött ett intresse hos oss för 
elevernas tankar och funderingar gällande valet av skönlitterära böcker och den egna 
lässtunden i skolan. Kan det vara så att eleverna ges för lite tid under skoldagen till att läsa 
just skönlitteratur och att elevernas personliga inlärningsstil inte tillgodoses i tillräckligt hög 
grad?  Kopplas det eleverna läser till ett relevant sammanhang så att texten blir begriplig? 
Följs läsningen av den skönlitterära boken upp efter det att sista bladet vänts? Ser eleverna i 
skolan idag någon mening och lust i att läsa skönlitterära böcker? 
 
Svenska barn läser sämre idag jämfört med för cirka 20 år sedan. 1991 utfördes den så kallade 
RL – studien, Reading Literacy, på svenska elever i år 3, där det visade sig att en nedåtgående 
trend påbörjats vad det gäller elevernas läsförmåga. 2001 och 2006 utfördes PIRLS – studien 
(2006) som är en förkortning för benämningen Progress in International Reading Literacy 
Study. Denna studie är en internationell utvärdering av läsförmågan hos elever i skolår 4 och 
centrerar sina utvärderingar kring tre huvudområden gällande elevers läsförmåga. I dessa 
tester fastställdes ytterligare den neråtgående trend som påbörjats redan 1991 (PIRLS, 2006). 
Vi lever i en tid då det är grundläggande för människan att ha en god läsförmåga och en god 
läsförståelse för att kunna fungera i samhället (Skolverket, 2007). Samhället har utvecklats de 
senaste 20 åren och bland annat har tillgången till ett snabbt informationsintag och snabba 
informationsutbyten via till exempel Internet blivit mer tillgängligt för gemene man. Detta 
kan resultera i att eleverna i skolan idag, i större utsträckning än tidigare, väljer att prioritera 
Internet och TV medier framför tidningar och skönlitterära böcker (Brink, 2000).  
För att ta del av all den skrivna information som vi överöses med dagligen, behöver vi inte 
bara kunna läsa skriven text, utan också ha en förståelse för vad det är vi faktiskt läst. 
Skolverket har i en undersökning konstaterat att läsundervisning oftast bedrivs på ett sätt som 
kan likna formell färdighetsträning och att läsning och förståelse av skönlitterära böcker har 
fått en allt mindre plats i skolan (Skolverket, 2007). Läsningen av skönlitterära böcker kan 
många gånger leda till en lästävling, där den som läser flest böcker vinner (Ewald, 2005). 
Forskare är kritiska till att uppföljning av läsförståelsen och gemensamma diskussioner kring 
böcker sällan eller aldrig sker i skolan (Chambers 2005; Ewald 2005; Molloy, 2002). Vi har 
med anledning av det här blivit intresserade av att undersöka hur den dagliga lässtunden ser ut 
för elever i skolans mellanår och om det går att höja deras läsresultat genom att se elevernas 
perspektiv på sin läsning av skönlitterära texter i skolan.  
 
Området som beskrivs här ovan är viktigt att undersöka med anledning av de resultat som 
tydligt visar att elevers förmåga till tolkning och läsning av litterär text försämrats avsevärt 
under de senaste 20 åren. För att nå problemets kärna är vi övertygade om att elevernas tankar 
och önskemål om den skönlitterära läsningen i skolan måste stå i fokus för att elever och 
lärare tillsammans skall kunna hjälpas åt att höja läsresultaten igen. Det är eleverna som ska 
utvecklas och utföra det hårdaste arbetet. Detta ställer enligt oss stora krav på lärares 
kompetens inom det skönlitterära området.   
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Skönlitteraturens roll i skolan 
Det finns många positiva aspekter med att läsa skönlitteratur i skolan. Till exempel utvecklas 
elevernas kunskapsförråd och tankevärld och genom att läsa skönlitterära texter stimuleras 
även elevernas språkutveckling (Amborn & Hansson, 1998). Både enskild och högläsning 
bidrar till ett ökat ordförråd (Elbro, 2004). ”Ett gott ordförråd är en förutsättning för god 
läsförståelse, samtidigt som mycket läsning är en viktig källa till ett gott ordförråd” (Elbro, 
2004, s151). Författare använder sig av sin egen personliga skrivstil i sina skönlitterära verk, 
vilket leder till en språklig nyans som vidare genererar i ökad förståelse om hur vårt språk är 
uppbyggt (Amborn & Hansson, 1998). Det innebär att det är viktigt att läsa olika sorters 
texter. Varierade texter skapar varierade läsare som kan och vågar välja texter utanför sin 
favoritgenre (Chambers, 2005). En befäst kunskap om hur vårt språk är strukturerat leder till 
ökad språkutveckling som är viktigt för all sorts läsning och skrivning i skolan (Amborn & 
Hansson, 1998).  
 
Läsning av skönlitteratur i skolan ger möjligheter för vidare undervisning i alla ämnen, 
eftersom språket ligger närmre elevernas språkliga nivå jämfört med facklitteratur (Amborn & 
Hansson, 1998). Chambers (1995, 2005) och Elbro (2004) stämmer in i resonemanget och 
menar också de att förutsättningen för att eleverna ska kunna ta till sig en text är att texten 
måste ligga på deras nivå. I kursplanen för svenska i grundskolan vill man belysa att 
undervisning via skönlitteratur bland annat ger ”möjlighet till empati och förståelse för andra 
/…/  motbilder formas till exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsbilder och 
odemokratiska förhållanden /…/” (Lpo94). Dock har forskning visat att gamla traditioner 
lever kvar inom svenskämnet, där grammatik och formaliserade språkövningar är en central 
del av undervisningen i svenskämnet. Skönlitterära verk i dagens undervisning är en 
begränsad aktivitet som hålls tillbaka av just dessa gamla traditioner (Ewald, 2005). Detta 
trots att det i kursplanen för svenska inte står något om formaliserade språkövningar och 
grammatik. Skolverket har i en undersökning konstaterat att läsundervisning i Sverige oftast 
bedrivs på ett sätt som kan likna formell färdighetsträning och att läsning och förståelse av 
skönlitterära texter har fått en allt mindre plats i skolan (Skolverket, 2007). Vid en formell 
färdighetsträning läggs vikten vid att avkodningen är korrekt och att läsaren kan läsa texten 
flytande. Vid en funktionell färdighetsträning betonas begreppen läsförståelse; kan jag läsa 
texten funktionellt, förstår jag budskapet, orden i texten och hur kan jag använda mig av 
kunskapen den ger mig (Malmgren, 1996). ”Förståelse är ett nyckelord då det gäller att 
övervinna läsmotstånd, osäkerhet eller lässvårigheter” (Amborn & Hansson, 1998, s.32). För 
att de skönlitterära verken ska bli meningsfulla för eleverna, måste de kunna läsa funktionellt 
(Chambers 1995, 2005; Ewald 2005; Gardner 1998; Malmgren 1996). 
 

Skapa läslust 
Grunden till ett läsintresse kommer redan från hemmet. De barn från hemmiljöer där böcker 
prioriteras, oavsett vilken ålder de befinner sig i, kommer i större utsträckning att läsa mer i 
skolan än barn från hemförhållanden där få eller inga böcker finns tillhanda (Amborn & 
Hansson 1998; Brink 2000; PIRLS, 2006) ”Många av de elever som har begränsade 
läserfarenheter med sig från hemmet och från tidigare skolår lämnas i fred med sina bristande 
läsintressen och läser bara så lite, eller i just så begränsad genre som de kommer undan med” 
(Ewald 2005, s.372). I vår verksamhetsförlagda del av utbildningen har vi sett att enskild 
läsning oftast sker när andra arbetsuppgifter är avklarade. Ewald (2005) diskuterar faran med 
att många elever inte hinner läsa i skolan eftersom andra uppgifter skall utföras innan den 
skönlitterära texten får plockas upp likt en ”belöning”. Vad händer med de elever som aldrig 
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hinner läsa? Eftersom en god funktionell läsning är grunden till framgångsrika studieresultat i 
alla ämnen, kan vi anta att kunskapsklyftan växer i takt med att de elever som hinner läsa, 
även kommer att arbeta effektivt i andra ämnen och på så vis göra sig ”förtjänta” av att läsa i 
allt större utsträckning än de elever som behöver mer tid på sig (Ewald, 2005). ”Klyftan 
mellan de elever som kan beskrivas som storläsare och de som i stort sätt inte läser alls 
tenderar enligt undersökningen att vidgas under skolans mellanår” (a.a. s.372). Som 
pedagoger har vi enligt Lpo 94 ett ansvar om att alla elever ska få sin undervisning anpassad 
utefter personliga behov och förutsättningar. Detta gäller även den skönlitterära läsningen. 
 
Alla läsare har inre och yttre förutsättningar som avgör hur väl individen kan koncentrera sig 
och komma in i en text, med förutsättningen att läsaren finner texten läsvärd. Med inre 
förutsättningar menas vårt medvetande, vilken attityd till läsning vi har och hur motiverade vi 
är. Med yttre förutsättningar menas om vi kan slappna av i den läsmiljö vi befinner oss i, 
kanske är det för mycket ljud runt om oss för att vi ska finna läsro? Om intresse finns har de 
yttre förutsättningarna mindre betydelse än de inre förutsättningarna som alltså påverkar att 
individen ändå vill utföra sin sysselsättning (Chambers, 1995, 2005). Elevens motivation är 
här en direkt avgörande faktor för att läsaren ska kunna förstå och ta till sig en text (Elbro 
2004). Greene (i Richardsson, 2002) menar att en elev endast kan lära sig om han eller hon 
själv är motiverad. Elever som är intresserade av läsning kan dock läsa i situationer som inte 
har optimala yttre förutsättningar Ett barn med en bristande läslust har svårare att koncentrera 
sig om inte de yttre förutsättningarna stimulerar barnet (Chambers, 1995, 2005). Om vi ger 
eleven med sviktande läslust de yttre förutsättningar som denne frågar efter, frågar vi oss om 
detta kan generera i ett ökat läsintresse och genom den processen få de yttre förutsättningarna 
att bli mindre betydande? De optimala yttre förutsättningarna för att uppnå en god läsmiljö 
innebär enligt Chambers (1995, 2005) en avsedd plats där läsning endast sker, det vill säga ett 
så kallat läsrum eller läshörna. Människan är ett vanedjur som eftersträvar rutiner i vilka vi 
vet hur vi ska handla – i läshörnan läser vi. Genom detta kan vi koncentrera oss bättre då 
vanedjuret i oss vet vad som förväntas av oss (Chambers, 1995).  
 
Den viktigaste aspekten för att en elev ska känna en läslust är att denne får läsa en själv vald 
och läsvärd bok. Det är nödvändigtvis inte en enkel process. Eleverna måste få tid att leta 
böcker vilket på sikt kan antas leda till att eleven känner sig trygg i bokvalsprocessen och på 
så vis finner böcker som väcker en läslust hos denne. Det är skillnad på att ha tillgång till 
böcker och att ha tillgängliga böcker. Vare sig eleven har lätt att hitta böcker själv eller om en 
vuxen hjälper till, är det av yttersta vikt att texten ligger på elevens nivå för att eleven ska 
känna läslust (Chambers 1995, 2005). Genom att göra böckerna synliga i klassrumsmiljön 
stimuleras läslusten. Det är viktigt att alltid tänka igenom valet av vilka böcker som ska stå 
framme för skyltning och dessa ska marknadsföras på ett sätt så det blir omöjligt för barnen 
att missa dem. Chambers (1995) förespråkar att det ska finnas bokhyllor längs 
klassrumsväggen för att inspirera eleverna till läsning. Detta stöds även av forskning från 
USA där 86 procent av eleverna i en studie anser att den viktigaste aspekten när det gäller 
elevernas egen läslust är tillgängligheten till skönlitterära böcker i klassrummet (Pachtman & 
Wilson, 2006). Utifrån ett specialpedagogisk synsätt menar man här dock att hänsyn måste tas 
till elever med olika typer av koncentrationssvårigheter eftersom dessa elever kan störas av 
många synintryck, som till exempel böcker längs med väggarna (Kadesjö, 2008). 
 
Det är viktigt att arbeta med elevens självkänsla när det kommer till läsning. Genom att 
eleven känner att hon faktiskt förstår och kan få ut något av en text stimuleras läslusten 
(Amborn & Hansson, 1998). Eleverna bör följande få en daglig lässtund. Vare sig det handlar 
om enskild eller högläsning stimuleras läslusten och språkutvecklingen (Chambers, 2005). En 
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studie gjord på 100 elever på en skola i USA, visar att 30 minuters högläsning varje dag 
bidrar till att elever väljer att läsa fler böcker av egen vilja, vilket innebär att högläsning är en 
effektiv metod till att motivera elever att läsa (Hemerick, 1999). Går det att finna läslust i 
böcker som eleverna fått sig tilldelade? Här är återigen motivation en viktig faktor (Elbro, 
2004). Om en elev finner en tilldelad text för enkel kan det leda till att eleven blir uttråkad och 
helt enkelt lägger ifrån sig boken, om eleven stöter på samma problem vid upprepade 
tillfällen, kan detta på sikt leda till att eleven helt förlorar sin läslust. Om texten ligger på en 
för hög nivå kan läslusten hämmas. Läraren har med andra ord ett stort ansvar att hjälpa sina 
elever till att hitta en bok som passar just dem (Brink, 2000). Emellertid visar forskning att 
lärare har bristande kunskaper om olika böcker inom den skönlitterära barn och 
ungdomsgenren (Skolverket, 2007). Forskares meningar går isär om eleverna ska få välja 
skönlitteratur fritt i skolan. Ujie (2005) anser att läslusten främjas genom att elever får välja 
litteratur helt fritt, medan Chambers (2005) och Ewald (2005) menar att valet till viss mån bör 
styras av lärare. Frågan vi bör ställa oss här är vad som anses vara god litteratur, eftersom vi i 
Sverige inte har någon litterär kanon (förklaras i nedanstående stycke) är detta för läraren 
högst individuellt. Genom att erbjuda elever mängder med god litteratur och sedan låta 
eleverna välja fritt kan vara ett sätt att styra det fria valet. Samtidigt måste vi komma ihåg att 
varierade texter skapar varierade läsare och ett sätt att tillföra olika typer av genrer till 
elevernas litterära skafferi kan vara genom exempelvis högläsning (Chambers,1995, 2005).   
 

Kanon 
Det finns många personliga definitioner och idéer kring vad litteraturkanon är men 
Nationalencyklopedin definierar begreppet på följande vis: 
 

Måttstock’, 'rättesnöre', 'regel', 'mönster', 'tabell' m.m., regel (samling), text (er) 
eller dokument som anses normerande; inom litteraturvetenskapen, i anslutning 
till det teologiska bruket, de verk som av forskningen tillskrivs en viss författare. 
Under senantiken upprättades listor över mönstergilla författare eller verk, som 
borde studeras som rättesnöre eller kanon för litterärt skapande. Ur detta bruk har 
en andra modern litteraturvetenskaplig betydelse av ordet uppkommit, nämligen 
det urval av litterära verk som vid en viss tid läses i skolor, är föremål för 
forskning, hålls aktuella genom nyutgåvor osv. Detta urval beror av tidens 
värderingar och antas prägla nya generationers normer och litterära uppfattning. 
(Nationalencyklopedin) 

 

Under våren 2006 tog debatten om en litteraturkanon i den svenska skolan fart och 
engagerade människor inom spannet från politiker, professorer, till lärare och övriga svenskar. 
Litteraturprofessor Ebba Witt-Brattström (2006) gick under debattens stormigaste tid i 
bräschen för åsikten att den svenska skolan var i stort behov av att gemensamt läsa de så 
kallade svenska klassikerna och menade att det svenska språket har sin grund i just 
skönlitteraturen. Även folkpartisten Cecilia Wikström (2006) ställde sig positiv till en 
gemensam litterär kanon i den svenska skolan och menade att svenska elever var i behov av 
att utveckla sitt språk samt att kunna vara delaktiga i de allmänna samhälleliga debatterna och 
diskussionerna som många gånger utgår ifrån det svenska skönlitterära kulturarvet. 
Vänsterpartisten Peder Pedersen (2006) var dock inte lika positivt inställd till en gemensam 
litterär bas i den svenska skolan. Pedersen (a.a.) menade att:  
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Sådana här förslag hamnar lätt i sällskap med de som tycker att man bara ska hissa 
svenska flaggan, prata svenska och vara blåögd och ljushårig för att få bo här. Jag 
gillar inte att man medvetet eller omedvetet, oavsett om det gäller litteraturkanon 
eller språktest, flörtar med den typen av synpunkter. 

                                                                                                    (Pedersen, 2006) 

 
Med detta hårda uttalande av Pedersen (a.a.) vill vi visa att det 2006 fanns, och fortfarande 
finns, två läger och helt annorlunda inställningar till ett införande av en litterär kanon i den 
svenska skolan. Kanske är en svensk litteraturkanon en del av lösningen för att höja de 
svenska elevernas läsresultat och få dem att tillsammans skapa en gemensam grund att stå på 
och samtala kring när det gäller skönlitteratur. Kanske är det inte. Det är hursomhelst 
intressant att ha i åtanke om detta kan bidra till att höja elevernas läsresultat igen. 
 

Uppföljning av skönlitterära böcker 
Att arbeta med uppföljning av böcker ger bland annat läsaren möjlighet att reflektera över 
innehåll, kopplingar och sammanhang. Genom dessa funderingar förstår läsaren texten på ett 
djupare plan vilket skapar en meningsfull läsning (Chambers, 2005). Skolverket (2007) har i 
en undersökning konstaterat att om läsning kopplas till meningsfulla sammanhang leder detta 
till att alla elever presterar bättre på läsprov. Det är även viktigt att pedagogen arbetar med hur 
eleverna ska förstå texten, det vill säga textens uppbyggnad (Elbro, 2004).  
 
Det finns en mängd olika metoder för uppföljning av skönlitterära böcker. Olika typer av 
arbetsblad, boksamtal, bokrecensioner samt läsförståelsefrågor är exempel på olika 
tillvägagångssätt för litteraturuppföljning (PIRLS, 2006).  Diskussioner av en boks innehåll, 
begrepp och handling leder till en ökad språkutveckling jämfört med läsning utan uppföljning. 
Eleven gynnas av diskussioner kring olika sorters texter, även av de slag som läsaren inte 
finner läsvärda (Amborn & Hansson, 1998). Malmgren (1996) menar även han att den 
språkliga utvecklingen gynnas av meningsfulla diskussioner som är relaterbara för eleverna. 
Boksamtal kan exempelvis leda till ökad förståelse om texten, vilket ger eleverna en 
meningsfull funktionell läsning (Amborn & Hansson, 1998; Chambers, 2005). 
 

När litteraturläsning består i barns möte med texter som svarar mot deras 
erfarenheter får de naturligtvis också hjälp i det tankearbete som ligger i att 
organisera omvärlden, att strukturera erfarenheterna samt att kunna samtala om 
detta.(Amborn & Hansson, 1998, s23) 

 

Hur ofta lämnas boken utan reflektion och vilken kunskap förlorar eleverna på detta? Studier 
visar att återberättning och sammanfattning av text under en kortsiktig period förbättrar 
elevers förmåga av just dessa färdigheter (Gambrel, Koskinen & Kapinus, 1991). Information 
om uppföljning är enlig vår mening av högsta relevans för vår studie och lärare i skolans alla 
stadier inklusive förskolan.  
 

PIRLS   
PIRLS (2006) är en förkortning för benämningen Progress in International Reading Literacy 
Study och är en internationell utvärdering inom läsområdet som mäter läsförmågan hos elever 
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i skolår 4, det vill säga elever som är cirka tio år gamla. Testet utförs av The International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement och fyrtiofem länder runt om i 
världen deltog när testet senast genomfördes år 2006. Sverige har tillsammans med trettiofem 
andra länder varit delaktiga i denna internationella utvärdering sedan starten 2001 och i 
undersökningen 2006, deltog från Sverige 150 skolor med sammanlagt cirka 4000 elever. 
Även lärare, föräldrar och skolledning involverades tillsammans med eleverna i dessa tester 
och genom enkätundersökningar avsåg undersökningen att skapa en helhetsbild över 
situationen. Syftet med PIRLS (2006) är att finna ett instrument som gör det möjligt att 
internationellt sätt jämföra elevers läsutveckling samt kunna ta lärdom av varandra med hjälp 
av dessa jämförelser. 

Vad mäter PIRLS? 
PIRLS (2006) centrerar sina utvärderingar kring tre huvudområden gällande elevers 
läsförmåga och dessa mäts i fem olika läsfärdighetsnivåer: avancerade nivå, hög nivå, 
mellannivå, låg nivå och under den låga nivån. Här står läsförståelsen i fokus men testet avser 
också att utvärdera elevernas läsvanor och attityder till läsning samt elevernas sammanhang 
för det de läst. För att ta reda på allt detta använder sig PIRLS (2006) av enkäter som 
mätinstrument.  

Vad visar PIRLS? 
Testet visar att Sverige mellan åren 2001 till 2006 har en utmärkande tillbakagång inom 
läsområdet. År 2001 låg Sverige i topp på en första plats, men undersökningarna 2006 visar 
att Sverige fallit till en sjunde plats. Särskilt stort har fallet varit inom genren skönlitteratur 
och sakprosa. Den grupp som tydligast försämrat sina läsresultat i testet utfärdat 2006 är de 
elever som läser bäst, det vill säga den andelen elever som befinner sig på en avancerad och 
hög nivå har minskat, jämfört mot testresultaten från 2001. De mindre starka läsarna som 
befinner sig i nivåerna under dessa har dock inte visat en lika tydlig tillbakagång. Intressant är 
också att flickor i större utsträckning än pojkar läser oftare och i underhållningssyfte och den 
grupp elever som läser för nöjes skull och de som har en mycket positiv inställning till läsning 
har minskat kraftigt sedan 2001. När det gäller högläsning och enskild läsning i skolan visar 
PIRLS (2006) att majoriteten av de svenska eleverna får lyssna till högläsning någon gång per 
vecka samt att den enskilda läsningen är en aktivitet som sker dagligen för de flesta av 
eleverna i undersökningen.  
 
Läsning visar sig redan i de tidiga skolåren vara en aktivitet som eleverna gång på gång får 
utföra ensamma. PIRLS (2006) visar att de elever som tidigt knäcker läskoden ofta får läsa på 
egen hand i skolan och i samspel med ovanstående kan det leda till att de inte kommer i 
kontakt med längre och mer avancerade texter än vad de själva väljer att läsa. Det kan också 
betyda att eleverna inte ges möjlighet till att fördjupa och problematisera texterna de läst 
tillsammans med läraren och klasskamraterna där vuxenstödet är viktigt för att hjälpa eleverna 
att nå en djupare förståelse.  
 
Förskolan och skolans roll hamnar i strålkastarljuset då undersökningen 2006 indikerar att allt 
färre elever, jämfört med 2001, har mindre skönlitterärt stöd hemifrån än tidigare. Det här 
innebär att skolan och förskolans roll kan visa sig bli mer viktig än tidigare (Skolverket 2007). 
Detta menar vi ställer högre krav på lärare och dess inställning och kunskaper kring 
skönlitteratur. Alla dessa resultat måste givetvis sättas i perspektiv till övriga deltagarländer 
inom PIRLS (2006) och internationellt sätt så är det enligt undersökningarna 2006 bara sex 
länder som når bättre resultat än Sverige, vilket visar att svenska elever i det stora 
sammanhanget lyckas bra med sin läsning.  
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Hur kan Sverige klättra uppåt igen? 
Eleverna måste under hela sin skolgång få tillgång till olika typer av texter och textvärldar, 
vilket hjälper eleverna att utveckla nya förmågor och nya kunskaper. Det hjälper dem 
samtidigt att träna reflektion inför den text de läser oavsett vilken typ av text det handlar om. 
Viktigt här är att påpeka att detta skall ske i skolans alla ämnen och inte bara på lektionerna i 
svenskämnet. Varje ämne har sitt specifika språk och det är viktigt att eleverna i skolan får 
tillgodogöra sig och lära sig att använda dessa på ett utvecklande sätt för att kunna förstå den 
omvärld de lever i. Ett ytterligare förbättrande av samarbetet mellan skolan och förskolan är 
också en viktig komponent för att tidigt skapa förståelse och motivation för läsning hos 
eleverna (PIRLS 2006).   
 

Skönlitteratur i Lpo94 och kursplanen för ämnet svenska 
Vi har bland annat påvisat varför elever ska läsa skönlitteratur, hur ett läsintresse väcks och 
vad läsprovsresultatet PIRLS (2006) visar för elever i den svenska grundskolan. Vi kommer 
nu gå in i Lpo94 där kursplanen för ämnet svenska finns och granska vad som står där om 
läsning, läsförståelse och skönlitteratur. 
 
Om vi historiskt granskar de tidigare läroplanerna om målen för skönlitterära böcker, kan vi 
redan i Lgr62 läsa att den skönlitterära undervisningen stimulerar eleverna till läslust och 
främjar deras språkutveckling. Från och med Lgr80 har skönlitteraturen fått en mer betydande 
roll än tidigare. I kursplanen för svenska framhävdes att svenskämnet skulle vila på 
skönlitterär grund. Vad som är intressant i jämförelse med Lpo94 är att denna uppmaning är 
borttagen. Samtidigt kan vi på flera ställen i Lpo94 läsa om litteraturens betydelse för att 
stimulera fantasin, ta del av kulturarvet samt diskutera värdegrundsfrågor genom att kunna 
sätta sig in olika människors livsöden och perspektiv. Språkutveckling är en central del av 
skolans styrdokument och skolan skall med en individanpassad undervisning arbeta för att 
elevens tal, språk och skrift utvecklas (Lpo 94). Forskare har riktat kritik mot att 
läsförståelsen inte uppmärksammas i vare sig Lpo94 eller i kursplanen för ämnet svenska 
(Ewald 2005; Molloy 2002). Detta kan leda till att skolan bedriver en formell 
färdighetsträning i att läsa där en kvantitativ läsning kan generera i att läsförståelsen inte 
uppmärksammas (Ewald, 2005). Vi kan till viss del hålla med i kritiken, samtidigt har vi efter 
vår granskning av kursplanen i svenska funnit två ställen där vi anser att läsförståelsen 
uppmärksammats:  
 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin 
förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika 
syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera ”… samt…” utveckla 
sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa 
läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär. (Lpo94) 

                                                  

Kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i 
böcker och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om 
läsningens upplevelser samt reflektera över texter. (Lpo94) 

 
Vi anser att ordet läsförståelse borde ha en centralare roll i styrdokumenten, samtidigt som det 
i ovanstående citat faktiskt framgår att lärare skall sträva mot att eleverna uppnår en 
läsförståelse. 
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Sammanfattning  
Läsning av skönlitteratur i skolan ger möjligheter för vidare undervisning i alla ämnen, 
eftersom språket ligger närmre elevernas språkliga nivå jämfört med facklitteratur (Amborn & 
Hansson, 1998). Varierade texter skapar varierade läsare som kan och vågar välja texter 
utanför sin favoritgenre (Chambers, 2005). Skönlitterära verk i dagens undervisning är en 
begränsad aktivitet som hålls tillbaks av just dessa gamla traditioner (Ewald, 2005). Alla 
läsare har inre och yttre förutsättningar som avgör hur väl individen kan koncentrera sig och 
komma in i en bok, med förutsättningen att läsaren finner boken läsvärd. Den viktigaste 
aspekten för att en elev ska känna en läslust är att individen får välja böcker som eleven anser 
vara läsvärda. Genom att göra böckerna synliga i klassrumsmiljön stimuleras läslusten, 
Chambers (1995) förespråkar att det ska finnas bokhyllor längs klassrumsväggen för att 
inspirera eleverna till läsning (Chambers 1995, 2005). En studie gjord på 100 elever på en 
skola i USA, visar att 30 minuters högläsning varje dag bidrar till att elever väljer att läsa fler 
böcker av egen vilja, vilket innebär att högläsning är en effektiv metod till att motivera elever 
att läsa (Hemerick, 1999). Om en elev finner en tilldelad text för enkel kan detta leda till att 
eleven blir uttråkad och helt enkelt lägger ifrån sig boken, om eleven stöter på samma 
problem vid upprepade tillfällen, kan det på sikt leda till att eleven helt förlorar sin läslust.  
 
Det finns en mängd olika metoder för uppföljning av skönlitterära böcker. Olika typer av 
arbetsblad, boksamtal, bokrecensioner samt läsförståelsefrågor är exempel på olika 
tillvägagångssätt för litteraturuppföljning (PIRLS, 2006). Diskussioner av en boks innehåll, 
begrepp och handling leder till en ökad språkutveckling jämfört med läsning utan uppföljning. 
Läsaren gynnas av diskussioner kring olika sorters texter, även av de slag som läsaren inte 
finner läsvärda (Amborn & Hansson, 1998).  
 
2001 och 2006 utfördes PIRLS (2006) som är en förkortning för benämningen Progress in 
International Reading Literacy Study. Detta är en internationell utvärdering av läsförmågan 
hos elever i skolår 4. Denna studie centrerar sina utvärderingar kring tre huvudområden 
gällande elevers läsförmåga. Skolan har enligt kursplanen för svenska i Lpo94 som mål att 
sträva mot att elever utvecklar ett varierat språk och på eget initiativ väljer att läsa 
skönlitteratur. Forskare riktar kritik mot att läsförståelsen inte uppmärksammas i skolans 
styrdokument (Ewald 2005; Molloy 2002; Skolverket 2007).  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur den skönlitterära läsundervisningen i skolan ser 
ut utifrån ett elevperspektiv av elever i två skolår 5. Resultaten från undersökningen kommer 
jämföras mellan de båda klasserna i undersökningsgruppen. Studien är därmed komparativ. 
 
 Med utgångspunkt i syftet har följande frågeställningar växt fram.  
 

- Varför ska eleverna läsa skönlitteratur i skolan? 
- Hur påverkar läsmiljön elevernas läslust? 
- Är den skönlitterära läsningen i skolan en elevstyrd eller en lärarstyrd aktivitet? 
- Hur ofta får eleverna möjlighet att läsa skönlitteratur under skoldagen?  
- Hur ser uppföljningen av de skönlitterära texterna ut? 
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Metod   
Val av metod 
Vi har som datainsamlingsmetod valt att använda oss av enkäter (se bilaga 1). Med stöd från 
Stukát (2005) ansåg vi att en större undersökningsgrupp ger ett bredare perspektiv på vår 
frågeställning, vilket är möjligt att nå via en enkätundersökning jämfört med exempelvis 
intervjuer. Vi vägde även in det faktum att våra respondenter var barn vid 12-års ålder och 
menar att svaren kan bli mer sanningsenliga då eleverna är anonyma i sina svar. Valet att 
använda oss av enkäter var inte självklart då vi från början var inställda på att göra intervjuer 
med ca 10 barn. Ett dilemma vi ställdes inför var om dessa intervjuer skulle ske enskilt eller i 
par. Vi kände att fördelen med singelintervjuer var att svaren kan bli mer självständiga. En 
nackdel med denna typ av intervju är att eleven kan känna sig otrygg och därav bli fåordig i 
sina svar. Fördelen med parintervjuer ser vi vara att eleverna kan fungera som varandras 
bollplank, faran här kan vara att den starkare individen styr svaren. Denna problematik bidrog 
till beslutet att använda oss av enkäter som metodbas.  
 

Pilotstudie 
Pilotstudien utfördes i en klass från skolår 6 med tio slumpvis utvalda elever. Den enda 
förutbestämda förutsättningen i urvalet av pilotgruppen var att antalet flickor och pojkar 
skulle vara detsamma, alltså fem pojkar och fem flickor. Undersökningen utfördes i ett 
grupprum på skolan där eleverna fick möjligheten att avskilt och enskilt svara på enkäten. När 
undersökningen var slutförd sammanfattades resultaten samt vilka frågor som varit illa 
formulerade och väckt funderingar hos pilotgruppen. I detta skede insåg vi att en del frågor 
helt saknade betydelse i förhållande till syftet och frågeställningar vilket ledde till att dessa 
frågor direkt togs bort från enkäten. Efter vidare diskussion gällande enkätens validitet 
eliminerades ytterligare sju frågor som inte mätte det studien hade för avsikt att mäta. 
 
Ytterligare en viktig ändring gjordes efter att pilotstudien genomförts. Denna betydelsefulla 
och, enligt oss, rent avgörande ändring i enkätstudien var antalet svarsalternativ som eleverna 
erbjöds att svara på. I pilotstudien använde vi oss av tre svarsalternativ med begreppen ofta, 
ibland och sällan, där det andra svaret alltid erbjöd en något neutral ställning. Efter att 
pilotstudien genomförts visade det sig att många av eleverna i pilotgruppen flitigt valde att 
svara på frågan med det neutrala svarsalternativet, ibland, vilket ledde fram till att vår studie 
inte fick några åsiktsbärande svar att arbeta efter. I vår litteraturinventering kom vi i kontakt 
med en rapport skriven av Lars Brink (2000). Där använder sig Brink av en enkät som liknar 
den vi konstruerat. Vid en fråga i enkäten används just svarsalternativen ofta/ibland/sällan. Vi 
ställde oss kritisk till att forskaren använder just dessa tre begrepp då de dels inte definieras 
och dels leder till att begreppet ibland blir neutralt. Synpunkterna runt vår kritik mot Brink 
(2000) och resultatet av att eleverna i pilotstudien tenderade att svara neutralt på ett flertal 
frågor resulterade i att de tre svarsalternativen utökades till fyra. Ett neutralt svarsalternativ 
existerade då inte och ett ställningstagande kunde ”tvingas” fram hos eleverna. Detta finner vi 
stöd för hos Bryman (2007) som menar att ovanstående kan vara ett effektivt sätt för att få 
fram en tydlig ståndpunkt i en fråga. De slutgiltiga svarsalternativen i enkäten blev alltid, ofta, 
sällan och aldrig. 
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Utformning av enkät 
Denna studie syftar till att undersöka hur den skönlitterära läsundervisningen ser ut för två 
klasser i skolår fem utifrån ett elevperspektiv. Frågorna i enkäten utformades med direkt 
koppling till frågeställningarna. Enkäten utformades med 17 öppna och 13 slutna frågor. Vi 
har valt att använda oss av båda formerna med en grund på att dels kunna analysera de slutna 
frågorna matematisk samt att få elevernas personligt utformade svar i de öppna frågorna. Vi är 
medvetna om den problematik som ligger i att analysera öppna frågor. En procentsats dragen 
av en sluten fråga kan tydligare redovisas med hjälp av ett diagram i kontrast till de öppna 
frågorna som analyseras av oss personligen. Där finns risken att våra personliga åsikter 
speglar hur vi tolkar svaren, den enligt Bryman (2007) så kallade intervjuareffekten. Vi menar 
dock att de öppna frågorna ger en möjlighet för eleverna att sätta egna ord på sina svar, vilket 
kan ge mer djup i enkäten. I enkäten angav vi begreppen alltid, ofta, sällan eller aldrig som 
svarsalternativ. Vår tanke med detta var att genomgående ha en entydig struktur för att 
undvika missförstånd (Bryman, 2007). Efter varje sluten fråga gavs det utrymme till 
eventuella kommentarer vilket också Stukát (2005) rekommenderar.  
 

Beskrivning av undersökningsgrupp och urval 
Vid genomförandet av enkätundersökningen var vi intresserade av att undersöka en grupp 
med 30 till 50 individer. Undersökningsgruppen hade två, av oss, väldigt önskvärda 
egenskaper. Dessa var att fördelningen mellan pojkar och flickor var relativt jämn samt att det 
i klasserna ingick elever med annat modersmål än svenska. Undersökningsgruppen består av 
37 elever från två klasser i år fem. I den första klassen som vi valt att kalla klass A finns det 
15 elever varav 6 pojkar och 9 flickor. Av dessa har 2 pojkar och 5 flickor annat modersmål 
än svenska. I den andra klassen som vi kallar klass B finns det 18 elever varav 7 pojkar och 
11 flickor. I klass B har 3 pojkar och 3 flickor annat modersmål än svenska. 
 
 
 
Tabell 1: Antal elever i klass A 
Klass A Antal Annat modersmål än svenska 
Pojke 6 2 
Flicka 9 5 
Totalt 15 7 
 
Tabell 2: Antal elever i klass B 
Klass B Antal Annat modersmål än svenska 
Pojke 7 3 
Flicka 11 3 
Totalt 18 6 
 

Miljöbeskrivning 
Undersökningsgruppen tillhör en F-9 skola med cirka 700 elever i Mellansverige. På skolan 
finns ett bibliotek. Både klass A och B har schemalagd skönlitterär läsning måndag till 
torsdag. Bilder på klassrumsmiljön finns tillgängliga i resultatet. 
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Etiska överväganden 
Det är mycket viktigt att gå etiskt rätt till väga när en studie skall genomföras och för att 
trygga alla inblandade har vi använt oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer  
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet) med dess fyra huvudkrav 
för att försäkra oss själva, eleverna samt deras vårdnadshavare om att studien är etiskt korrekt 
genomförd. De fyra huvudkraven är följande: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
 
Eftersom deltagarna i vår studie är barn så måste information ges och samtycke hämtas från 
vårdnadshavare enligt samtyckeskravet. Ett informationsbrev (se bilaga 2) lämnades via 
klassföreståndare ut med information gällande studiens syfte samt exempel på vilken typ av 
frågor som uppdagas i enkäten. Här kunde elevernas vårdnadshavare även läsa att deltagandet 
var frivilligt och anonymt samt att resultaten av enkäterna endast kommer att användas som 
grund i vår studie. Slutligen ombads elevernas vårdnadshavare att kontakta oss eller 
klassföreståndare om samtycke till barnets medverkan i enkätundersökningen ej kunde ges 
och bifogade därtill alla nödvändiga kontaktuppgifter. Samtliga vårdnadshavare gav oss sitt 
medgivande. 
 
Genom ovanstående beskrivning har vi levt upp till samtyckeskravet, informationskravet, 
nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. Eleverna ombads dock att ange kön då vi ansåg 
det vara nödvändigt för studien eftersom ett genusperspektiv, i vår mening, ytterligare kunde 
fördjupa resultatet.   
 

Genomförande  
Enkäten delades ut av oss på plats, vi var närvarande under tiden eleverna besvarade 
enkätfrågorna. Eleverna fick inte diskutera frågorna med andra klasskamrater för att undvika 
att påverka någon annans svar. Innan eleverna påbörja enkäten gavs följande instruktioner 
muntligt.  
 

• Läs igenom frågorna ordentligt.  
• Fråga oss om du inte förstår en fråga.  
• Svara endast med ett svarsalternativ i kryssfrågorna.  
• Med skönlitterära böcker menar vi böcker om påhittade personer, till exempel Harry 

Potter, Pippi Långstrump och Bert. 
• Enkäten är frivillig för alla i klassen  
• Vi kommer att använda era svar endast i vår studie 
• Ta god tid på dig, enkäten har ingen tidsbegränsning 

 
När eleverna avslutat enkäten lämnade de in den till oss och satte sig därefter vid sin bänk för 
att resterande lektionstid läsa i sin bänkbok. När alla lämnat in sin enkät tackade vi dem för 
hjälpen och därmed var undersökningen avslutad. 
 

Metodens tillförlitlighet  
Kvantitativ forskning kan anses vara en metod som passar endast naturvetenskaplig forskning 
eftersom den inte är anpassad till att studera mänskliga tankar och beteenden (Bryman, 2007).  
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Den kvalitativa forskningen kritiseras för den problematik som ligger i att replikera 
undersökningen som gjorts och få samma resultat. Detta eftersom människor tankar och 
åsikter alltid skiljer sig åt en aning vilket gör det i princip omöjligt att få samma resultat i 
jämförande undersökningar (Bryman, 2007). Med de här kritiska punkterna i åtanke och med 
stöd från Stukát (2007) om att dessa två gärna kan komplettera varandra, har vi därför valt att 
kombinera dem för att få ett mer trovärdigt och tillförlitligt resultat i vår undersökning. En 
enkätundersökning kan vara mer tillförlitlig vid kontakt med barn eftersom vi menar att barn i 
större utsträckning än vuxna påverkas av den enligt Bryman (2007) så kallade 
intervjuareffekten. Dock måste vi räkna med att det kanske inte alltid är barnens ord som 
skrivs ner på pappret och kryssas i rutorna, utan möjligen lärarens ord och åsikter. Vi kan 
alltså aldrig veta om vi nått undersökningsgruppens verkliga ansikte (Bryman, 2007). 
 
Även feltolkningar av frågor är ett problem som alltid kan uppstå oavsett vilken metod som 
används (Stukát, 2007). Denna variabel har vi försökt minska genom att vi finns tillgängliga 
på plats i klassrummet för att låta eleverna räcka upp handen och fråga oss om det inte förstår 
någon utav frågorna. Här måste vi givetvis väga in att vår inblandning kan leda eleverna i 
deras svar vilket naturligtvis inte är önskvärt.  
 
Vi är medvetna om att studien inte kan generaliseras till övriga elever i skolår 5 i Sverige, 
men vi menar att den kan ses som ett stickprov på hur elever upplever läsundervisningen i 
skolan. Vidare kan detta bidra med idéer om hur läsundervisning kan bedrivas på ett 
meningsfullt sätt utifrån ett elevperspektiv. 
 

Behandling av insamlad data 
Behandlingen av insamlad data gjordes i ett, av oss, egenkomponerat system eftersom vi inte 
kunde uppbringa en databearbetningsmetod som behandlar både öppna och slutna frågor. 
 
Vi sammanställde inledningsvis resultaten av de slutna frågorna i klass A och B samt räknade 
ut den procentuella fördelningen för den enskilda klassen. Denna uträkning gjordes även 
mellan pojkarna och flickorna i respektive klass för att se om en könsfördelad svarsfrekvens 
kunde utläsas i klassen. Klass A och B enkätsvar slogs sedan samman för att kunna dra en 
mer generell slutsats av resultatet. Svaren från pojkarna i klass A och B räknades ihop och 
svaren från flickorna i klass A och B likaså, för att se om det gick att dra några mer generella 
slutsatser för alla deltagande elever ur ett genusperspektiv. I de öppna frågorna letade vi efter 
återkommande nyckelord och för studien intressanta citat från eleverna.  
 

Metodreflektion 
Vi valde som metod att genomföra enkäter med både öppna och slutna frågor. Detta fann vi 
stöd för hos Stukát (2007) som menar att dessa två typer av frågor med fördel kan blandas för 
att närmare nå kärnan av ett problem. Den enkät som utformats och använts i den här 
undersökningen har fyllt sitt syfte väl och alla frågor som ställts har under någon form varit 
till nytta för undersökningens resultat och diskussion. Enkätundersökningen gav 100 
procentig utdelning då alla närvarande elever som mottog enkäten svarade på frågorna och 
lämnade in den till oss. Det faktum att vi var fysiskt närvarade under den tid som eleverna 
svarade på frågorna anser vi har haft stor betydelse för den kompletta inlämningsstatistiken. 
Vi måste trots detta ta med i beräkningen att de elever som under enkätundersökningens gång 
hade funderingar gällande någon fråga kan ha påverkats i sina svar efter de förklaringar vi gett 
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dem, då vi möjligen kan ha färgat deras svar genom vår förklaring. Detta ser vi inte som något 
stort problem med det har varit viktigt att hela tiden varit medveten om just denna aspekt 
under arbetets gång.   
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Resultat 
Syftet med denna studie är att undersöka hur den skönlitterära läsundervisningen i skolan ser 
ut utifrån ett elevperspektiv av elever i två skolår 5. I detta kapitel redovisas elevernas svar 
från enkäterna klassvis under fyra rubriker från klass A och därefter klass B. Vi vill återigen 
påminna om fördelningen på kön samt antal elever med annat modersmål än svenska så här 
nedan följer tabellerna för varje klass samt en språklig redogörelse på detta.  
 
 
Tabell 3: Elever i klass A 
Klass A Antal Annat modersmål än svenska 
Pojke 6 2 
Flicka 9 5 
Totalt 15 7 
 
Klass A: 15 elever, varav sex pojkar och nio flickor. Av dessa 15 elever har två pojkar och 
fem flickor annat modersmål än svenska. 
 
 
Tabell 4: Elever i klass B 
Klass B Antal Annat modersmål än svenska 
Pojke 7 3 
Flicka 11 3 
Totalt 18 6 
 
Klass B: 18 elever, varav sju pojkar och elva flickor. Av dessa 18 elever har tre pojkar och tre 
flickor annat modersmål än svenska 
 
Vi vill förtydliga att de återkommande svarsalternativen genom hela enkäten hade begreppen 
alltid, ofta, sällan och aldrig. I resultatet kommer vi därför använda dessa begrepp. När vi 
benämner ordet böcker menar vi skönlitterära böcker, vilket även var en instruktion till 
eleverna som deltog i undersökningen. Enkäten finns i bilaga 1.  
 
I redovisningen av enkäten har vi valt att presentera resultaten klassvis med anledning av att 
Klass A och Klass B har olika lärare och skilda klassrumsmiljöer. Resultaten redovisas delvis 
i procent trots att numerären ibland är liten, med anledning av att en procentsats enligt oss ger 
en tydlig och gripbar bild av resultatet. I metodavsnittet finns en tydligare beskrivning av 
denna procedur under rubriken Behandling av insamlad data. 

Elevens förhållande till den skönlitterära boken i skolan 

Klass A 
Eleverna i klass A tycker om att läsa och de vill läsa ofta. Här nedan visas två diagram som 
synliggör elevernas svar på frågan om de tycker om att läsa skönlitterära böcker i skolan.  
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    Figur 1: Pojkarna svar på fråga 1,             Figur 2: Flickornas  svar på fråga 1,  
    tycker du om att läsa i skolan?                 tycker du om att läsa i skolan?     
    Numerär = 6                                               Numerär = 9            
 
                  
I en sammanställning mellan pojkarna och flickorna kan vi utläsa att 73 procent av klassen 
vill läsa varje dag. Eleverna i klass A läser följande antal böcker i månaden: 73 procent läser 
0-2 böcker, 20 procent läser 2-4 och resterande 7 procent läser fyra eller fler böcker i 
månaden. Dessa siffror speglar endast antal böcker och inte bokens sidantal eller 
svårighetsgrav vilket kan vara missvisande i det avseendet att en bok med mycket text i regel 
tar längre tid att läsa i förhållande till en bok med mindre text. Elevernas svar visar att 
bokvalet ofta sker slumpmässigt efter faktorer så som bokens utseende eller genre. En flicka 
svarar på frågan om varför hon valt den bok hon läser just nu; ”vet inte, bara tog nån bok”. 
Samma flicka förklarar också att hon sällan tycker om att läsa.  
 
På frågan om vad som får eleverna att vilja läsa böcker pekar svaren på att de flesta eleverna 
anser det är roligt att läsa och därav inspireras till att göra det med förutsättningar som 
exempelvis ”en bra bok”. En pojke svarar att ”ingenting” kan få honom att vilja läsa böcker, 
samma pojke har även svarat att han sällan tycker om att läsa böcker i skolan. En annan pojke 
menar att böcker är ett sätt att slippa arbeta med annat. En flicka svarar att hon vill läsa ”när 
man inte har något annat att göra”. 
 
Eleverna svarar med återkommande nyckelord i de snarlika öppna frågorna 11 (Varför ska du 
läsa böcker i skolan?) och 12 (Vad lär du dig av att läsa böcker i skolan?). 33,3 procent av 
klassen svarar att ordförståelse är vad de lär sig av att läsa böcker i skolan. Knappt hälften av 
klassen har svarat att de tränas i att läsa. En pojke har på fråga 11 svarat att ”fröken vill det”, 
vilket indikerar att pojken antagligen inte vet varför han ska läsa skönlitterära böcker i skolan. 
Detta stöds av flera elever, bland andra en pojke som säger ”faktiskt ingenting jag läser bara 
på” och en flicka som helt enkelt besvarar frågan med orden ”vet inte”.  

Klass B 
Alla elever i klass B svarade att de alltid eller ofta tycker om att läsa böcker i skolan. Vid en 
genusgranskning kan vi även konstatera att pojkarna i högre utsträckning än flickorna har 
svarat att de alltid, före ofta tycker om att läsa i skolan. Här nedan ses diagrammet som 
illustrerar pojkarna respektive flickornas svar på frågan.  
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    Figur 3: Pojkarna svar på fråga 1,             Figur 4: Flickornas  svar på fråga 1,  
    tycker du om att läsa i skolan?                 tycker du om att läsa i skolan?     
    Numerär = 7                                               Numerär = 11            
 
Eleverna i klass B läser i dag fyra gånger i veckan enligt deras schema. Nio elever i klassen 
vill utöka denna lässtund till ett dagligt moment. Tre flickor i klassen svarar att de vill läsa när 
de känner en läslust, resterande elever i klassen menar att de inte vet när eller hur ofta de vill 
läsa. 
 
Eleverna i klass B läser följande antal böcker per månad. 35 procent läser 0-2 böcker, 30 
procent läser 2-4 böcker och 35 procent läser fler än 4 böcker i månaden. Åter igen vill vi 
påpeka att en bok med fler sidor av naturliga skäl tar längre tid att läsa, även läsarens 
läshastighet spelar in i hur många böcker som eleverna läser. Vid elevernas val av den 
skönlitterära bok de läser just nu var genren, tips från kamrater och texten på bokens baksida 
avgörande faktorer i deras val. En flicka menar att ”på baksidan av boken finns det lite text, 
där brukar jag läsa för att se om en bok är bra eller dålig”. Fyra av eleverna i klass B svarade 
att de helt enkelt inte vet varför de valde den bok de läser nu. 

Jämförande analys 
På frågan om vad som inspirerar eleverna till att läsa skönlitterära böcker i skolan, svarar en 
flicka: ”jag vet inte, det är bara så roligt!”. Detta stöds av fyra pojkar och en flicka som säger 
att de läser för att de tycker att det är roligt. Tre flickor menar att de måste läsa i skolan, vilket 
vi tolkar som att de syftar till den schemalagda läsningen. Dock har samtliga tre flickor svarat 
att de alltid tycker om att läsa i skolan. Tre flickor anser att en bra bok motiverar dem till att 
läsa och två elever vet inte vad som får dem att vilja läsa böcker i skolan. 
 
Sju elever, varav sex flickor och en pojke anser att de lär sig nya ord av att läsa. Två flickor 
och 4 pojkar ger lästräning som svar på vad de lär sig av att läsa böcker. En flicka 
sammanfattar dessa svar med orden ”jag lär mig ord och att läsa, men det kan jag redan”. Ett 
flertal elever svarar med orden vet inte, eller ett frågetecken som svar på frågan. På frågan om 
elevens förhållande till den skönlitterära boken i skolan kan vi se att majoriteten av eleverna i 
undersökningsgruppen ofta eller alltid tycker om att läsa. Vid en jämförelse mellan pojkarna i 
klass A och klass B visar svaren att mer än hälften av pojkarna i klass B alltid tycker om att 
läsa medan ingen av pojkarna i klass A har svarat att de alltid tycker om att läsa. Det skall 
dock uppmärksammas att hela 84 % av pojkarna i klass A ofta tycker om att läsa, vilket 
sammantaget visar en positiv bild från pojkarnas perspektiv på sin skönlitterära läsning i 
skolan. 33 procent av flickorna i klass A tycker sällan om att läsa, svaren visar att flickorna i 
klass A är minst positivt inställda till läsning i skolan av hela undersökningsgruppen. Vad det 
beror på kan vi endast spekulera i. En möjlig orsak kan vara att eleverna i klass A tenderar att 
läsa slumpvist valda böcker. 73 procent av eleverna i klass A och hälften av eleverna i klass B 
vill utöka klassens schemalagda lästimmar till en daglig aktivitet. Detta visar åter igen den 

 17



 

positiva attityd till skönlitterär läsning i skolan som undersökningsgruppen svar visar. På 
frågan om vad som inspirerar eleverna till att läsa skönlitteratur kan vi se att huvudparten av 
undersökningsgruppen inspireras av läsningen i sig. Merparten från klass A och klass B 
framhåller att det är roligt att läsa, det skall dock påpekas att flera elever menar att valet av 
bok spelar in för att läsningen ska kännas givande.  
 

Uppföljning av skönlitterära böcker i skolan  

Klass A 
Som uppföljningsmetod uppger 85 procent av klass A att de använder sig av ett så kallat 
boklöv. Detta är en typ av bokrecension där eleverna fyller i vad boken handlade om, vad de 
tyckte om handlingen, samt bokens titel och författare (se bilaga 3). En flicka säger att ”när vi 
har läst en bok så skriver vi vad den handlar om på ett löv sedan målar vi lövet och lägger det 
på en hylla”. Övriga elever svarar att de ställer tillbaka boken och lånar en ny. Eleverna i 
klassen har sällan eller aldrig boksamtal enligt den stora majoriteten. En pojke skriver att ”vi 
diskuterar aldrig”. Samtidigt anser drygt hälften att de ofta eller alltid förstår boken bättre 
efter en diskussion, medan de resterande menar att diskussioner om deras skönlitteratur inte 
leder till ökad förståelse. Mer än hälften av flickorna i klass A diskuterar ofta de böcker de 
läst enskilt med sin lärare. Vid en jämförelse mot vad pojkarna i klassen svarat på samma 
fråga kan vi konstatera att endast 17 procent hävdar det samma. 83 procent av pojkarna 
framhåller att de sällan eller aldrig diskuterar sin bok enskilt med sin lärare. Här nedan följer 
två diagram som visar pojkar respektive flickornas svar på frågan. 
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    Figur 5: Pojkarna svar på fråga 22,                  Figur 6: Pojkarna svar på fråga 22,             ,  
    brukar du diskutera de böcker du läst i             brukar du diskutera de böcker du läst i  
    skolan med din lärare?                                   skolan med din lärare? 
    Numerär = 7                                                     Numerär = 11                                        
 
Av flickorna i klassen menar 33,3 procent att de ofta diskutera sina böcker med någon kamrat, 
33,3 procent hävdar att de sällan diskuterar med andra kamrater och 33,3 procent gör det 
aldrig. En intressant aspekt av pojkarnas svar är att de har samma procentsats på hur ofta de 
diskuterar böcker med läraren respektive sina kamrater. 

Klass B 
Som uppföljningsmetod använder sig drygt hälften av eleverna i klass B av uppföljning på 
datorn genom att de skriver med egna ord vad boken har handlat om. En flicka svarar följande 
om denna typ av uppföljning: ”nej, vi brukar inte jobba vidare men vi får skriva på datorn vad 
boken handlar om”. När eleverna skriver om sina böcker på datorn så sker detta i ett 
gemensamt nätverk som alla elever på skolan har tillgång till. Övriga elever i klass B menar 
att de inte har någon uppföljning av de skönlitterära böckerna de läser i skolan. Alla eleverna i 
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klass B svarar att de sällan eller aldrig för boksamtal. Det ska nämnas att två elever valt att 
inte svara på frågan med bortfallskommentaren ”vet inte”, vilket tyder på att de helt enkelt 
inte vet vad ett boksamtal är. Samtidigt menar 70 procent av eleverna i klass B att de ofta eller 
alltid förstår boken bättre efter en diskussion i klassen. Vidare menar 88 procent av eleverna 
att de sällan eller aldrig för en enskild diskussion med sin lärare om boken de läst. Nära 
hälften av eleverna väljer istället att diskutera böcker med sina klasskamrater. Övriga elever 
diskuterar inte sin bok med någon enligt svaren de angivit. 

Jämförande analys 
Både klass A och klass B har någon form av uppföljningsmetod. Enligt elevernas svar tycks 
denna dock vara frivillig då endast drygt hälften av eleverna i klass B hävdar att de har någon 
form av uppföljning. Vilka elever är det som arbetar vidare med sina böcker? Är det de starka 
läsarna som brinner för läsningen och vill få ut mesta möjliga av sin bok, eller är det eleven 
med bristande läslust? Vi ställer oss även frågan vilket syfte läraren har med uppföljning? Är 
syftet att ge eleverna boktips, som de får av de recensioner de skriver eller anser de att böcker 
ska bearbetas för att ge en djupare förståelse för budskap och kopplingar till verkligheten? 85 
procent av eleverna i klass A, vilket är en betydligt högre andel än i klass B, uppger att de har 
någon form av uppföljning. Eleverna i klass A har boklöv (se bilaga 3) som uppföljningsform 
medan klass B skriver på datorn i ett allmänt forum om vad boken handlade om. Om dessa 
metoder är effektiva i den bemärkelsen att eleverna förstår böckerna på ett djupare plan kan vi 
omöjligt veta. Dock hävdar hela 70 % av eleverna i klass B att de förstår boken bättre efter en 
gemensam diskussion i klassen. I klass A menar å andra sidan en huvudpart av eleverna att de 
inte förstår boken bättre efter ett boksamtal. Lite mer än hälften av flickorna i klass A 
diskuterar ofta de böcker de läst enskilt med sin lärare. Vid en jämförelse mot vad pojkarna i 
klassen svarat på samma fråga kan vi konstatera att endast 17 procent hävdar samma sak. Vad 
beror det på? Får eleverna på eget initiativ diskutera böckerna med läraren, eller väljer läraren 
i högre grad att diskutera elevernas böcker med flickorna i klassen? 
 

Lärarens roll och kamratpåverkan  

Klass A 
Majoriteten av eleverna berättar i enkäterna att de får läsa i sin skönlitterära bok varje dag 
med undantag från fredagen. Detta stämmer överens med schema i klass A. En pojke som 
svarat att han inte får läsa i sin bok varje dag tillägger i kommentarfältet att ”vi har andra 
saker att göra”. Enkäten visar att flertalet av eleverna alltid anser sig får välja böcker fritt i 
skolan och endast ett fåtal menar att de oftast får välja böckerna fritt. På frågan om eleverna 
brukar välja böcker som läraren tipsat om så svarar en pojke att lärarna aldrig brukar tipsa om 
böcker. Detta tydliggörs sedan via klasskamraternas svar på samma fråga där det visar sig att 
något fler än hälften av eleverna i klass A sällan eller aldrig väljer att läsa böcker som läraren 
tipsat om. Här nedan följer ett diagram som visar hela klass A svar på frågan. 
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 Figur 7:  Klass A svar på fråga 5, 
brukar du läsa böcker som dina lärare tipsat om? 
Numerär = 15      
 
Inte heller kamraternas tips lockar eleverna i klass A eftersom enkätsvaren visar att 80 procent 
sällan eller aldrig brukar välja böcker som kamraterna tipsat om. Läraren läser enligt samtliga 
elever i klass A högt nästan varje dag med undantag från fredagen då detta faller bort på 
grund av andra aktiviteter. Alla elever svarar att läraren är den som bestämmer när eleverna 
ska läsa sin skönlitterära bok i skolan.  

Klass B 
I klass B varierar svaren på frågan när eleverna får läsa sin bok i skolan i ett spann från nästan 
varje dag till att vissa elever inte alls vet när de läser i skolan. En flicka i klassen har svarat att 
de får läsa när de får tid över. Den konkreta frågan: får du läsa i din bok varje dag i skolan? 
visar att majoriteten av eleverna svarar att de inte får läsa i sin bok varje dag medan ett fåtal 
menar att de faktiskt får läsa varje dag. En flicka har här lämnat kommentaren ”vi läser när 
det finns tid över” i kommentarsfältet. Enligt schemat i klass B så är läsningen schemalagd 
alla dagar i veckan utom fredagar. Resultatet av enkäten visar att alla 18 elever i klass B alltid 
får välja skönlitterära böcker fritt i skolan och ett fåtal elever i klassen svarar att de ofta väljer 
böcker som läraren tipsat om. Hela 89 procent hävdar dock att de sällan eller aldrig väljer att 
läsa böcker som läraren tipsat om och fyra flickor skriver på denna fråga i kommentarsfältet 
att lärarna ofta har ganska tråkiga tips. En annan flicka menar att hon helst läser hästböcker 
och att läraren inte läser sådana böcker. Här nedan följer ett diagram som visar klass B svar på 
frågan. 
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 Figur 8: Klass B svar på fråga 5: 
 Brukar du läsa böcker som dina lärare tipsat om? 
Numerär: 18     
 
Kamraternas tips om skönlitterära böcker visar sig vara något populärare än lärarnas tips i 
klass B. 69 procent har svarat att de ofta väljer böcker som kompisarna tipsat om och 39 
procent påstår att detta sällan händer. Alla elever i klass B svarar i någon form att läraren 
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läser högt varje eller nästan varje dag, dessa elever upplever också att läraren alltid är den 
som bestämmer när eleverna ska läsa i skolan.  

Jämförande analys 
Majoriteten av undersökningsgruppen svarar på frågan om vad de lär sig av att läsa 
skönlitterära böcker i skolan med nyckelorden ordförståelse eller lästräning. Kan det vara så 
att eleverna vid upprepade tillfällen har fått höra att de lär sig nya ord och blir bättre på att 
läsa av sin lärare? Är det här en fråga där vi, vilket Bryman (2007) diskuterar risken med, inte 
fått undersökningsgruppens verkliga ansikte i frågan genom att eleverna svarat med dessa 
nyckelord utan att förstå innebörden av dem? Ett tiotal elever ur klass A och klass B har 
svarat att de inte vet varför de läser skönlitteratur i skolan. Detta är enligt oss oroväckande. 
Lpo94 framhåller att eleverna av egen vilja ska läsa skönlitteratur i skolan och här är återigen 
motivation från läraren till eleven otroligt viktig.  
 
Läsning finns schemalagd måndag till torsdag i både klass A och B. I klass B är det intressant 
att begrunda de fåtal elever som upplever att de får läsa sin bok varje dag i skolan trots att 
fredagens schema inte erbjuder denna aktivitet. Kan det vara så att det är dessa elever som 
ofta är färdiga först med skoluppgifter och därför ”belönas” med att läsa i den skönlitterära 
boken? Den flicka i klass B som lämnat kommentaren att de får läsa när det blir tid över pekar 
på att det kan stämma. Den pojke i klass A som kommenterat samma fråga med orden ”vi har 
andra saker att göra” visar tydligt den skönlitterära bokens status i hans ögon. Detta tycks 
enligt honom vara en aktivitet som genomförs när de ”andra” uppgifterna är slutförda. 
 
Alla elever i klass A och B upplever att de alltid eller ofta får välja böcker fritt i skolan men 
på frågan om de brukar välja böcker som läraren tipsat om så är de båda klasserna i det stora 
hela eniga om att detta sällan eller aldrig sker. Några flickor i klass B har kommenterat frågan 
med att läraren ofta har tråkiga tips och en annan flicka tycker att läraren inte är insatt i den 
typ av böcker som hon föredrar att läsa. En pojke i klass A menar att lärarna aldrig brukar 
tipsa om böcker. Alla dessa svar och kommentarer från eleverna i de båda klasserna kan tyda 
på att de lärare som är inblandade i elevernas vardag har för lite kunskap om vilka böcker som 
är aktuella och intressanta för elever idag. Alla elever som deltagit i enkätundersökningen, 
anser att läraren alltid bestämmer när den skönlitterära boken ska läsas i skolan. Här ser vi ett 
tydligt exempel på lärarens makt men också lärarens möjlighet till att inspireras att göra den 
skönlitterära läsningen i skolan en mer självvald aktivitet för eleverna. Det skulle också vara 
en idé om läraren kunde använda sig av de boktips som elevernas ger till varandra för att 
hämta inspiration. I klass B uppger exempelvis hela 69 procent att de ofta väljer böcker som 
klasskamraterna tipsat om. Detta är i vår mening en bra inkörsport för lärare till att få reda på 
vilka böcker och genrer som är aktuella i den specifika klassen och på så sätt närma sig den 
litterära värld som eleverna befinner sig i.  
 

Läsmiljö  

Klass A 
På frågan om eleverna kan koncentrera sig på att läsa sin bok i klassrummet svarar den stora 
majoriteten att de alltid eller oftast kan koncentrera sig i klassrummet men ett fåtal elever 
upplever att de sällan kan koncentrera sig på att läsa sin bok just där. På följdfrågan ”berätta 
om varför du alltid/oftast/sällan/aldrig kan koncentrera dig på att läsa din bok i klassrummet” 
misstänker vi att eleverna misstolkat frågan. Elevernas svar indikerar att samtliga elever tolkat 
frågan på så vis att de ska svara på vilka faktorer som gör att de inte kan koncentrera sig i 
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klassrummet. Elva elever, som alla svarat att de alltid eller oftast kan koncentrera sig på att 
läsa sin bok i klassrummet menar att de inte kan koncentrera sig för att det är pratigt och 
mycket ljud i klassrummet. Tre flickor anger dock själva boken som en anledning till att de 
faktiskt kan koncentrera sig på att läsa i klassrummet medan 1 flicka skriver i 
kommentarsfältet att hon inte har någon bra bok.  
 
I klass A menar flertalet av eleverna att läraren sällan eller aldrig frågar hur de vill ha det 
runtomkring sig när de ska läsa sin bok i skolan. 14 procent svarar dock att läraren alltid eller 
ofta frågar om detta. Drygt hälften av eleverna anser att de kan sätta sig ute i korridoren och 
läsa om de inte kan koncentrera sig i klassrummet men andra halvan av klassen svarar 
motsatsen och menar att de inte har möjlighet att sitta någon annanstans än i klassrummet. Tre 
flickor har i kommentarsfältet svarat att det ”alltid är fullt” i korridoren. Den stora majoriteten 
av eleverna anser att det alltid eller oftast finns böcker tillgängliga i klassrummet men en elev 
anser att det sällan finns böcker tillgängliga i klassrummet. Här nedan ser vi två bilder på de 
skönlitterära böckerna i klass A klassrum exponeras, samt en soffa och en fåtölj. 
 

        
 
Figur 9: Läsmiljön i klass A                                    Figur 10: Läsmiljön i klass A 
 
Eleverna i klass A önskar sig soffor, böcker, mysig belysning, filtar och lugn och ro om det 
skulle finnas ett läsrum på skolan. En flickas kommentar på denna fråga får avsluta 
enkätresultatet om området läsmiljö: ”det skulle finnas en soffa och böcker och alla skulle 
vara tysta och läsa i sin egen bok”. 

Klass B 
Flertalet av eleverna i klass B svarar att de alltid eller ofta kan koncentrera sig på att läsa sin 
bok i klassrummet och ett fåtal elever menar däremot att de sällan kan koncentrera sig på 
läsningen i just klassrummet. Precis som i klass A har följdfrågan ”berätta om varför du 
alltid/ofta/sällan/aldrig kan koncentrera dig på att läsa din bok i klassrummet” misstolkats av 
eleverna. Klass B har även de svarat på vilka faktorer som gör att de inte kan koncentrera sig i 
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klassrummet. Trots detta är elevernas svar givetvis mycket intressanta och användbara. Alla 
elever har i någon form svarat att det ibland är för pratigt i klassrummet och att de då inte kan 
koncentrera sig på att läsa sin bok där. 83 procent har svarat att de kan sätta sig i soffan eller 
korridoren om de har svårt att koncentrera sig på läsningen i klassrummet medan 17 procent 
anser sig inte ha någon annan stans att ta vägen om koncentrationen i klassrummet minskar.   
 
När det gäller den enskilde elevens tankar om hur han eller hon vill ha det omkring sig när 
den skönlitterära boken ska läsas så uppger nästan alla elever att läraren sällan eller aldrig 
frågar hur eleven vill ha det runtomkring sig. En elev i klass B menar däremot att läraren ofta 
frågar detta. När det gäller skönlitteraturens närvaro i klassrummet så har 77 procent av 
eleverna svarat att det alltid eller ofta finns böcker tillgängliga i klassrummet och 23 procent 
att det sällan eller aldrig finns skönlitterära böcker tillgängliga där. En pojke har på denna 
fråga tillagt i kommentarsfältet att han brukar läsa böckerna i klassrummet när han inte har 
någon annan bok, men tillägger sedan att han inte anser att böckerna i klassrummet är några 
bra böcker. Här nedan syns en bild på hur de skönlitterära böckerna i klass B exponeras i 
klassrummet, samt deras soffa. 
 

         
 
Figur 11: Läsmiljön i klass B                               Figur 12: Läsmiljön i klass B 
 
Eleverna i klass B fantiserar om att det påhittade läsrummet skulle vara en tyst och lugn plats 
där det bland annat skulle finnas soffor, mjuka kuddar och böcker.  

Jämförande analys 
Flertalet av eleverna i klass A och B anser sig alltid eller oftast kunna koncentrera sig på att 
läsa sin bok i klassrummet. Detta visar att eleverna i de båda klasserna finner läsmiljön 
tillräckligt tillfredsställande för att de skall kunna koncentrera sig på den skönlitterära 
läsningen. Här är det nu intressant att fundera kring varför både klass A och B misstolkat 
följdfrågan ”berätta om varför du alltid/ofta/sällan/aldrig kan koncentrera dig på att läsa din 
bok i klassrummet”. Är det frågans konstruktion som missvisat eleverna eller är det så att 
eleverna vid denna fråga tvingats stanna upp och fundera på om de verkligen kan koncentrera 
sig på läsningen i den utsträckning de tidigare angivit? Dessa frågor kan givetvis inte besvaras 
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med absolut säkerhet men det ter sig mycket märkligt att den stora majoriteten av eleverna i 
de båda klasserna alltid eller oftast kan koncentrera sig på läsningen i klassrummet samtidigt 
som dessa elever också anger att höga ljud och högt prat är anledningen till att 
koncentrationen inte kan infinna sig i klassrummet. 
 
Elevens inflytande i hur han eller hon vill ha det runtomkring sig vid den skönlitterära 
läsningen är litet och nästan alla elever i klass A och B svarar att läraren aldrig frågar hur 
eleven vill ha det runtomkring sin när den skönlitterära boken ska läsas. Dock menar ett fåtal 
elever i klass A och en elev i klass B att läraren alltid eller ofta frågar om detta. Vad kan det 
bero på? Är det elever i behov av extra stöd som upplever att de får sina önskemål uppfyllda 
eller är det eleverna som alltid är klar först som läraren lyssnar till? 

Sammanfattning 
Majoriteten av eleverna i studien menar att de tycker om att läsa skönlitterära böcker i skolan 
och de vill läsa varje dag. Dock sker val av bok ofta slumpmässigt utefter faktorer som en fin 
framsida och enligt eleverna tipsar sällan lärarna om bra böcker. Flickorna i klassen väljer i 
högre grad än pojkarna att läsa böcker som deras kamrater tipsat om. Uppföljning av de 
skönlitterära böcker som finns i undersökningsgruppen verkar i viss mån vara frivillig, då en 
stor del av eleverna uppger att de inte har någon form av detta. Läraren läser enligt samtliga 
elever högt nästan varje dag med undantag från fredagen då detta faller bort på grund av andra 
aktiviteter. Alla elever svarar att läraren alltid bestämmer när eleverna ska läsa sin 
skönlitterära bok i skolan. Majoriteten av eleverna finner läsro i klassrumsmiljön och menar 
att de kan koncentrera sig på att läsa sin skönlitterära bok där. Huvudparten av eleverna 
hävdar även att de finns skönlitterära böcker tillgängliga i klassrummet. 
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Diskussion 
Här nedan följer en diskussion av resultatet. Vårt syfte med denna studie var att undersöka hur 
den skönlitterära läsundervisningen i skolan ser ut utifrån ett elevperspektiv av elever i två 
skolår 5 och vi kommer här nedan visa hur denna studie levt upp till sitt syfte. 
 
Det mest slående resultatet från studien är att huvudparten av eleverna i vår 
undersökningsgrupp tycker om att läsa och de vill läsa ofta. I bakgrunden ställde vi frågan om 
ett ökat läsintresse kan utvecklas hos en elev med sviktande läslust om vi ger den specifika 
eleven de yttre förutsättningarna som han eller hon frågar efter. Chambers (1995, 2005) talar 
om inre och yttre förutsättningar som avgörande för hur väl en elev kan koncentrera sig på 
läsningen av en skönlitterär text. Med de inre förutsättningarna menar författaren elevens 
medvetande och vilken attityd och motivation han eller hon har gentemot läsning. De yttre 
förutsättningarna representeras bland annat av vilken läsmiljö eleven befinner sig i, hur hög 
ljudnivån är och om eleven kan slappna av och finna läsro just där. Chambers (1995, 2005) 
understryker att de optimala yttre förutsättningarna för att uppnå en god läsmiljö innebär en 
avsedd plats där läsning endast sker, det vill säga ett så kallat läsrum eller en läshörna. Vår 
studie visar att både klass A och B har alla dessa yttre förutsättningar. Exempelvis finns det en 
soffa att sitta i och böcker tillgängliga i klassrummet och att majoriteten av eleverna i hela 
undersökningsgruppen uppger att de kan koncentrera sig på att läsa i sin skönlitterära bok i 
klassrummet. I det tidigare resultatavsnittet har vi i denna fråga antytt att den läsro som 
eleverna i de båda klasserna anser existera i de respektive klassrummen med största 
sannolikhet är ett resultat av de goda yttre förutsättningar som eleverna har. Detta ställs nu på 
kant när elevernas svar i enkätundersökningen även visar att eleverna ibland ändå behöver 
lämna klassrummet för att finna läsro. Kan det vara så att Chambers (1995) generaliserar i 
sina utlägg om läshörnor och läsrum? Författaren tar exempelvis ingen hänsyn till elever med 
olika typer av koncentrationssvårigheter och som på grund av denna problematik kan ha svårt 
att finna ro i en miljö där böcker ständigt är synliga i klassrummet (Kadesjö, 2008). Eleverna i 
denna studie menar med stor övertygelse att de faktiskt kan koncentrera sig på att läsa sin 
skönlitterära bok i klassrummet. Majoriteten i klass A och klass B anser att de alltid eller 
oftast kan koncentrera sig på att läsa sin bok just här. Med tanke på att de båda klasserna i 
undersökningsgruppen för det blotta ögat har de optimala yttre förutsättningarna med läshörna 
och tillgängliga böcker i klassrummet så måste en fundering ändå väckas när några av 
eleverna i klass B ändå svarat att de sällan eller aldrig har skönlitterära böcker tillgängliga 
klassrummet. Kan det bero på att dessa elever inte finner de skönlitterära verken i 
klassrummet läsvärda? För att eleven ska kunna ta till sig en text måste den ligga på läsarens 
nivå (Chambers, 2005; Elbro, 2004). Vi finner här tillräckligt med stöd för att påstå att de 
elever i klass B som angett att det sällan eller aldrig finns skönlitterära böcker tillgängliga i 
klassrummet förmodligen inte upplever att de skönlitterära böckerna i klassrummet ligger på 
deras läsnivå. Brink (2000) diskuterar vikten av att det ska finnas böcker för alla läsare. Om 
en elev finner en tilldelad text för enkel kan det leda till att eleven blir uttråkad och helt enkelt 
lägger ifrån sig texten, om eleven stöter på samma problem vid upprepade tillfällen, kan detta 
på sikt leda till att eleven helt förlorar sin läslust. Om texten ligger på en för hög nivå kan 
läslusten hämmas. Läraren har med andra ord ett stort ansvar att hjälpa sina elever till att hitta 
en text som passar just dem (Brink, 2000).  
 
Skolverket (2007) har konstaterat att lärares kunskaper i allmänhet brister inom barn och 
ungdomslitteraturgenren, vilket även vi kan vi se i vår studie. Hela undersökningsgruppen är 
enig om att de sällan eller aldrig väljer att läsa böcker som läraren tipsat om och eleverna 
understryker även att läraren ger tråkiga tips samt att de inte är insatta i den genre som 
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eleverna själva är intresserade av. Här framkommer, enligt oss, en viktig komponent i hur det 
åter går att höja de svenska elevernas internationella läsprovsresultat igen. Denna komponent 
är läraren. Lärare måste ha syfte bakom sin läsundervisning och en kunskap om läsning och 
uppföljning. Lärare måste även vara väl insatt i sina elevers perspektiv på läsning i allt från 
deras läsnivå, inre förutsättningar till deras favoritgenre för att ge sina elever en meningsfull 
läsning. Detta finner vi stöd av hos Chambers som menar att lärarens stöd är av största vikt i 
den skönlitterära läsningen (Chambers, 1995, 2005).  
 
Diskussioner av en boks innehåll, begrepp och handling leder till en ökad språkutveckling 
jämfört med läsning utan uppföljning (Amborn och Hansson, 1998; Chambers 1995, 2005; 
Malmgren; Molloy, 2002). Eleverna i vår undersökningsgrupp har en uppföljningsform som 
kan liknas vid en bokrecension, vi ställer oss frågan vilket syfte lärarna i vår 
undersökningsgrupp har med denna form. Menar lärarna att det här är en metod som ger 
eleverna en djupare förståelse för innehållet eller har bokrecensionerna till syfte att tipsa 
övriga elever i klassen om bokens handling? Eleverna skall i slutet av år 5: 
 

Kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i 
böcker och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om 
läsningens upplevelser samt reflektera över texter.  

         (Kursplanen i svenska Lpo94, mål som eleven skall ha Uppnått i slutet av skolår 5) 
 
Överlag anser vi att lärarna i undersökningsgruppen har en bra grund för att bedriva sin 
läsundervisning på ett meningsfullt sätt. De har läsning på schemat fyra dagar i veckan, vilket 
betonar läsandets värde. Eleverna har tillgång till en mysig soffa med tillgängliga böcker i 
klassrummet. Alla dessa yttre förutsättningar är goda. Dock kan vi med stöd av elevernas svar 
i enkäten hävda att lärarna bedriver sin läsundervisning likt den formella färdighetsträning 
som Skolverket (2007) fastslagit är den vanligaste formen som utövas runt om i Sverige. 
Resultaten från PIRLS (PIRLS, 2006) visar att Sveriges elever är sämre än tidigare på att 
förstå texter. Detta är vid en djupare reflektion inte märkligt. Skolverkets undersökning visar 
att om läsning kopplas till meningsfulla sammanhang leder detta till att alla elever presterar 
bättre på läsprov (Skolverket 2007). Vi menar att om Sverige ska kunna förbättra sina 
internationella läsprovsresultat måste lärare uppmärksamma och bedriva läsningen i en 
funktionell färdighetsträning. Här måste med andra ord hela läsprocessen från val av bok, till 
uppföljning ske utifrån ett genomtänkt syfte för att ge eleverna en meningsfull läsning. Åter 
igen är även lärares kompetens inom barn och ungdomslitteraturgenren viktig i ledet för att 
höja elevers läsprovsresultat (Skolverket 2007).  
 
Styrdokumenten för ämnet svenska i Lpo94 visar att skönlitteratur ger möjlighet att arbeta 
med bland annat värdegrundsfrågor vilket enligt Amborn och Hansson (1998) kan ge eleverna 
en meningsfull läsning. Skolverket (2007) har fastslagit efter en undersökning att alla elevers 
läsprovsresultat kan förbättras om svenskundervisningen bedrivs på ett meningsfullt sätt. Här 
det av högsta relevans för vår studie att diskutera det faktum att uppmaningen i Lgr-80, om att 
svenskämnet skulle vila på en skönlitterär grund togs bort när den nya läroplanen kom i form 
av Lpo94. Kan det finnas ett samband mellan att de svenska elevernas läsprovsresultat, i 
framför allt skönlitteratur försämrades och att Lpo94 inte värdesätter skönlitteraturen på 
samma sätt som Lgr-80? Vi kan givetvis inte ge något svar, men tanken kan vara värd att 
begrundas. 
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Vi har tidigare ställt frågan om hur ofta den skönlitterära texten som eleven läst lämnas utan 
reflektion och vilken kunskap eleverna förlorar på detta? Om lärare i Sverige inte besitter 
tillräcklig kompetens inom barn och ungdomslitteraturgenren så menar vi att det oundvikligen 
kommer påverka elevernas skönlitterära kvalifikationer nu och i framtiden. Amborn och 
Hansson (1998) hävdar att elevernas kunskapsförråd och tankevärld utvecklas genom att läsa 
skönlitterära texter och elevernas språkutveckling stimuleras också av denna typ av läsning. 
Lpo94 och kursplanen för svenska stämmer här in och framhåller vikten av att skolan med en 
individanpassad undervisning ska arbeta för att elevens tal, språk och skrift utvecklas. 
Flertalet av eleverna i vår studie stödjer detta och framhåller att de huvudsakligen förbättrar 
sitt ordförråd och blir bättre läsare genom skönlitterär läsning.  
 
Chambers (1995, 2005) menar att det är viktigt att läsa olika sorters texter. Författare 
använder sig av sin egen personliga skrivstil i sina skönlitterära texter, vilket leder till en 
språklig nyans som vidare genererar till ökad förståelse om hur vårt språk är uppbyggt 
(Amborn & Hansson, 1998). En befäst kunskap om hur språket är strukturerat leder till ökad 
språkutveckling vilket är viktigt för all sorts läsning och skrivning i skolan (Amborn & 
Hansson, 1998; Lpo94). Med detta resonemang avser vi huvudsakligen att det är lärarens 
kunskaper som reflekteras i eleverna och om läraren inte har ett intresse och en tillräckligt 
godtagbar kunskap inom ett område vart lämnar det då eleverna? Vår studie visar majoriteten 
av eleverna i undersökningsgruppen är överens om att läraren bestämmer när den skönlitterära 
läsningen skall ske och att läraren sällan eller aldrig frågar hur eleverna vill ha det 
runtomkring sig när de ska läsa. Vi vill här åter belysa att eleverna har schemalagd läsning 
fyra dagar i veckan, vilket kan vara en bidragande orsak till att eleverna hävdar att läraren 
bestämmer när de ska läsa, men det visar att den skönlitterära läsningen i vår 
undersökningsgrupp huvudsakligen är en lärarstyrd aktivitet.  
 
Majoriteten av eleverna i vår studie menar dock att de alltid får välja vilka skönlitterära texter 
de ska läsa i skolan. Elevernas svar visar att dessa val tenderar att ske slumpvist, utifrån 
exempelvis bokens framsida. Chambers (2005) diskuterar vikten av att eleverna har läraren 
som stöd i valet av bok och hävdar att läslusten infinner sig när eleverna får läsa böcker som 
de känner sig motiverade till att läsa. Vi anser att lärarstödet kan gestaltas av tips på böcker 
som lärare anser ligger på elevens nivå. Vi anser att lärare har till uppgift att motivera elever 
att läsa böcker utanför sin favoritgenre. Detta stöds av Chambers (2005) som framhåller att 
varierade texter skapar varierade läsare. Kanske skulle en gemensam litteraturkanon i skolan 
här vara till hjälp för de lärare som inte känner sig helt säkra i vilken litteratur de ska erbjuda 
sina elever. Fördelarna med en gemensam litterär kanon ser vi vara många. Bland annat anser 
vi den kunna bidra med, som tidigare nämnts, en trygg bas för oerfarna och erfarna lärare som 
är osäkra inom det skönlitterära området.  Ser vi då några negativa effekter med kanon? 
Nackdelarna med en gemensam litterär kanon i den svenska skolan skulle kunna innebära att 
lärare inte beger sig utanför de förutbestämda titlarna, vilket i sin tur skulle leda till att 
eleverna inte får tillfång till varierade textvärldar. 
 
Hur väl förebreds lärarstudenter för sitt framtida yrke inom barn och ungdomslitteraturen? Vi 
menar att det borde vara ett obligatoriskt moment i lärarutbildningen att läsa någon kurs med 
barn och ungdomslitteraturrelaterat innehåll. Med stöd från Skolverkets (2007)  undersökning 
som visar att dagens lärare ute på fältet har en bristfällande kunskap om barn och 
ungdomslitteratur anser vi att lärarens kompetens inom detta område ytterligare är ett led i att 
höja elevers läsprovsresultat.  
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Vidare forskning  
Denna nu slutförda studie kan utföras igen på ett liknande sätt med den skilda variabeln att 
även undersökningsgruppens lärare tilldelas en enkät som återspeglar elevernas enkätfrågor. 
En intressant forskningsfråga här är att undersöka om lärarens och elevernas perspektiv på 
läsundervisningen stämmer överens med varandra. 
 

Slutord 
Vi hävdar att vår studie kan bidra med ny och aktuell kunskap om hur läsundervisning kan 
bedrivas på ett meningsfullt sätt utifrån ett elevperspektiv och förhoppningsvis också väcka 
idéer hos pedagoger om hur den skönlitterära läsundervisningen kan bedrivas i skolan så att 
både elever och lärare får känna sig delaktiga. 
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Bilaga 1 
Enkät om läsning i skolan 

Jag är  � Flicka  � Pojke 
 

1. Tycker du om att läsa i skolan? 

� Jag tycker alltid om att läsa 

� Jag tycker ofta om att läsa 

� Jag tycker sällan om att läsa     

� Jag tycker aldrig om att läsa 

Kommentarer_____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Vilken bok läser du just nu i skolan? ______________________________ 

 

3. Varför valde du just den boken?__________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Brukar du välja att läsa böcker som dina kompisar tipsat om? 

� Jag väljer alltid böcker som mina kompisar tipsat om 

� Jag väljer ofta böcker som mina kompisar tipsat om  

� Jag väljer sällan böcker som mina kompisar tipsat om  

� Jag väljer aldrig böcker som mina kompisar tipsat om  

Kommentarer_____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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5. Brukar du välja att läsa böcker som dina lärare tipsat om? 

� Jag väljer alltid böcker som mina lärare tipsat om 

� Jag väljer ofta böcker som mina lärare tipsat om  

� Jag väljer sällan böcker som mina lärare tipsat om  

� Jag väljer aldrig böcker som mina lärare tipsat om  

Kommentarer_____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Vad får dig att vilja läsa en bok i skolan?___________________________ 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

 

7. Får du välja fritt vilka böcker du vill läsa i skolan? 

� Jag får alltid välja böcker fritt i skolan 
� Jag får ofta välja böcker fritt i skolan 
� Jag får sällan välja böcker fritt i skolan 

� Jag får aldrig välja böcker fritt i skolan 
Kommentarer_____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8. Uppskatta hur många böcker du läser på en månad i skolan 

� 0-2 böcker i månaden 

� 2-4 böcker i månaden 

� 4 eller fler böcker i månaden 

Kommentarer_____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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9. Får du läsa i din bok varje dag i skolan? 

� Ja 

� Nej  

Kommentarer_____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

10. Om DU fick välja, hur ofta skulle DU då vilja läsa din bok i skolan? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

11. Varför ska du läsa böcker i skolan?_______________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

12. Vad lär du dig av att läsa böcker i skolan? ________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

13. Vad får dig att vilja läsa böcker i skolan?__________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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14. Kan du koncentrera dig på att läsa din bok i klassrummet? 

� Jag kan alltid koncentrera mig på att läsa min bok i klassrummet 

� Jag kan ofta koncentrera mig på att läsa min bok i klassrummet 

� Jag kan sällan koncentrera mig på att läsa min bok i klassrummet 

� Jag kan aldrig koncentrera mig på att läsa min bok i klassrummet 

Kommentarer_____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

15. Berätta om varför du alltid/oftast/sällan/aldrig kan koncentrera dig på 

att läsa din bok i klassrummet______________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

16. Om du har svårt att koncentrera dig på att läsa i klassrummet, finns det 

då någon annan plats där du kan sätta dig och läsa? 

� Ja, det finns en annan plats där jag kan sätta mig och läsa 

Var då?_________________________________________________________ 

 

� Nej, det finns ingen annan plats där jag kan sätta mig och läsa 

Kommentarer_____________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

17. Brukar din lärare fråga dig hur du vill ha det runtomkring dig när du 

ska läsa din bok? 

� Min lärare frågar alltid hur jag vill ha det runtomkring mig när jag ska läsa  

� Min lärare frågar ofta hur jag vill ha det runtomkring mig när jag ska läsa  

� Min lärare frågar sällan hur jag vill ha det runtomkring mig när jag ska läsa  

� Min lärare frågar aldrig hur jag vill ha det runtomkring mig när jag ska läsa 
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Kommentarer_____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

18. Finns det böcker tillgängliga i ditt klassrum? 

� Det finns alltid böcker tillgängliga i mitt klassrum 

� Det finns ofta böcker tillgängliga i mitt klassrum 

� Det finns sällan böcker tillgängliga i mitt klassrum 

� Det finns aldrig böcker tillgängliga i mitt klassrum 

Kommentarer_____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

19. Fantisera! Om det fanns ett läsrum på din skola, hur skulle DU vilja att 

det såg ut?_______________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

20.  Arbetar ni vidare med boken när ni läst färdigt den och i så fall hur 

då?_____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

21. Har ni boksamtal om de böcker ni läser i skolan? 

� Vi har alltid boksamtal om de böcker vi läser i skolan 

� Vi har ofta boksamtal om de böcker vi läser i skolan  

� Vi har sällan boksamtal om de böcker vi läser i skolan 

� Vi har aldrig boksamtal om de böcker vi läser i skolan 
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Kommentarer_____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

22. Tycker du att du förstår boken bättre när ni diskuterat den i klassen? 

� Jag förstår alltid boken bättre när vi diskuterat den i klassen 

� Jag förstår ofta boken bättre när vi diskuterat den i klassen 

� Jag förstår sällan boken bättre när vi diskuterat den i klassen 

� Jag förstår aldrig boken bättre när vi diskuterat den i klassen 

Kommentarer_____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

23. Brukar du diskutera de böcker du läst i skolan med din lärare? 

� Jag diskuterar alltid de böcker jag läst i skolan med min lärare 

� Jag diskuterar ofta de böcker jag läst i skolan med min lärare 

� Jag diskuterar sällan de böcker jag läst i skolan med min lärare 

� Jag diskuterar aldrig de böcker jag läst i skolan med min lärare 

Kommentarer_____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

24. Brukar du diskutera de böcker du läst i skolan med dina kompisar? 

� Jag diskuterar alltid de böcker jag läst i skolan med mina kompisar 

� Jag diskuterar ofta de böcker jag läst i skolan med mina kompisar 

� Jag diskuterar sällan de böcker jag läst i skolan med mina kompisar 

� Jag diskuterar aldrig de böcker jag läst i skolan med mina kompisar 

Kommentarer_____________________________________________________

________________________________________________________________ 
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25. Finns det ett skolbibliotek på din skola? 

� Ja 

� Nej  

 

26. Finns det en bibliotekarie på ditt skolbibliotek? 

� Det finns alltid en bibliotekarie på mitt skolbibliotek 

� Det finns ofta en bibliotekarie på mitt skolbibliotek 

� Det finns sällan en bibliotekarie på mitt skolbibliotek 

� Det finns aldrig en bibliotekarie på mitt skolbibliotek 

Kommentarer_____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

27. Brukar din lärare läsa högt i klassrummet och så fall hur 

ofta?____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

28. Vem bestämmer när du ska läsa i skolan?_________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

29. Om du får välja, när vill du då läsa i din bok i skolan?_______________ 

________________________________________________________________ 

 

30. När får du läsa i din bok i skolan?________________________________  

________________________________________________________________ 

 

Tack för hjälpen! 

//Martina och Erika 
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Bilaga 2 
Till elever/föräldrar/vårdnadshavare i klass 5 

 
 
Vi är två lärarstudenter från Högskolan i Gävle som skriver vårt examensarbete 
om läsning och läslust. Som ett led i denna forskningsprocess kommer vi att 
träffa er klass den ______ och genomföra en enkätundersökning som rör 
klassens läsvanor i skolan.  
 
Ett exempel på hur en fråga från enkätundersökningen kan se ut kommer här 
nedan: 
 
Tycker du att det är roligt att läsa böcker i skolan? 
 
□ JA 
□ NEJ 
 
Kommentarer:_____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Deltagandet i denna undersökning är helt frivilligt och helt anonymt för alla 
elever och resultaten av enkäten kommer att användas som grund för vårt 
examensarbete och resultera i en skriftlig uppsats. Om du som 
förälder/vårdnadshavare inte önskar att ditt barn deltar i undersökningen var 
vänlig kontakta oss eller klassläraren så respekterar vi naturligtvis detta. 
 
Frågor och funderingar tas gladeligen emot av oss!  

 
 
 
Med vänliga hälsningar/ Martina Eriksson och Erika Sundh 
 
 
 
 

 
                                                 

 
 
 

Kontakt: 
 
Martina Eriksson:  
Telefon: 0739432361 E-mail: plu05mes@student.hig.se
 
Erika Sundh:  
Telefon: 0702873020 E-mail: plu05esh@student.hig.se  

Tack för att ni tog er tid! 
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Bilaga 3 

 
 

 39


	Inledning 
	 Skönlitteraturens roll i skolan 
	Skapa läslust 
	Kanon 
	Uppföljning av skönlitterära böcker 
	PIRLS   
	Vad mäter PIRLS? 
	Vad visar PIRLS? 
	Hur kan Sverige klättra uppåt igen? 

	Skönlitteratur i Lpo94 och kursplanen för ämnet svenska 
	Sammanfattning  
	 Syfte och frågeställningar 
	 Metod   
	Val av metod 
	Pilotstudie 
	 
	Utformning av enkät 
	Beskrivning av undersökningsgrupp och urval 
	Miljöbeskrivning 

	Etiska överväganden 
	Genomförande  
	Metodens tillförlitlighet  
	Behandling av insamlad data 
	Metodreflektion 

	 
	 Resultat 
	Elevens förhållande till den skönlitterära boken i skolan 
	Klass A 
	Klass B 
	Jämförande analys 

	Uppföljning av skönlitterära böcker i skolan  
	Klass A 
	Klass B 
	Jämförande analys 

	Lärarens roll och kamratpåverkan  
	Klass A 
	Klass B 
	Jämförande analys 

	Läsmiljö  
	Klass A 
	Klass B 
	Jämförande analys 

	Sammanfattning 

	 Diskussion 
	Vidare forskning  
	Slutord 

	 Referenser  


