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Abstract 
 
Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan läsning av skönlitteratur och 
läsfärdighet, och om undervisningsmetoden har någon betydelse för läsförståelsen 
hos elever. Studien visar hur ett projekt i skönlitteratur har påverkat elevers 
läsförståelse, betyg i svenska och om det leder till bättre läsförståelse. Även elevers 
inställning till sin egen läsförståelse, sitt betyg och om de anser att läsning är viktig 
undersöks. Informanternas syn på eleverna och projektet undersöks också. 
 
Skolverkets uppmärksammade studie NU-03 är en undersökning om elevers 
läsförståelse i skolår 9. Denna visade att läsförståelsen hade sjunkit, framför allt hos 
pojkar. Med detta som utgångspunkt är det intressant att ta reda på hur det kan se 
ut på en skola idag. Denna studie gör en jämförelse mellan elever i skolår 9, som 
ingått i projektet och elever som inte deltagit i det.  
 
Undersökningen bygger på intervjuer, enkäter och provresultat från delar av 
Nationella Proven i läsförståelse. Resultatet visar inte på de förväntade skillnaderna 
mellan klasserna, utan andra likheter och skillnader upptäcktes. Det visade sig att 
projektet har spridit sig till alla klasser på skolan och att miljön numera präglas av 
lusten till läsning, vilket i sin tur kan leda till bättre läsförståelse hos eleverna.   
 
 
 
Ämnesord: Skönlitteratur, läsförståelse, boksamtal, läsprojekt, svenskundervisning, 
nationella prov, NU-03 
 
 

 



 

 

Förord 

Vi vill tacka de lärare på skolan där vi genomförde undersökningen, för hjälpen vid intervjuerna och 

för att vi fick låna deras elever. Även till eleverna vill vi rikta ett stort tack för att de genomförde 

utdrag ur det Nationella Provet i läsförståelse från 2003, och för att de svarade på enkäten. Vi vill 

även tacka institutionen för Nordiska språk i Uppsala för att de hjälpte oss att få tag på 

bedömningsmallen till provet. Till de lärare, på flera skolor, som letade igenom sina gömmor för att 

finna de text- och svarshäften till det Nationella Provet som vi behövde, vill vi även rikta ett tack. 

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Lennart Leopold som har stöttat och 

väglett oss. Utan alla er hade vi aldrig kunnat genomföra vår undersökning till vårt examensarbete. 

 

Kristianstad december 2006 

Lena Nilsson och Malin Sahlé
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1. Inledning  

1.1 Inledning 
Vi blev inspirerade till att skriva om elevers läsförståelse genom användandet av skönlitterära 

böcker, när en av oss skrev en B-uppsats i ämnet skönlitteratur. Fokus i denna undersökning 

låg hos pojkar som inte läste skönlitteratur och på deras attityder till läsning. I denna uppsats 

kopplades undersökningen till Skolverkets rapport NU-03. Rapporten visade på en sjunkande 

läsförmåga hos eleverna, särskilt hos pojkarna, i skolår 9. De läste i allt mindre grad 

skönlitterära böcker, detta ledde i sin tur till sämre läsförståelse. Skolverket menade att detta 

medförde ett lägre betyg i ämnet svenska. Vi tyckte att detta lät intressant och oroväckande. 

Har dagens elever sämre läsförståelse så som undersökningen i NU-03 visar? Då vi kom i 

kontakt med ett projekt om skönlitteratur på samma skola där B-uppsatsen genomfördes, 

skapades ett intresse för vidare forskning. Projektet gick ut på att medvetet arbeta med 

skönlitteratur i all undervisning i skolår 4-6. Genom att undersöka detta ville vi ta reda på om 

projektet haft någon betydelse för elevers läsförmåga och betyg i skolår 9.  

 

1.2 Bakgrund 
Skolverkets studie NU-03 visar på att alla pojkar i skolår 9 som inte läste skönlitteratur hade 

IG i slutbetyget i svenska. Det mest oroväckande, generellt sett, var att både flickor och 

pojkar hade betydligt sämre resultat än tidigare Nationella Prov. B-uppsatsen visade dock på 

att det inte var riktigt så illa ställt framför allt hos pojkarna. Det var endast en av pojkarna i 

skolår 9 som fick IG i slutbetyg. Enligt uppsatsen läste pojkarna facklitteratur och 

serietidningar, men de läste inte skönlitteratur. Molloy (1996) menar att just skönlitterära 

böcker är ett kvinnligt intresse då det oftast är kvinnliga lärare som undervisar i ämnet 

svenska, framför allt i de lägre stadierna. De väljer ut litteratur som speglar deras intresse. 

Skolverket har i år (2006) publicerat en ny undersökning: Med fokus på läsförståelse (2006). 

Denna studie gör en sammanfattande analys av bland annat studien NU-03.  Skolverkets 

studie handlar om likheter och skillnader mellan elevers läsförståelse och kursplanerna i 

svenska med fokus på läsförståelse. ”Hur väl stämmer ramverket för de internationella 

studierna med de svenska läroplanerna och kursplanerna?” (Med fokus på läsförståelse, 

2006:6). Med anledning av den uppmärksammade försämringen i elevers läsförståelse är det 

därför viktigt att lyfta detta problem. Vi har valt att göra det genom denna studie. Vi tycker att 
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det är en rättighet att eleverna ska få undervisning där de kan utveckla sin läsförståelse på 

bästa sätt. 

 

Vi blev nyfikna på vad skönlitteraturprojekt på skolan innebar och vilken betydelse det hade 

för elevernas läsförståelse i skolår 9. Det intressanta i hela detta projekt är att alla elever, som 

idag går i skolår 9, inte var delaktiga i projektet som pågick i skolår 4-6. Klasserna A-B har 

inte deltagit utan har arbetat med traditionell undervisning, där det förekommit en del 

skönlitteratur i svenskundervisningen men inte i någon större omfattning, medan klasserna C-

D ingick i projektet och har medvetet arbetat med skönlitteratur i alla ämnen. Därför är det 

intressant att se om det finns någon skillnad mellan dessa klasser då det gäller läsförståelse 

och betyg, samt hur de ser på den egna läsförmågan. 

 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan läsning av skönlitteratur och läsfärdighet 

hos elever, samt om undervisningsmetoden har någon betydelse för elevernas läsförståelse. 

Studien undersöker även hur ett autentiskt projekt i skönlitteratur, som pågått i flera år har 

påverkat elevernas kunskaper i svenska och deras syn på betydelsen av läsning. 

 

1.4 Frågeställningar  
För att uppnå studiens syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

• Leder medvetet arbete med skönlitteratur under skoltiden till bättre läsförståelse och 

bättre betyg i ämnet svenska i skolår 9?  

• Hur ser eleverna på sin egen läsförståelseförmåga, sitt betyg och på vikten av att 

läsa? 

• Hur ser projektledaren, bibliotekarien och svenskläraren i projektet på detta? 

 

1.5 Disposition  
Vår studie är upplagd så att efter förord, bakgrund, syfte och frågeställning presenteras den 

litteratur och forskning som ligger till grund för denna studie. Litteraturgenomgången är 

uppdelad i underrubriker som dels upplyser läsaren om innehållet och dels gör det lättare att 

hitta i texten. Därefter följer undersökningsdelen som vi har valt att kalla empiri. Den tar 
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bland annat upp urvalsgrupp, metod, tillvägagångssätt och redovisar resultaten för 

undersökningen. I slutet av empiridelen har vi analyserat resultaten och kommenterat dem. 

Mot slutet av studien finns diskussionen som binder ihop alla delarna av studien. Allra sist har 

vi skrivit en slutsats över det vi har kommit fram till genom denna undersökning.  

 

2. Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången presenteras två studier av Skolverket, Nationella Utvärderingen av 

grundskolan 2003 (NU-03) och Med fokus på läsförståelse– En analys av skillnader och 

likheter mellan internationella jämförande studier och nationella kursplaner (2006), dessa 

inriktar sig på elevers läsförståelse. Även Pedagogiska Gruppen från Lund är presenterad. 

Gruppen forskar om bra litteraturundervisning. Vidare i litteraturgenomgången står det om det 

ökade kravet på skriftspråklighet som samhället ställer på medborgarna. Lundberg, Fröjd och 

Smith tar upp faktumet att man måste föra in ytterligare kunskaper i texten, för att få en bättre 

läsförståelse, alltså att göra inferenser. I avsnittet 2.4 Levande pedagogik tas Malmgrens 

tankar upp om bland annat vikten av vilka böcker som finns i skolbiblioteket. Vidare står det 

om lärarens viktigaste uppgift i läsundervisningen, nämligen att lära eleverna att läsa. Detta 

kan ske med exempelvis boksamtal som Chambers förespråkar. Om Chambers tankar kring 

boksamtalet kan man läsa om i avsnittet 2.6 Boksamtal. Mot slutet av litteraturgenomgången 

står det om Molloy som skriver om kvinnliga och manliga lärares påverkan på eleverna. 

Avslutningsvis presenteras Styrdokumenten, Kursplanen och Lpo94 syn på språkets centrala 

roll i svenskundervisningen.  

 

2.1. Läsförståelse 
Studien, Med fokus på läsförståelse, har analyserat ramverket i avseende att granska 

läsförståelse och kursplaner i svenska. Studien talar om vikten av att dela upp avkodning och 

förståelse av texter. Två huvudriktningar inom läsprocessen presenteras. Dessa är företrädda 

av Ingvar Lundberg och Åke Edfeldt. Lundbergs teori bygger på att själva läsningen, alltså 

själva avkodningen, är resultatet av en analytisk process. Edfeldt menar däremot att denna 

process är syntetisk och att ”i själva avläsningen presenterar läsaren inte någon förståelse” 

(Med fokus på läsförståelse, 2006:9). Han framhärdar skillnaden mellan att läsa och att förstå 

texten. Edfeldt menar att när man har en automatiserad avkodning och inte behöver tänka på 

det tekniska i läsningen, då först kan man förstå hur orden samspelar med varandra och man 

kan få en förståelse av innehållet. Lundberg poängterar att läsförståelse handlar om att förstå 
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sammanhanget i hela texten och inte tolka varje mening för sig. Han uttrycker det som att man 

ska kunna ”läsa mellan och bortom raderna” (Med fokus på läsförståelse, 2006:10). Även 

Säljö (2005) hävdar att lära sig med stöd av en text är mycket komplext. För i denna situation 

kan man inte längre enbart hämta texten som den är, utan det handlar om att kunna förstå hur 

världen beskrivs och ändras beroende på vilken genrer och i vilken verksamhet den utspelar 

sig. Det handlar både om att själv kunna förstå innehållet och det mellan raderna men också 

att kunna berätta om innehållet för andra. 

 

Skolverket har genomfört en studie NU-03 i skolår 9. Syftet i den är att ”teckna en nationell 

bild av måluppfyllelsen i grundskolan i ett tioårigt perspektiv” (NU-03:18). Utfallet i NU-03 

visar en sjunkande läsförmåga i förhållande till de tidigare utvärderingarna 1992 och 1995. 

Vid ännu en jämförelse mellan 1992 och 2003 års utvärderingar visar det sig även att eleverna 

från 2003 anser att svenskämnet är svårare. Resultaten från läsproven är betydligt sämre 2003 

än tidigare år. En större andel elever än vid förra utvärderingen har svaga resultat. Den största 

skillnaden finns hos pojkar. ”Det är dubbelt så många pojkar som flickor som inte har uppnått 

målen enligt ämnesprovens läsförståelsedel” (NU-03:139). I detta prov får eleverna visa sin 

förmåga att läsa och förstå olika texter, samt att de sedan får tillämpa olika lässtrategier och 

uttrycka egna tankar. I studien förklarar dock inte Skolverket vad de menar att läsförståelse 

innebär. Dessa prov är utformade så att den huvudsakliga kunskapsbedömningen sker med 

hjälp av en bedömningsmall som lärarna följer, vilken är utfärdad av Skolverket. Detta är en 

vägledning för bedömning och ger exempel på lösningar och kommentarer. Bedömningen blir 

därför förhållandevis objektiv. Trots detta har 80% av eleverna fått betyget godkänd i svenska 

fast de inte nått målen på ämnesprovets läsförståelsedel. Lärarna i undersökningen menade att 

elevernas bristande motivation kunde vara orsaken till skillnaden i betyget. Skolverket ger 

några förklaringar på varför resultaten i läsförmåga på Nationella Proven i svenska är så låga. 

Bland annat det att faktorer kring provtillfället kan spela roll för elevernas motivation och att 

andelen elever med utländsk bakgrund har ökat. Elever som anser att lärarens undervisning är 

bra har bättre resultat än de som anser motsatsen. I en enkät knuten till undersökningen NU-

03 har Skolverket mätt elevers ”självskattning” vilket visade att flickor skattar sin egen 

förmåga i svenskundervisningen högre än pojkar.  
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2.1.1 Pedagogiska gruppen 
Det finns en grupp lärare och forskare i Lund som har intresserat sig för hur man förbättrar 

undervisningen i svenska. Denna grupp är Pedagogiska gruppen som är en unik grupp i 

Sverige som är intresserad av litteraturvetenskap. De har alla en anknytning till 

litteraturvetenskapliga institutionen på Lunds universitet. Tillsammans har de skrivit flera 

böcker, artiklar och rapporter. Grunden till diskussionerna i Pedagogiska gruppen bygger på 

dagboksanteckningar från deltagarnas undervisning. Utifrån dessa anteckningar diskuterar de 

sedan undervisningen och planerar undervisningsprojekt som sedan enskilda lärare ur gruppen 

får genomföra för att därefter diskutera resultatet i gruppen igen. Pedagogiska gruppen 

genomför också större projekt däribland Läsprojektet, Projekt i svenska och Svenska i skolan. 

Alla dessa projekt undersöker och utvecklar goda förutsättningar för bra undervisning inom 

olika områden i svenska. Pedagogiska gruppen deltog i början av 80-talet i en intervju med 

Mikael Palme från Kritisk utbildningsskrift (KRUT). I denna intervju, om traditionell och 

alternativ undervisning i litteraturundervisningen, deltog Lars-Göran Malmgren, Ulf Lindberg 

och Jan Thavenius (Den försvunne läsaren, Palme, 1981). För att underlätta följande 

resonemang kommer de tre herrarna benämnas som Pedagogiska gruppen i denna uppsats. 

 

2.2 Ökat krav på skriftspråklighet 
Skolverkets studie Med fokus på läsförståelse (2006) är gjord med tanke på att Skolverket 

anser att förmågan till att kunna läsa och förstå är högt värderad i vårt samhälle. Målet med 

svenskundervisningen är att göra alla elever till goda läsare och skrivare, för att de aktivt ska 

kunna delta i samhället. Roger Säljö (2005) som är professor i pedagogik och pedagogisk 

psykologi vid Göteborgs universitet, skriver att ur ett historiskt perspektiv har vi idag mycket 

högre krav på läsfärdigheter och att förstå skriftspråket. Dessa färdigheter behärskade förr 

bara en liten elit av samhället, medan vi idag förväntar oss att i stort sett alla ska tillägna sig 

denna kunskap. Även Per Fröjd, som både är lärare och forskare, skriver i sin akademiska 

avhandling Att läsa och förstå svenska (2005) att många forskare världen över delar denna 

uppfattning om det ökade kravet på skriftspråkligheten. Säljö (2005) menar att detta krav på 

läsfärdighet och skriftspråklighet är ett mycket ambitiöst mål som skolan får svårt att uppfylla 

om det inte är så att människorna lever och vistas i omgivningar där texter är centrala och 

naturligt förekommande. Det påtalas även i Skolverkets studie (Med fokus på läsförståelse, 

2006) att det är med språket vi kommunicerar och inhämtar ny kunskap i det vardagliga livet. 

Även från politiskt håll anses läsning och läsförståelsen som oerhört viktig. Därför har ett 
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nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling inrättats. Ibrahim Baylan, som var 

skolminister fram till 2006, förklarade tanken bakom idén med orden:  

 

Målet med centrumet är att bidra till höjd kompetens hos lärare i förskola och skola, främja 
kontakterna mellan forskningen och skolan samt främja intresse och motivation för läsning och 
skrivning hos barn och ungdomar i förskola och skola (Med fokus på läsförståelse, 2006:9). 

 

2.3 Inferenser 
Lundberg, refererad i Med fokus på läsförståelse (2006), menar att man måste föra in 

ytterligare kunskaper i texten, göra inferenser, för att få en bättre läsförståelse. Genom att 

koppla sin omvärldskunskap till texten kan den bli mer levande och öka läsupplevelsen. Fröjd 

(2005) betonar även vikten av att göra inferenser när man läser. Han menar att goda läsare har 

en automatiserad avkodning och kan därför ägna tankeverksamheten åt att skapa inferenser. 

Detta ger läsaren ett bättre sammanhang av texten vilket i sin tur leder till bättre läsförståelse. 

När det gäller svagheter i läsförståelsen menar Lundberg (Med fokus på läsförståelse, 2006) 

att det finns två huvudsakliga orsaker till detta. Det ena är bristande avkodning och det andra 

är bristande omvärldskunskap, vilket just inferenser handlar om. Detta leder till att 

förförståelsen inte är utvecklad och förståelsen blir bristfällig. Han menar att det är svårt att 

konstruera prov så att de visar var elevernas egentliga svårigheter ligger. Frank Smith (2000), 

som bland annat forskar om språk, tänkande och inlärning förklarar hur man kan mäta 

läsförståelsen. Han skriver om lärare som ger eleverna prov till texter de läst för att se om de 

har förstått något av det. Smith vill däremot inte likställa förståelsen av texten med resultatet 

av läsningen. Han resonerar som så, att det enda möjliga sättet att mäta läsförståelse kan göras 

av läsaren själv. För när läsförståelsen är fullständig har man inga frågor om textens innehåll. 

Därför riskerar dagens diagnosprov, enligt Smith, att inte visa på elevernas verkliga 

läsförståelse. Det är även så att elever som kommer från ”socialt och kulturellt utarmade 

hemmiljöer” missgynnas på de Nationella Proven för att de mäter omvärldskunskaper och 

interaktioner likväl som elevernas läsförståelse (Med fokus på läsförståelse, 2006:11).  

 

Fröjd (2005) påtalar både barns hemmiljöer och föräldrarnas viktiga roll i utvecklingen av 

barnens ordförråd. Föräldrar med högre utbildning ger sina barn större möjligheter till ett 

bättre ordförråd. Han skriver att det finns tre faktorer som påverkar barns ordförråd. Den 

första är just föräldrarnas eget ordförråd. Vid högre utbildning har föräldrar ett mer utvecklat 
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och varierat ordförråd. Den andra faktorn som påverkar barnens ordförråd är vilken typ av 

kommunikation som sker mellan barnet och den vuxne. Fröjd skriver att det mest gynnsamma 

förhållandet för en kommunikation mellan barn och vuxen är då de får konversera utan 

avbrott. Sista faktorn handlar om vilken typ av ord som barnet exponeras för. Är det av 

varierat slag och mindre vanliga ord som barnet hör utvecklar det ett bättre ordförråd (Fröjd, 

2005). 

 

Vidare framhåller Fröjd (2005) att även undervisningen är en viktig del i elevers förmåga till 

god läsförståelse. Han menar att man genom att arbeta med ordkunskap i bra kontexter, alltså 

att ge texter till eleverna som engagerar dem, så kan man främja elevernas ordförråd och på så 

vis deras läsförståelse. Han skriver också att de elever som inte läser skönlitteratur på sin 

fritid bygger upp ett mindre ordförråd och i längden får de svårare att förstå texter vilket i sin 

tur leder till att de får svårare att hänga med i svenskundervisningen. Elever ska alltså läsa 

böcker både i skolan men även på fritiden. Något som också är stimulerande är att läsa högt 

för eleverna. Då kommer man i kontakt med ord som man i vanliga fall inte använder. Han 

menar att till och med barnböcker är bidragande till ett mer utvecklat ordförråd.  

 

2.4 Levande pedagogik 
Gun Malmgren (2002) som också är delaktig i Pedagogiska gruppen i Lund, redogör för 

litteraturvetaren Rosenblatts tankar om var nyckeln till en levande pedagogik finns. G 

Malmgren menar att det allra viktigaste med läsning är vad läsaren tar med sig in i texten. Det 

skapas ett meningsfullt samspel mellan texten och läsaren där förståelsen av texten ligger i 

själva läsningen. Detta är kärnan i hennes budskap, menar G Malmgren. Detta tillsammans 

med hennes tro på att skolan och utbildningen har en stor betydelse för vårt demokratiska 

samhälle. En annan utgångspunkt i Rosenblatts teorier om litteraturläsning är att känslor 

måste vara kopplade till själva läsningen. Som läsare bör man någon gång ha njutit, blivit 

engagerad, känt avkoppling och blivit gripen av läsningen. Det är då läsaren kan förstå de 

känslor som författaren medvetet och omedvetet försöker överföra till honom eller henne. G 

Malmgren slår fast hur viktig balansen är mellan läsarnas erfarenheter och vad som finns på 

skolbibliotekets bokhyllor. Dessa två komponenter bör stämma överens så att eleverna kan få 

ut det mest tänkbara av böckerna för att de ligger nära deras verklighet och de kan känna igen 

sig. G Malmgren tycks ha samma uppfattning som Judith Langer (Malmgren, 2002) som ser 
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erfarenhetsbearbetning som litteraturläsningens främsta funktion. Men hon ser även 

litteraturläsningen som ett sätt att bearbeta sin egen identitet med. 

 

Langer (Malmgren, 2002) är påverkad av Vygotskys syn på inlärning. Inlärningen är en 

växelverkan mellan det vardagliga och den vetenskapliga begreppsbildningen. Eleverna ska 

behandlas som aktiva tänkare och man ska utgå från deras egna erfarenheter i undervisningen. 

Undervisningen ska utgå från öppna frågeställningar som kan genereras av eleverna själva. 

Läraren ska sträva efter att få till stånd en perspektivpedagogik där frågor och problem får 

bearbetas från olika utgångspunkter. G Malmgren lyfter även fram den romantiska poeten 

Shelley som tidigt förespråkade denna perspektivpedagogiska uppfattning som även Langer 

senare har betonat. Shelley hävdar att det är litteraturen som hjälper läsaren att leva sig in i 

andras livssituationer och få andra perspektiv på omvärlden än de gamla invanda. Läsaren går 

in med olika ögon, syften och erfarenheter beroende av genrer på litteraturen (Malmgren, 

2002).  

 

2.5 Undervisning 
Lärarens viktigaste uppgift i läsundervisningen är att lära eleverna att läsa. Utifrån detta måste 

pedagogiken bygga på meningsfull undervisning, en undervisning som eleverna kan känna 

igen sig i. Dessa tankar diskuterade Pedagogiska gruppen redan på 80-talet (Palme, 1981). 

Likaså förklarar Smith (2000) att lärarens mål i första hand handlar om att ta upp eleverna i 

”de läskunnigas förening”. Enligt Smith (2000) finns det inget entydigt svar på hur man kan 

genomföra den bästa undervisningen. Han betonar att all läsundervisning, hur den än ser ut, 

kan ge goda grunder för bra läsförståelse. Det finns alltså ingen metod som är den ultimata 

och som alla lärare bör använda sig av. Frågan om vad som är bra undervisning i läsning 

handlar istället om när man ska använda olika metoder. Även här påpekar Smith att det inte 

finns något exakt svar på när man ska byta metod, men att de flesta bra lärare är duktiga på att 

använda varierade metoder i sin undervisning. Dessutom är barn väldigt flexibla i sin 

inlärning och därför har metoden inte så stor betydelse för läsinlärningen. ”Det verkar som om 

barn kan lära sig trots den undervisningsmetod som används” (Smith, 2000:12). Smith slår 

fast och påpekar det självklara när det handlar om individer att vi inte lär på samma sätt. 

Ingen av oss lär oss läsa på samma gång eller ur samma läsmaterial, vilket talar för ett varierat 

undervisningssätt.  
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Tidskriften Bibliotek i Samhälle 89 (bis, 1986) tycker att pedagoger i skolan mer och mer 

lämnar det traditionella undervisningsmaterialen. Istället vågar de, eller snarare känner de, ett 

verkligt behov av att använda sig av litteraturen, något många elever troligen är ovana vid (bis 

1986). På 80-talet diskuterade Pedagogiska gruppen olika val av metod vid läsundervisning. 

Gruppen menar att man inte ska vara rädd för att arbeta med skönlitterära texter i personlig 

relation till sig själv, vilket många lärare i svenska tycks vara (Palme 1981). I bis (1986) 

berättar man även om den strikta historiska inställningen till böcker, att det just bara handlar 

om att läsa böcker och inte att ta ställning till innehållet och diskutera det tillsammans med 

andra. Läsningen har varit viktigare än kopplingen mellan litteraturens historia och läsarens 

liv.  

 

Metoder som bygger på ”fri” läsning har prövats i olika stadier i grundskolan (bis, 1986). 

Flera forskare framhäver skönlitteraturen som en central kunskapskälla, både för inlärning, 

språkutveckling och som en grund för demokrati. Språkutvecklingen stimuleras av språkliga 

förebilder i skönlitteraturen. Inlärningen blir mer meningsfull då elevernas egna direkta 

vardagserfarenheter kan relateras till indirekta erfarenheter genom litteraturen. Detta bidrar till 

en mera generell kunskap om verkligheten, samhället och historien. Skönlitteraturen ger även 

möjlighet att utveckla empati och ökad tolerans (Molloy 1996, 2003; Nilsson 1990; G 

Malmgren 2002; Svedner 1999). Jan Nilsson (1990) som arbetar på Lärarhögskolan i Malmö, 

menar också att litteraturläsning har gjort sitt intåg i skolan och att den har kommit för att 

stanna. Det finns nästan inte en enda skola i landet som inte har ett eget läsprojekt. Men för att 

skapa ett bestående intresse för böcker måste läraren själv läsa mycket barn- och 

ungdomslitteratur för att ha kunskap om böcker. Läraren måste också ha kunskap om eleverna 

och deras läsförmåga så att eleven får rätt bok vad det gäller innehåll, svårighetsgrad och 

intresse. Läraren har till uppgift att visa eleverna att läsning är ett bra sätt att få kunskap om 

saker och ting och att böcker kan ge dem en ökad fantasi och tankestimulans. Detta kan bara 

ske om eleverna får texter som passar dem, berör dem och som knyter an till deras egna 

erfarenheter och deras egen föreställningsvärld, menar Nilsson (1990). Även Palme (1981) 

anser att eleverna måste få läsa litteratur som engagerar dem, läsningen måste börja hos 

eleverna själva. De texter som eleverna läser måste hänga samman med deras livssituation för 

att kunna bli meningsfull för dem, först då är förutsättningarna tillräckliga för att eleverna ska 

vilja läsa och lära sig något av det (Palme, 1981). Även Smith (2000) och L-G Malmgren 

(1986) betonar betydelsen av att eleverna får meningsfulla texter.   
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2.6 Boksamtal 
Aidan Chambers (1993), författare och lärare, menar att om vi hjälper barnen att samtala 

kring det de läst, tillsammans, ger vi dem redskap till att kunna uttrycka sig om andra saker i 

livet också. Denna övning gör att man vågar samtala om annat för att man får vanan att kunna 

uttrycka sig. Chambers vill påvisa att alla, vuxna som barn, påverkas mer av vad människor 

som vi tycker om berättar om böcker de har läst. ”Vi vet inte vad vi tycker om en bok förrän 

vi talar om den” (Chambers, 1993:17). Barn har en medfödd kritisk förmåga som gör att de 

kan ifrågasätta, berätta, jämföra och bedöma. Lärare underskattar ofta barns läsförmåga och 

deras kritiska förmåga. Lärare utgår ofta från utvecklingsstegar för en viss ålder och placerar 

in barnen i ett fack. Många lärare får också lära sig att barn inte kan skilja på det som finns i 

deras vardag och det påhittade i böckerna. 

 

Vid ett boksamtal bör läraren ha en mängd frågor som hjälper läsaren att prata om sin 

läsupplevelse. Detta så att de känner sig trygga och betydelsefulla när de berättar om sin 

läsupplevelse. Chambers (1993) fyra grundfrågor som läraren eller ledaren av boksamtalet ska 

ställa ska alltid börja med ”jag undrar”. De fyra grundfrågorna är: 
 

… om det var något speciellt du gillade i boken?  
… om det var något du inte gillade?  
… om de var något du inte förstod eller tyckte var svårt? Om du har några frågetecken?  
… om du lade märke till några mönster eller kopplingar? (Chambers, 1993:99).   
 

 

Om läraren respekterar elevens bokval blir den mer välvilligt inställd och elevens 

förutsättningar kommer att vara bättre. Om läraren väljer bok inför boksamtalet bör det vara 

mycket genomtänkt. Chambers berättar om ”läsandets cirkel”. Där ska det finnas ett stort 

urval av böcker som skyltas upp och presenteras så att eleven lätt kan välja efter sitt intresse 

och sin erfarenhet. När eleven läser ska den få tiden den behöver och det ska vara en 

blandning mellan högläsning och tyst läsning. Responsen kan ske både med frågor som ett 

organiserat boksamtal men också som ett vardagssamtal kring boken. Allt detta går runt som 

en cirkel med vuxenstöd som leder alla momenten.  

 

Pedagogiska gruppen var enad redan på 80-talet, om vikten av att läraren ställer sig frågan om 

hur man vill att eleverna ska läsa de texter de möter i skolan. Man måste klargöra vilka 

kunskaper läsningen ska leda fram till och i vilket sammanhang det ska relateras till eleverna 

 14



(Palme, 1981). I skolan glömmer man dock lätt bort den ena biten där eleven ska relatera 

texten till sig själv.  

 
Den stora massan texter eleverna möter [i skolan] har kunskapsförmedling som mål. Dessa 
texter ska vara så effektiva som möjligt och syftar därmed i allmänhet inte till inlevelse och 
upplevelse (Chambers, 1993:6). 
 
  

Chambers (1993) hävdar dock att böcker ger möjlighet till så mycket mer. De ger läsaren 

upplevelse, inlevelse och engagemang. Läsning ger en språklig utveckling då ordförrådet blir 

större och ger idéer och stöd till det egna skrivandet. Det ger också en personlig utveckling 

och stärkt identitet då man vågar diskutera värderingar och man kan göra jämförelser med den 

egna verkligheten. Även L-G Malmgren (1986) betonar att det finns ett sätt, vid 

bokdiskussioner, som gör dessa diskussioner mer intressanta och givande för eleverna. Han 

menar att man istället för att ge eleverna givna frågor att besvara om textens innehåll, ska låta 

dem diskutera två huvudfrågor. Dessa frågor är: Vad känner ni igen? och Vad är konstigt och 

kanske ovanligt i berättelsen? L-G Malmgren anser att de bästa diskussionerna får man i 

halvklass och där läraren bara har en liten ledande roll. Helst skulle han vilja utesluta läraren 

men risken finns att elevernas diskussion leder iväg på sidospår från själva huvudfrågan i 

texten och därför måste läraren finnas till hands för att styra upp samtalet, men mycket 

försiktigt. Om man ska kunna ha denna typ av diskussioner med eleverna är det viktigt att 

man gör ett noga och genomtänkt val av litteratur. L-G Malmgren (1986) menar att resultatet 

av undervisningen är helt avgörande av valet av text.  

 

I intervjun med Pedagogiska gruppen (Palme, 1981) diskuteras valet av böcker som ingår i 

”kulturarvet”. Enligt Pedagogiska gruppen finns det inga verk som eleverna absolut måste 

läsa, men att eleverna ska läsa böcker från vårt kulturarv är självklart. De menar att även om 

eleverna läser litterära verk av stort kulturellt värde, är läsningen bortkastad om eleverna inte 

kan relatera den till sig själva. Eleven måste inse kopplingen mellan det de upplever historiskt 

och socialt i litteraturen och känna att det ger dem något. Om man använder litteratur från vårt 

kulturarv får man inte förlita sig på att eleverna kommer att förstå och gilla denna litteratur för 

det. Istället måste man tydligt veta vad som är det viktiga med valet av denna litteratur, annars 

är det lätt att eleverna får en negativ inställning till den (Palme, 1981).  

 

Säljö (2005) hävdar att det är viktigt att utgå från att vi utvecklas som lärande och tänkande 

individer under hela livet. Därför måste lärandet vara något dynamiskt och föränderligt. Han 
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säger att hos Piagets teorier är en av förutsättningarna för lärandet just det att vi måste ha nått 

en viss utvecklingsnivå, tankestadium, innan man kan tillgodogöra sig en viss färdighet och 

kunna resonera kring den. Säljö menar att vid begreppsligt lärande är det förståelse av 

relationen som är det centrala mellan begrepp, objekt eller händelse och situation. Det som 

övas upp i denna förståelse av relationer är vanan att se omvärlden utifrån vissa 

utgångspunkter. I undervisningssituationer är sammanhangen begränsade men eleven kan 

ändå förhoppningsvis se det som är det generella och vad som är exempel. En väsentlig del i 

vårt kunnande är att begreppslig kunskap kan förflyttas mellan olika situationer och ett viktigt 

inslag är att vår kunskap alltid har en begreppslig dimension. Detta för att det ligger i språkets 

natur. Genom språket kan vi se på vår omvärld med olika perspektiv och vi kan kommunicera 

utifrån vissa förutsättningar som vi lärt oss. När vi i undervisningen talar om 

kunskapsintressen som är skilda från vardagssituationer behöver eleven vägledning i skolan 

och av pedagoger. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) står det att: 

”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lärarförbundet, 

Lpo94, 2002:11). 

 

2.7 Genusperspektiv i undervisning 
Gunilla Molloy (1996), forskare och författare, skriver att svenskundervisningen generellt 

anses vara ett kvinnligt ämne. Risken med detta är att pojkars vardagserfarenheter inte 

matchas med den kvinnliga lärarens.  Hon ställer även frågan i sin bok, om ämnet svenska är 

ett kvinnligt ämne? Hon menar att brevskrivning, litteraturläsning och boksamtal ingår mer i 

den kvinnliga sfären än i den manliga. Som exempel förklarar hon att det mycket väl kan 

förefalla sig så att under de sex första åren i skolan är det generellt kvinnor som undervisar. 

Detta kan påverka pojkar, då det manliga perspektivet blir belyst ur ett kvinnligt perspektiv.  

Molloy menar att det alltför sällan görs analyser om skolans verksamhet utifrån ett 

könsperspektiv, detta trots att skolan är Sveriges största arbetsplats för båda könen. Hon 

menar att eleverna oundvikligen påverkas av lärarnas anknytning till stadium eller ämne och 

även lärarnas uppfattning om vad som är ”manligt” och ”kvinnligt”. Något som också 

påverkar menar L-G Malmgren (1993), är att våra elever lever i ett samhälle där media 

används i det dagliga livet och därför påverkar oss. Då eleverna är bildsocialiserade får de det 

svårt att ta del av berättelser i skriven form. Trots detta upplevde L-G Malmgren att både 

 16



flickor och pojkar generellt har en positiv läsar- och skrivaridentitet. De anser sig vara 

skrivare och läsare i skolan därför att skrivning och läsning är ett naturligt inslag i skolan. 

 

NU-03 visar bland annat att flickorna uppskattar svenskämnet mer än vad pojkarna gör. En 

majoritet av flickorna menar att de förstår andra människor bättre och utvecklar sina tankar 

genom att läsa och skriva, men drygt hälften av pojkarna uppger att de bara läser och skriver 

om de måste. Svar på öppna frågor till både elever och lärare visar trots allt att det finns ett 

stort engagemang runt läsningen. När eleverna får svara på frågor om vad som är bra och 

dåligt i undervisningen handlar det dock ofta om hur litteratur väljs. Eleverna berättar om 

möten med nya författare som lärarna har lockat dem att studera, men också om bristen på 

inflytande över valet av litteratur. En majoritet av lärarna och en stor del av eleverna anser att 

flickorna är överlägsna pojkarna då det gäller prestationer, intresse och ansvarstagande. 

Bakomliggande orsaker till detta kan vara lärarnas starka betoning av målen att uppnå i 

svenska och den prioritering som sker av skönlitteratur och muntliga moment. Detta 

missgynnar pojkarna. Det är trots allt viktigt, inte minst ur demokratisk synpunkt, att alla 

elever vågar framföra en åsikt och att klassrummet fylls av diskussion och debatt (NU-03). 

 

2.8 Styrdokument 
Läsningen har stor betydelse i Lpo94. Språket intar en central roll när eleverna ska förberedas 

för att leva som samhällsmedborgare i vårt samhälle. För att eleverna ska kunna utveckla 

denna språkliga förmåga krävs det att: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära 

förknippade” (Lärarförbundet, Lpo94, 2002:28). Vidare krävs det att ”genom rika möjligheter 

att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lärarförbundet, Lpo94, 2002:11). I kursplanen 

för svenska (Skolverket, 2000) finns det både mål att stäva mot och mål att uppnå när det 

gäller språkets betydelse. 

 
Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin fantasi och lust 
genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse (Skolverket 
2000:96). 

 

Ett av de viktigaste uppdragen som skolan har är att skapa goda miljöer för eleverna i deras 

språkutveckling eftersom samhället idag ställer stora krav på att man ska kunna använda sig 

av olika texter. För att kunna mäta dessa kunskaper i språkutveckling har Skolverket tagit 
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fram de Nationella Proven. I dem ingår bland annat ett läsförståelseprov. För att provet ska 

hålla hög kvalitet bör det innehålla olika typer av text. Provet är upplagt så att eleverna själva 

ska kunna konstruera svaren och på ett sammanhängande sätt kunna återge vad de läst i 

texten, kunna reflektera över den, för att sedan kunna tolka och dra egna slutsatser kring den. 

Skolverket menar att det är viktigt att proven är utformade så att omvärldskunskaper och 

allmänbildning inte hamnar i fokus. De menar att det trots allt är läsförmågan som är det 

centrala (Med fokus på läsförståelse, 2006). 

I Skolverkets analys framkommer det att skolan ska strävar mot att eleven: ”utvecklar 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” (Med fokus på läsförståelse, 2006:13). Till 

detta ska läggas arbete som strävar mot att innehållet ger språkkunskaper som språkets 

uppbyggnad, ursprung och struktur. De ska även kunna producera texter med olika syften, 

kunna återge och reflektera över texter. Genom att läsa kursplanen i svenska får man en bild 

av vad som är i fokus och vad undervisningen ska ta fäste på, nämligen att eleven utvecklar en 

lust att vilja läsa. Till detta betonas vikten av att eleven utvecklar sin fantasi. 

 

Följande är Skolverkets formuleringar av mål som eleverna ska uppnå i slutet av den nionde 

årskursen: 

Eleven ska: 
• aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett 

arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt, 
• kunna läsa till åldern anpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder samt 

saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge innehållet sammanhängande samt 
kunna reflektera över det, 

• kunna läsa, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och teater, 
• kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets 

normer, både vid skrivandet för hand och med dator, 
• ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andras språkbruk.  

               (Skolverket 2000:100, kursplaner och betygskriterier för grundskolan). 
 

2.9 Sammanfattning av litteraturgenomgång  
I avsnittet 2.1 Läsförståelse kan man läsa att enligt resultaten av Skolverkets studie NU-03 har 

läsförmågan sjunkit bland eleverna. Pojkarna är de som har sämst resultat. En av orsakerna till 

detta är enligt Skolverket och lärarna som ingår i studien att de inte läser skönlitteratur och får 

genom detta en sämre läsförståelse.  De har även en bristande motivation till att genomföra de 

Nationella Proven. 
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I avsnittet 2.1.1 Pedagogiska gruppen står det om en grupp lärare och forskare som har 

anslutning till litteraturvetenskapliga institutionen i Lund. De diskuterade redan på 1980-talet 

hur man skulle kunna utveckla och genomföra förbättrade metoder till att undervisa i svenska. 

 

I avsnittet 2.2 Ökat krav på skriftspråklighet står det om det ökade kravet på skriftspråklighet 

i vårt samhälle. Detta är något forskare som Fröjd (2005) och Säljö (2005) och många andra 

forskare världen över är överens om. Även inom politiken påtalas det ökade kravet på 

skriftspråklighet. Den förra skolministern Ibrahim Baylan förklarar tanken bakom ett 

nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling. Skolverket har även gjort en studie, 

Med fokus på läsförståelse 2006, som har granskat kursplanerna i förhållande till 

läsförståelsen.  

 

I avsnittet 2.3 Inferenser kan man läsa om forskare som Lundberg (Med fokus på 

läsförståelse, 2006) och Fröjd (2005) om vikten av att använda sig av sina omvärldskunskaper 

för att öka läsförståelsen. Även NU-03 analyseras i detta avsnitt. Smith (2000) lyfter fram 

bristerna i dagens läsförståelse prov och Fröjds (2005) tankar om undervisningens och 

föräldrarnas betydelse för barnens läsförståelse finns också att läsa om i avsnittet.  

 

I avsnittet 2.4 Levande pedagogik kan man läsa om G Malmgrens (2002) teorier om 

betydelsen av vad läsaren tar med sig in i läsningen. Litteraturen kan bland annat ge läsaren 

inblick i andras livssituationer.  

 

I avsnittet 2.5 Undervisning står det om Palme (1981) och Smith (2000) vilka menar att 

lärarens viktigaste uppgift är att lära eleverna att läsa. Smith (2000) menar även att metoden i 

undervisningen inte har någon betydelse eftersom vi är individer och vi lär oss på olika sätt. 

Skönlitteraturen används mer och mer i undervisningen vilket ställer krav på lärarna, menar 

Nilsson (1990) som man kan läsa om i avsnittet. Det är också viktigt att eleverna får texter 

som engagerar dem och ligger nära deras verklighet vilket Palme (1981) och L-G Malmgren 

(1986) har skrivit om. Chambers (1993) tankar om betydelsen av att ha boksamtal tas också 

upp i avsnitttet.  

 

I avsnittet 2.6 Boksamtal kan man läsa om L-G Malmgrens (1986) tankar kring vikten av att 

diskutera de texter man har läst. I skolan är det dock inte så, enligt Chambers (1993), det är 

inte vanligt att eleverna får relatera texterna till sig själva.  
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I avsnittet 2.7 Genusperspektivet kan man läsa att Molloy (1996) menar att svenskämnet är ett 

kvinnligt intresse, vilket kan vara negativt för pojkarna. I studien NU-03 framgår det att 

flickor läser hellre än pojkar, vilket leder till att pojkar får sämre läsförståelse.  

 

I avsnittet 2.8 Styrdokument står det att läsningen har stor betydelse enligt Lpo94. De 

Nationella Proven är framtagna för att kunna mäta elevernas kunskaper i språkutveckling, 

däribland läsförståelsen.  

 

Med detta som bakgrund formulerades frågeställningarna:  

• Leder medvetet arbete med skönlitteratur under skoltiden till bättre läsförståelse och 

bättre betyg i ämnet svenska i skolår 9?  

• Hur ser eleverna på sin egen läsförståelseförmåga, sitt betyg och på vikten av att 

läsa? 

• Hur ser projektledaren, bibliotekarien och svenskläraren i projektet på detta? 

 

3. Empiri 

3.1 Urvalsgrupp  
Valet av skola föll sig naturligt eftersom en av författarna till denna C-uppsats har haft 

anknytning till skolan där undersökningen genomfördes. Hon arbetade under sin anställning 

på skolans resursteam, dit elever som behöver extra hjälp i undervisningen kommer. Där har 

hon mött några elever som deltar i denna undersökning och hon känner därför till deras 

bakgrund. Den aktuella skolan finns på en liten ort i Skåne och har cirka 300 elever från 

förskola till skolår 9. Alla elever går i integrerade klasser på skolan och de äldsta eleverna går 

i skolår 7-9. Det finns 32 elever som går i skolår 9 och de är uppdelade i de fyra klasserna A-

D. 

 

Eftersom syftet i denna studie är att undersöka ett läsprojekt i skönlitteratur var valet 

självklart att intervjua projektledaren, en lärare i skolår 4-6, och skolans bibliotekarie som 

båda startade projektet. Det ansågs även relevant att intervjua läraren i svenska i skolår 9, 

eftersom han undervisar alla elever i skolår 9, alltså både de elever som ingått i projektet och 

de som inte gjort det. Eftersom han dessutom inte varit delaktig i projektet kunde han ge en 

objektiv syn på elevernas kunskaper och därför belysa eventuella skillnader. Med anledning 

av att eleverna i skolår 9 hade fått betyg i slutet av skolår 8, samt att studien i NU-03 

 20



genomfördes på elever i skolår 9, valdes eleverna i skolår 9 ut för att genomföra ett urval av 

Nationella Provet och enkäten.  

 

3.2 Metod 
För att få en bra grund till studien valdes flera kombinerade undersökningsmetoder. Martyn 

Denscombe (2000), som är professor i socialforskning, menar att vid valet av flera 

forskningsmetoder ökar kvalitén och validiteten i forskningen. Detta för att metoderna 

kompletterar varandra då de belyser fakta ur olika perspektiv: ”Den första och självklara 

fördelen med detta är att det ger fler data, och ökar på så vis sannolikt kvaliteten i 

undersökningen” (Denscombe, 2000:103).  

 

En av metoderna som användes i undersökningen är intervjuer. Denscombe betonar att vid 

valet av intervju måste man överväga om den detaljerade informationen från ett fåtal 

informanter behövs för undersökningen. För denna undersökning är valet givet och av största 

vikt, eftersom informationen om projektet och dess betydelse finns hos de enskilda 

personerna. Från dessa informanter kan detaljerad information framkomma. Valet av 

intervjuer istället för enkäter till lärarna och bibliotekarien gjordes för att kunna föra en 

djupare dialog. Det blir även mer personligt och följdfrågor kan ställas i direkt anslutning till 

intervjun.  

 

Intervjuerna var personliga och de var semistrukturerade då de utgick från intervjuarens 

förutbestämda frågor. Samtidigt var intervjun så flexibel att följdfrågor i direkt anslutning till 

intervjun kunde ställas (Denscombe, 2000). För att underlätta bearbetningen av materialet och 

få en tillförlitlig källa användes ljudupptagning på band under intervjuerna. Detta kunde 

uppfattas störande för informanterna men de gav sitt medgivande till detta. I samband med 

bandupptagningen fördes fältanteckningar. Intervjufrågorna skickades ut i förväg för att 

informanterna skulle kunna förbereda sig (se bilaga 1). För att underlätta genomförandet av 

intervjun höll en av intervjuarna i själva intervjun medan den andra satt bredvid och ställde 

följdfrågor.  

 

För att ta reda på elevernas läsförståelse och betyg fick de genomföra ett urval av Nationella 

Provet i läsförståelse 2003, Att läsa och förstå. Eftersom studien inriktar sig mot skönlitteratur 

var textvalen givna. Eleverna fick läsa två skönlitterära texter, ”Populärmusik från Vittula”, 
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(se bilaga 2) och ”Elden”, (se bilaga 3) och svara på frågor (se bilaga 4). Frågornas nummer 

var 1-5 till texten ”Populärmusik från Vittula” och 15-20 till texten ”Elden”. I NU-03 

redovisas inga enskilda resultat för de olika frågorna i dessa texter. Med anledning av detta är 

denna studie fokuserad på tre frågor från de båda texterna, nämligen frågorna 2, 3 och 20. 

Valet föll på dessa frågor för att de har olika svårighetsgrad och är av skilda karaktärer så att 

de kan belysa det som är intressant för denna undersökning. I samband med provet fick 

eleverna svara på en enkät, (se bilaga 5), som placerats sist i svarshäftet för provet. 

Anledningen till detta var att knyta an elevens läsförståelse till dess betyg och för att kunna 

jämföra enkäten med provresultatet. Det fanns möjlighet att samla alla eleverna vid ett 

tillfälle, vilket underlättade provets och enkätens genomförande, eftersom alla fick samma 

instruktioner. 

 

Alla proven i undersökningen är rättade efter samma bedömningsmall som Skolverket 

utfärdade till vägledning för bedömning och exempel på lösningar med kommentarer. På så 

vis har proven blivit rättade förhållandevis objektivt och likvärdigt.  

 

3.2.1 Etiska överväganden  
Genom att ge de tre informanterna fiktiva namn bevarades deras anonymitet. Det gjordes ett 

medvetet val då en av intervjuarna kände projektledaren. Valet blev då att den andra 

intervjuaren ställde frågorna istället. Vid alla tre intervjuerna placerades informanten bredvid 

intervjuarna, detta för att signalera öppenhet, jämlikhet och för att visa att informanten är 

viktig, men även för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt. Anbjorg Ohnstad (1995) 

och Denscombe (2000) anser båda att detta är väsentliga saker att tänka på under en intervju. 

Denscombe hävdar även att intervjuaren inte ska ha några förutfattade meningar utan hålla sig 

objektiv. Detta praktiserades efter bästa förmåga vid intervjuerna.  

 

För att behålla elevernas anonymitet behövde de inte skriva sina namn på proven eller på 

enkäterna, de skulle endast uppge klass och kön. Efter att denna studie är avslutad kommer 

proven och enkäterna att förstöras. Banden där intervjuerna finns inspelade på kommer även 

att förstöras efter avslutat arbete med denna studie.   
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Studien genomfördes på skolan för att informanterna lärarna, bibliotekarien och eleverna, 

skulle kunna lämna in svaren på provet, enkäten och intervjuerna direkt och eventuella 

bortfall kunde undvikas. 

 

Tiden för provet övervägdes. Det avgörande valet för att eleverna skulle få 40 minuter på sig 

var att de även skulle hinna fylla i enkäten.  

 

3.3 Undersökning  
Tidig kontakt togs med skolan för att boka tid med arbetsslaget i skolår 7-9. Efter att studiens 

syfte och undersökningens genomförande presenterats bestämdes datum för prov, enkät och 

intervjuer. Det fanns möjlighet att samla alla elever i skolår 9 under en lektion som varade i 

40 minuter. En kort presentation över det övergripande syftet och provets urval av texter och 

enkätens betydelse för studien gjordes för eleverna. Efter 30 minuter var det en fjärdedel av 

eleverna kvar i salen. Den maximala tiden för provet var 40 minuter.  

 

Därefter togs ännu en gång kontakt med projektledaren, bibliotekarien och läraren i svenska. 

De fick del av frågorna i förväg. Sedan genomfördes alla intervjuer, alltså med projektledaren, 

bibliotekarien och läraren i svenska.  

 

När alla data var insamlade påbörjades bearbetningen av dessa. Proven rättades efter samma 

rättningsmall som användes för bedömning av proven i NU-03. Därefter sammanställdes 

svaren från enkäterna. Bearbetningen av intervjuerna började redan vid avlyssnandet av 

bandinspelningarna från intervjuerna.  Eftersom det intressanta var innehållet och inte vad 

informanterna sade ordagrant, skrevs referat av intervjuerna.  

 

3.4 Nationella Provet i svenska skolår 9 
Det Nationella Provet är uppbyggt av tre delar, vilka behandlar läsning, skrivning och muntlig 

presentation. Dessa delar är i sin tur uppbyggda enligt målen i Kursplanen för svenska och 

resultatet visar därför hur väl eleven uppnår dessa mål. För att bedömningen ska vara så 

rättvis som möjligt och bedömas lika oberoende av lärare, har Skolverket utformat en 

rättningsmall. För att kunna jämföra Nationella Provet i NU-03 med vår studie användes 

samma prov. Eftersom denna studie inriktar sig på läsförståelse användes enbart 
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läsförståelsedelen, Att läsa och förstå. Den består av nio olika texter av skiftande genre. Enligt 

instruktionerna för Nationella Provet ska eleverna få cirka 80 minuter att besvara hela 

texthäftet.  

 

Kriterierna för betyget Godkänd (G) på provet innebär att eleven har klarat minst två 

tredjedelar av uppgifterna på nivå 1 och når ett fåtal på nivå 2. Det betyder att eleven ska 

kunna finna svar på frågor som återfinns i texten både direkt och indirekt. För att få betyget 

Väl godkänd (VG) krävs det att de flesta uppgifterna når minst nivå 1 och 2. Av dem ska 

några uppnå nivå 3. Detta innebär att eleven ska kunna tolka och dra egna slutsatser utifrån 

texten. Mycket väl godkänd (MVG) kräver att eleven klarat i princip alla uppgifter. De 

uppgifter som man kan uppnå nivå 3 på måste eleven däremot minst ha nivå 2 på för att uppnå 

betyget MVG på hela provet. För att klara detta måste eleven kunna göra egna reflektioner 

över textens innehåll, så att den kan besvara frågorna rätt (Vägledning för bedömning, 

Skolverket 2003). 

 

3.4.1 Urval av det Nationella Provet  
Vid genomförandet av undersökningen fick eleverna endast läsa två skönlitterära texter som 

var tagna ur Populärmusik från Vittula och Elden. Till båda texterna finns fem frågor. 

Frågornas karaktär är av varierat slag, rätt eller fel frågor, innehållsfrågor samt frågor som 

kräver att man kan dra slutsatser och reflektera över dem. Dessa har nivågrupperats i nivåerna 

1-3 där 3 är högsta nivån. De olika nivåerna är till för att visa på att eleven inte bara läst 

texten utan även förstått den. Provet är utformat så att det kräver mer noggrann läsning. 

Svaren på frågorna finns både direkt återgivna i texten och indirekt, omformulerade med 

andra ord, så därför måste eleven i flertal av frågorna kunna tolka och göra reflektioner över 

textens innehåll för att kunna finna svaren. Här är betydelsen av att läsa texten noga, mycket 

viktig och inte bara skumläsa den (Med fokus på läsförståelse, 2006).  
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3.4.2 Resultat  
Antalet poängen på provet är 21 om man räknar samman nivåerna. Den totala medelpoängen 

för alla flickor är 13 poäng, medan pojkarnas totala medelpoäng är 12. Det betyget som de 

enskilda pojkarna hade i slutet av skolår 8 överensstämmer exakt med det betyg de fick på 

vårt prov. Flickornas resultat från provet stämde däremot inte särskilt bra med det betyg de 

angav för skolår 8. Avvikelserna är både uppåt och neråt. I figur 1 kan man läsa ut viket 

resultat de olika klasserna hade på urvalet av det Nationella Provet.  

 

Medelpoäng på urval av Nationella Provet
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Figur 1: Medelpoäng för de olika klasserna redovisas separat för flickor och pojkar. 

 

I resultatet av undersökningen framgår det att alla elever är godkända. Diagrammet i figur 1 

visar att skillnaderna mellan flickor och pojkar sammanlagt inte är så stora. Den största 

skillnaden mellan pojkar och flickor är i A-klassen där flickornas resultat är nästan dubbelt så 

bra som pojkarnas. I den klassen har pojkarna det sämsta resultatet av alla klasser. I C-klassen 

har pojkarna däremot bättre resultat än flickorna.  

 

Texten ”Populärmusik från Vittula” kom först i provet och de flesta eleverna klarade upp till 

nivå 2 på alla frågor till denna text. Det är däremot många elever som har svårt med att 

besvara fråga 2. På denna fråga kan man bara få nivå 1, det är med andra ord en fråga av 

enklare karaktär, enligt bedömningsmallen. Frågan gäller under hur lång tid berättelsen 

utspelade sig.  
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För att finna svaret på frågan fick eleven själv räkna ut tiden, antalet veckor, under läsningen. 

Svarsalternativen liknade varandra och det var svårt att urskilja det rätta svaret. De olika 

alternativen var A) från 60-talet och framåt, B) under en termin och C) under tre veckor. 

Många elever läste inte mellan raderna och räknade ut svaret, utan läste troligtvis ordet 

sextiotalet som fanns med i texten. Det kan vara en av anledningarna till att många svarade 

fel. Det rätta svaret skulle vara C-alternativet, under tre veckor. Det var endast 13 av 29 som 

svarade rätt. Diagrammet i figur 2 visar att tre flickor i klass B och att tre flickor i klass D har 

svarat rätt på frågan. Totalt sett var det åtta flickor som svarade rätt på frågan men det var 

bara fem pojkar. Pojkarna i A-klassen klarade däremot inte av den, vilket är orsaken till att det 

saknas en svart stapel i diagrammet. Generellt sett är det färre pojkar som har klarat av frågan 

än flickor.  

 

Resultat på fråga 2 
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Figur 2: Antal elever som svarat rätt på fråga 2. 

 

Fråga 3 var däremot en lättare fråga för eleverna. Alla utom tre elever hade full poäng på 

frågan som handlade om hur berättaren sjöng när han övade ensam och när han övade ihop 

med en kompis. Det elever som svarat fel gick i klass A och C. Svaret på frågan gick att läsa 

direkt ur texten, utan att behöva göra några reflektioner, i motsats till fråga 2.  Då det bara var 

tre elever som svarat fel på frågan finns det inget diagram som visar resultatet på frågan. Ett 

eventuellt diagram hade inte tydligare kunna visa för läsaren hur eleverna hade svarat.  
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I texten ”Elden”, som är en längre text i jämförelse med ”Populärmusik från Vittula”, har 

eleverna sämre resultat. Bland annat är fråga 20, som är en fråga på nivå 3, svår. Här krävs det 

att eleven drar egna slutsatser och kan reflektera över texten. Eleverna ska göra jämförelser 

mellan djurs och människors egenskaper, närmare bestämt mellan huvudpersonen Josefinas, 

kattens och mullvadens egenskaper. Av alla klasserna är det endast två elever som når upp till 

nivå 3. Det är en flicka och en pojke i klass D. Vid jämförelse av betygen i skolår 8 och 

nivåresultatet för fråga 20, kan det konstateras att bara de eleverna med VG eller MVG når 

upp till de högre nivåerna. Resultatet på fråga 20 framgår av figur 3.  

 

Resultat på fråga 20
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Figur 3: Antal elever som når till olika nivåer på fråga 20.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att i genomsnitt är flickorna bättre på 

läsförståelseprovet än pojkarna, då de klarar av fler frågor på de högre nivåerna. De svar som 

eleverna kunde hitta direkt i texten har de flesta eleverna lättare för, och får därför ett bättre 

resultat, än på de frågor där de ska reflektera och dra egna slutsatser. De som inte når någon 

nivå på fråga 20 har inte fått något resultat som kan redovisar i diagrammet. 

 

3.5 Enkäten  
Enkäten undersöker elevernas betyg, deras inställning till sin egen läsförmåga och om de läser 

på sin fritid. Den belyser också om de läser skönlitterära böcker och i så fall vilka. Mot slutet 

av enkäten får eleverna besvara om de anser att betyget de har är rättvist och om de upplevt 
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svenskundervisning som de tyckte är särskilt bra. På den sista frågan besvarar eleverna om de 

anser att läsning är viktig. Enkäten finns som bilaga 5.  

 

3.5.1 Resultat 
Det var 29 elever som besvarade enkäten. Tre elever var sjuka och besvarade inte enkäten. 

Två elever fyllde inte i sitt betyg och en elev i D-klassen skrev inte alls på sista sidan. I detta 

avsnitt redovisas resultatet av fyra frågor ur enkäten. Det är frågan om eleverna anser att de 

har god läsförståelse, frågan om de tycker att läsning är viktigt, frågan om de har upplevt bra 

svenskundervisning och frågan om vilken sorts böcker de läser.  

 

Undersökningen visar att alla flickor läser böcker utanför undervisningen medan några pojkar 

bara läser den obligatoriska litteraturen som används i svenskundervisningen. Pojkar i A-B 

klasserna som läser på sin fritid har betyget VG. Det är fler pojkar i C-D klasserna som läser 

skönlitteratur på sin fritid och de har betygen G, VG och MVG. Motsvarade jämförelse är inte 

gjord med flickorna då alla flickor läser på sin fritid och de har betygen G och VG i A-B 

klasserna och G, VG och MVG i C-D klasserna. 

 

Resultatet på fråga 4 Tycker du att du har god läsförståelse?, visar att framför allt pojkarna i 

klass A utmärkte sig. De anser inte att deras läsförståelse är god. De elever som säger sig läsa 

varierad litteratur på sin fritid, har högre betyg i svenska visar resultatet från enkäterna. De 

flesta pojkar anser sig vara rättvist bedömda, då det gäller betyget i svenska. Flickorna 

däremot var mera missnöjda med sina betyg. Enkäten visar att det främst är i skolans bibliotek 

som eleverna hittade den litteratur som de läser, både i skolan och på sin fritid. I både A-B 

och C-D framkom det att cirka en tredjedel av pojkarna enbart läser den obligatoriska 

litteratur som de fick i undervisningen. Flickornas val av läsning är mer varierad och stäckte 

sig utanför undervisningens litteratur. På frågan om eleverna har upplevt någon 

svenskundervisning som de tyckte är särskilt bra, blev svaret att mer än hälften hade haft det.  

Både flickor och pojkar i alla klasser uppgav bland annat bokcirkeln som ett exempel på bra 

svenskundervisning.  
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De flesta elever anser sig ha en god läsförståelse, vilket framgår av de höga staplarna, utom 

pojkarna i klass A, se figur 4. Pojkarna i klass A däremot anser sig inte ha en god 

läsförståelse. Pojkarna i C-klassen har en stor tilltro till sin förmåga som läsare. Flickorna är 

generellt mer positivt inställda till sin läsförståelse än pojkarna, med undantag för C-klassens 

pojkar som har en stor tilltro till sin egen läsförståelse. 

 

Antal elever som anser sig ha god läsförståelse
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Figur 4: Visar om eleverna anser sig ha en god läsförståelse. 
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Figur 5 visar att flickorna i klasserna C-D har en mer positiv inställning till vikten av att läsa. 

Generellt sett var resultatet hos flickorna mer positivt. Hos pojkarna varierade svaren mer.  

Pojkarna i klass A anser inte att det är viktigt att läsa. Även pojkarna i D-klassen har en något 

mindre positiv inställning till läsning än pojkarna i B och C. Kommentarer som att man ”får 

ett mer utvecklat språk och ett bättre ordförråd” framkom i enkäten. Ett citat som visar vilken 

attityd eleverna har till läsning är ”Va fan, annars är man korkad!”(Pojke A-B).  

 

Antal som tycker att läsning är viktigt
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Figur 5: Visar elevernas inställning till vikten av att läsa. 

 

3.6 Intervju med projektledaren 
Eftersom det övergripande syftet med denna studie är att ta reda på hur eleverna har påverkats 

av projektet är intervjun med projektledaren gjord för att ge läsaren en bakgrund och 

information om projektet. Utan denna bakgrund är det svårt att förstå vad projektet har gått ut 

på och studiens undersökning blir ofullständig. 

3.6.1 Projektledaren 
Projektledaren är en lärare i 50-årsåldern som arbetar som klassföreståndare i skolår 6. Han är 

grundskollärare i skolåren 4-6 och har arbetat 28 år på skolan. Han har dock under ett av åren 

som projektet pågick arbetat som bibliotekarie på skolan. Utöver det arbete han har som 

klassföreståndare har han själv ett stort intresse för böcker. Han ser sig själv som en normal 

läsare, vilket i hans fall innefattar läsning av ungdomsböcker varje kväll. Detta gör han för att 

hålla sig uppdaterad inför sin undervisning.  
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3.6.2 Grunden till projektet 
Projektet innebär ett mer medvetet arbete med skönlitteratur i all undervisning. Projektledaren 

har tillsammans med andra lärare och med bibliotekarien på skolan låtit eleverna läsa mer 

skönlitteratur i undervisningen än vanligt. Det hela började 1999. Under det året hade skolan 

temat läsning i sin arbetsplan för ämnet svenska. Denna arbetsplan innebär att lärarna 

medvetet arbetar mer med läsning, skrivning eller muntligt presentation under de tre läsår som 

arbetsplanen omfattar. Detta var en av anledningarna till att projektet drogs igång, förklarar 

projektledaren. Den andra anledningen var att hela skolan hade en läsvecka, vilket innebar att 

eleverna fick läsning på schemat. Under hela veckan skulle både lärare och elever läsa varje 

dag i cirka 20 minuter. Utöver läsveckan kom det författare på besök och eleverna skrev egna 

böcker. Tack vare detta spred sig sedan intresset för skönlitteratur i undervisningen till att 

klasserna C-D i skolår 4-6 valde att ha läsning varje dag på schemat även i fortsättningen.  

 

3.6.3 Goda förutsättningar krävs 
Det krävs goda förutsättningar för läsning för att lyckas bli en läsare. Eleverna måste veta när 

de ska läsa, det måste med andra ord finnas läsning på schemat. Utöver denna 

schemaläggning av läsningen måste eleverna ha fasta placeringar, påpekar projektledaren. 

Han berättar att han har provat andra modeller där eleverna fått sitta var de ville och att 

läsningen fick komma när det passade. Detta fungerade dåligt och det blev ingen ordning. 

Istället ska eleverna ha fasta ramar för läsningen för att det ska ge bästa resultat. Utöver detta 

är det viktigt att man håller sig informerad om vad det finns för böcker att läsa. Detta gör man 

genom att själv läsa den litteratur som ens elever ska läsa. Projektledaren berättar också att 

den bästa förebilden en elev kan ha är en lärare som själv läser när det är läsning på schemat. 

Han påpekar även att man själv måste vara läsare för att få barnen att läsa, annars går det 

aldrig. 

 

3.6.4 Val av böcker 
Valet av böcker ser väldigt olika ut. Ibland får alla elever läsa samma bok och ibland inte, det 

beror på sammanhanget. Ibland är det temat som styr valet. Projektledaren berättar att när de 

har teman i undervisningen, även utanför svenskämnet, försöker lärarna att välja skönlitterära 

böcker som ska matcha temat. När valet av böcker ska göras är det först bibliotekarien 

tillsammans med projektledaren som väljer ut böckerna. Vid detta val är de noga med att de 

själva har läst alla böcker som de valt. Därefter har de bokprat för eleverna. Under detta 
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bokprat presenteras böckerna för eleverna och lärarna tillsammans med bibliotekarien 

försöker få eleverna intresserade av att börja läsa. Böckerna läggs upp på ett så kallat 

”bokbord” och sen får eleverna välja bok. Ett sådant här lästema håller på i ungefär en månad. 

Projektledaren berättar att eleverna alltid får några böcker presenterade för sig inför ett nytt 

lästema men att det alltid finns möjligheten att välja själv. Av erfarenhet berättar han att det 

alltid finns elever som inte klarar av att välja själv. Det finns även de elever som väljer böcker 

som inte passar deras läsförmåga och då försöker han hjälpa dem att inse misstaget. När det 

gäller val av böcker till teman är det viktigt att det inte blir en krystad koppling till 

litteraturen. Kopplingen mellan litteratur och tema måste vara tydlig, annars kan eleverna lika 

gärna läsa något annat.  

 

Projektledaren påtalar dock att man inte får ta bort läslusten från eleverna. De måste få känna 

glädjen inför läsningen och det sker lättast när man fritt får välja bok vilket de också får 

ibland. Han menar dessutom att det viktigaste i all undervisning om läsning handlar om att 

eleverna läser. Då har det mindre betydelse vad eleverna läser, huvudsaken är att de läser. Om 

exempelvis eleverna bara vill läsa Bertböcker är det helt okej, för projektledaren hävdar att 

eleverna på sikt kommer att komma vidare i sin läsning och vilja läsa annat.  

 

3.6.5 Boksamtal 
Arbetet kring skönlitteraturen handlar om att först läsa boken och eventuellt skriva en 

recension av den. Därefter kommer det huvudsakliga syftet med läsningen, vilket är 

boksamtalet. Projektledaren berättar att han, både under projektet och i sin undervisning idag, 

utgår ifrån Chambers fyra grundläggande frågor: Vad gillade du med boken, Var det något 

som du inte alls tyckte om, Såg du några mönster i boken och Väckte boken några frågor hos 

dig. Dessa frågor diskuterar projektledaren i små elevgrupper. Under tiden som de diskuterar 

vad de tyckte om boken skrivs tankarna upp på tavlan och slutligen tittar man gemensamt på 

vad som står där och drar slutsatser kring det. Projektledaren upplever att eleverna kanske till 

en början av varje samtal är lite oengagerade men att detta förändras till det bättre, allt 

eftersom samtalet fortskrider.  

 

När eleverna har läst olika böcker ser boksamtalet lite annorlunda ut. Då är det först och 

främst viktigt att eleverna har böckerna med sig för att de andra eleverna ska komma ihåg 

vilken bok den eleven har läst. Sen får eleverna kort presentera boken under max en minut. 
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Därefter kan eleverna exempelvis få svara på frågor utifrån vad huvudpersonen i deras bok 

hade svarat. De kan också låta de andra eleverna få ställa frågor till huvudpersonen i boken de 

läst. Det viktiga vid dessa samtal är att varje elev får prata ofta, men bara lite åt gången. 

Projektledaren menar att om man ska hålla långa presentationer blir man nervös och lyssnar 

inte på de andra deltagarna. Därför gör han så kallade ”rundor” med eleverna, där han ställer 

en fråga och sen låter alla kort kommentera den, just för att få ett bättre samtal. Denna typ av 

samtal engagerar också eleverna utifrån vad projektledaren kan uppfatta, han nämner särskilt 

att eleverna gillar att gå in i huvudpersonens roll och svara för den. För att man ska lyckas 

med dessa samtal är det viktigt att man ger eleverna möjlighet att tänka efter en kort stund 

innan man begär ett svar.  

 

3.6.6 Bokrecensioner och högläsning 
Utöver boksamtalen får eleverna, som nämnts tidigare, skriva bokrecensioner. Detta är en 

styrd aktivitet för att eleverna ska träna sig på att bara skriva om det viktiga och övergripande 

i boken. Projektledaren berättar att ”elever ofta förlorar sig själva i detaljer” när de ska skriva 

om böcker. Detta vill han att eleverna ska lära sig av med och därför har han tagit fram en 

recensionsblankett. Denna innefattar olika delar där man bland annat beskriver handling, 

huvudpersoner och budskap i boken. Det är dock väldigt begränsat med plats vilket ska träna 

eleverna på att bara skriva det viktiga och nödvändiga för att recensionen ska bli bra. 

Projektledaren menar att detta arbete också bidrar till en förbättrad svenskundervisning.  

  

Under intervjun framgår det att under projektet hade de inte högläsning i samma utsträckning 

som de hade enskild läsning. Men projektledaren berättar att de läste några böcker högt för 

eleverna per termin. I starten av en ny termin hade han tillsammans med eleverna gjort 

recensioner av de böcker som de läst högt.  

 

3.6.7 Resultat av projektet 
Projektledaren kan tydligt se att de elever som finner glädjen med läsning även får mycket 

annan kunskap. Han berättar att han sett förbättringar vad det gäller ett utvecklat skrivande, 

stavning, mer djup i tankegångar och mer allmänbildning. Eleverna klarar dessutom inte bara 

av att läsa skönlitterära texter bättre utan även faktatexter. Han poängterar dock att dessa 

färdigheter inte kan utvecklas om eleverna inte finner glädje i läsning och att de måste, som 

han själv uttrycker det, ”fastna i böckerna” för att de ska lära sig något av det.  
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Projektledaren berättar att efter projektet sattes igång klarar eleverna av Nationella Provet i 

svenska, i skolår 5, betydligt bättre än innan. Han berättar att alla elever, dock inte de med läs- 

och skrivsvårigheter, klarar av proven med mycket bra resultat. Dessutom ser han ett bättre 

språk i elevernas texter. Han säger själv att han inte har något vetenskapligt bevis på att denna 

förbättring beror på projektet, men att han upplever en förbättring bland eleverna i 

svenskundervisningen.  

 

3.6.8 Spridning av projektet 
Under intervjun berättar projektledaren att projektet har spridit sig, så att stora delar av 

svenskundervisningen och undervisningen i alla ämnen innefattar skönlitteratur. Detta gäller 

hela skolan. Men projektledaren menar att man måste kämpa på hela tiden och hålla igång ett 

sådant här projekt. Om han tittar tillbaka på starten kan han se att engagemanget för projektet 

har minskat, särskilt nu under senare tid. Han tror att det beror på många lärarbyten i ämnet 

svenska, främst i skolår 7-9, men även att de lärare som tillfälligt har arbetat på skolan inte 

har velat ta del av projektet utan utgått ifrån andra metoder.  

  

3.7 Intervju med skolbibliotekarien 
För att ta reda på vilken tillgång eleverna har haft till böcker och hur användandet av 

biblioteket har påverkats av projektet, var det av intresse att höra vad bibliotekarien hade att 

säga om projektet och hennes roll i det, samt vad projektet haft för påverkan på eleverna, 

enligt henne. 

 

3.7.1 Bibliotekarien  
Bibliotekarien på skolan har arbetat som bibliotekarie sedan hösten 1997. Hon är 34 år 

gammal och hon arbetade på skolan när projektet startade, för cirka sju år sedan. Hon har 

arbetat med projektledaren och eleverna då det gäller att plocka ut lämpliga böcker inom det 

tema som var aktuellt, till exempel vikingatiden eller vänskap. Hon har gjort i ordning 

bokbord och presenterat dem tillsammans med projektledaren. Både hon och projektledaren 

har haft högläsning och haft boksamtal med mindre grupper. Eleverna har då fått antingen 

läsa en gemensam bok eller valt någon helt egen. Bibliotekarien och projektledaren har varit 

de som valt ut böckerna på bokborden. Även i temalådorna med böcker har de tänkt på 
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svårighetsgrad och att innehållet ska passa både pojkar och flickor. För att kunna sätta ihop 

bra variationer av böcker i temalådorna har både hon och projektledaren läst mycket 

ungdomsböcker. Annars kan man inte rekommendera och ge tips på lämpliga böcker, anser 

bibliotekarien, framför allt till de elever som tycker att det är svårt att välja bok och tycker att 

det är tråkigt att läsa böcker. Här gäller det att vara extra noga vid valet av bok så att det blir 

rätt.  

 

3.7.2 Projektet  
Hela skolan har sedan projektet startade blivit mer och mer involverad i läsning av 

skönlitterära böcker. Alla klasser har idag läsning på schemat och skolan har fått ta emot flera 

författarbesök, exempelvis Gull Åkerblom, Annika Holm och Per Gustavsson. Det har varit 

olika författarbesök på de olika stadierna. Eleverna har fått förbereda sig med att läsa många 

böcker av den aktuella författaren både som högläsning och som tyst läsning. Sedan har 

eleverna fått fundera på frågor innan besöket.  

 

3.7.3 Biblioteksråd  
Skolan köper framför allt in mycket böcker på höstterminen. Då kommer det en stor mängd 

nya böcker. Innan köpet träffas biblioteksråden på skolan för att bestämma vad som ska köpas 

in denna gång. Skolan har två biblioteksråd, ett med bibliotekets personal och intresserade 

lärare från de olika stadierna som åker in och lyssnar på en bokpedagog som pratar om nya 

böcker. I det andra rådet är eleverna delaktiga. Där sitter två representanter från varje klass på 

skolan. Det är både flickor och pojkar som är representerade i rådet. De är mycket 

intresserade av böcker och är duktiga på att veta vilka böcker de vill ha. Eleverna får 

möjlighet att titta i den katalog som innehåller alla nya böcker. Där står det beskrivet lite om 

varje bok och sedan får eleverna pricka för böcker som de tycker att skolan ska köpa in. De är 

måna om att valet av böcker ska passa olika personer. De vet att några tycker om att läsa om 

hästar, några om fotboll, andra vill ha spänning eller fantasy. De tar även med katalogen ut i 

klassen där klasskamraterna får tycka till om inköpen. En del klasser är mer aktiva än andra 

klasser. Efter detta samlas eleverna i biblioteksrådet och går tillsammans igenom vad som har 

önskats. När böckerna kommer till skolan ordnas en stor utställning där alla nya böcker visas 

upp. ”Detta skapar ett sug efter böckerna”, säger bibliotekarien.  När det sedan blir dags att få 

låna av de nya böckerna blir det rusning och köer.  
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3.7.4 Skolbiblioteket  
Skolbiblioteket används flitigt av både personal och elever på skolan. Biblioteket används för 

informationssökning, både ur böcker och från Internet. Många vill bara sitta i en av 

bibliotekets hörnor och läsa, andra sätter sig i korridorer. Frekvensen av boklån av alla elever 

på skolan är stort, tack vare att läsningen finns på allas schema. Framför allt de elever som 

numera går på högstadiet och har ingått i projektet i skolår 4-6, stannar kvar på biblioteket och 

trivs i den atmosfären. De lånar också mer böcker än de övriga eleverna för läsning på sin 

fritid. Deras attityd till biblioteket är annorlunda mot de andra eleverna på skolan. Attityden är 

mer lustfylld. De frågar oftare efter boktips och om nya böcker. De kommer ofta till 

bibliotekarien och berättar vad de läst och vad de tyckte om boken.  

 

3.8 Intervju med läraren i svenska för skolår 9 
Eftersom läraren i svenska undervisar alla nior, är det av intresse att höra vad han har att säga 

om skillnader och likheter mellan klasserna och eleverna. 

 

3.8.1 Klasslärare 
Läraren i intervjun är 36 år och har arbetat som lärare sedan januari 2005. Han är lärare i 

ämnet svenska och började arbeta på skolan höstterminen 2006. Under hösten har han arbetat 

med bokcirklar i alla fyra klasserna. Att han valde detta sätt att arbeta med skönlitteratur beror 

på att eleverna själva hade detta som önskemål för att de arbetat så tidigare i skolår 7-9, innan 

han började arbeta på skolan. Han och bibliotekarien har valt ut fem böcker i olika 

svårighetsgrader som eleverna sedan kan välja av. Han har presenterat böckerna och alla har 

varit inom temat fantasy denna gång. Utifrån böckerna har det sedan blivit fem grupper. Alla i 

gruppen har sedan fått en speciell uppgift som persongranskare, diskussionsledare, illustratör 

och sammanfattare. Eleverna har arbetat med detta i fem veckor för att få tid att läsa och 

reflektera över boken. 

 

3.8.2 Skillnader mellan klasserna  
Läraren säger sig ha märkt några skillnader mellan klasserna. Han tycker att bokcirkelarbetet 

har gått lättare med klasserna C-D. De har lättare förstått vad uppgiften gått ut på och läraren 

behövde förklara mindre vad som skulle göras. Detta trots att alla klasserna har arbetat med 

bokcirklar tidigare i skolår 7-9. De i klasserna C-D har verkligen läst boken för att kunna 

arbeta med uppgifterna efteråt. Det kändes som om de förstod vad som menades med 
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uppgiften och ”klagade mindre över antalet sidor som skulle läsas”, sa svenskläraren. De 

konstaterade helt enkelt att så många sidor skulle vara lästa till nästa lektion och accepterade 

det bättre än de i klasserna A-B. Han sade under intervjun att det alltid finns elever som är 

svagare läsare i alla klasser. På denna skola är det framför allt i A-klassen. I klassen finns det 

flera som var mycket svaga men även de som var starka. 

 

3.8.3 Projektet  
Projektet kände läraren inte till innan intervjun. Några andra skillnader förutom arbetet med 

bokcirklarna har han inte märkt av än så länge. Men klasserna har inte skrivit så mycket egna 

texter som läraren kunde bedöma och se skillnader i språkbruket, utan det kommer mer till 

våren inför de Nationella ämnesproven i svenska. Några skillnader i det skrivna språket har 

inte visat sig ännu. Läraren spekulerar i att de som är duktiga i klasserna C-D har arbetat 

mycket med skönlitteratur, och de som är svaga i klasserna A-B är det kanske för att de inte 

har arbetat så mycket med det i tidigare skolår. Fast det kan man inte veta med någon 

säkerhet, säger han. De hade kanske varit duktiga i svenska ändå, menar han och syftar på 

klasserna C-D. Eleverna i A- klassen är allra svagast och det hade varit intressant att veta om 

de hade klarat sig bättre om de fått genomgå projektet i skolår 4-6 innan de kom upp på 

högstadiet. ”Vi får väl se när de Nationella Proven i skolår 9 är genomförda och rättade”, sade 

han till slut i intervjun. 

 

3.9 Analys och kommentarer  

3.9.1 Förebilder 
De flesta i undersökningen anser att läsning är viktigt. Såväl vuxna som elever tycker att detta 

är nödvändigt då det gäller att få ett ökat ordförråd och språk. Det är dock inga pojkar i klass 

A som menar att läsning inte är viktig. Samtidigt är det en pojke i D-klassen som antyder att 

man är korkad om man inte läste. Projektledaren och bibliotekarien menar att man inte kan 

inspirera och få sina elever till läsare om man inte själv läser mycket. De tycker även att de är 

tvungna att läsa de böcker som de rekommenderar till eleverna. Lärarnas inställning till att 

själva vara goda förebilder, vad gäller läsning, kan vara orsaken till att eleverna intresserat sig 

för skönlitteratur. Projektledaren hänvisar till de Nationella Proven i skolår 5, som ett mått på 

språkkunskap i svenska, då alla elever sedan projektet startade, klarat dem, utom de elever 

med specifika läs- och skrivsvårigheter. Projektledaren och bibliotekariens ansträngningar 
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tillsammans med elevernas egna insikter, kan ha gett önskat resultat vilket enkäten visar då de 

flesta eleverna har svarat att de anser att läsning är viktigt.  

 

3.9.2 Betyg i svenska  
I Klasserna B och D finns det många elever som är bättre i svenska och har höga betyg. De 

tycker alla att de har en god läsförmåga vilket även eleverna i klass C anser sig ha, trots att de 

har ett lägre betyg i ämnet svenska. A- klassen har lägre resultat och betyg, de menar att deras 

läsförståelse inte är god. A-klassen var den klass som hade flest svårigheter med de texter där 

de skulle läsa mellan raderna och kunna dra egna slutsatser av texten. Svenskläraren har också 

märkt dessa tendenser då A-klassen protesterar mest då de ska läsa skönlitteratur. Kanske kan 

det vara så att projektet har gett C-klassen ett bättre självförtroende och tilltro till sin 

läsförståelse, med tanke på att många elever, framförallt flickor, har och har haft svårigheter 

under projektets gång med just läsförståelsen, vilket en av författarna till denna uppsats har 

erfarit efter att ha hjälp många av dem med just läsförståelse. Detta har kanske påverkat deras 

självkänsla då det gäller läsförståelse. Om A-klassen fått mer övning i att samtala om böcker, 

hade de också kanske fått en bättre tilltro till sig själva och ett ökat självförtroende. Detta hade 

kunnat leda till att de utvecklat sin läsförståelse mer.  

 

Eleverna i D-klassen har bäst betyg av klasserna och är de enda som når nivå 3 på 

undersökningens urval av det Nationella Provet. Kan det vara så att elever som har lättare för 

att ta till sig kunskap, som i klass D, och som har deltagit i ett läsprojekt under skolår 4-6, har 

lättare att ta till sig kunskaper om språket än elever som har svårare för det svenska språket 

och som inte har ingått i projektet? Om man jämför B-klassen med D-klassen som också har 

många elever som är duktiga i svenska, når de inte en lika hög nivå på frågorna i 

undersökningens urval av det Nationella Provet, vilket de kanske gjort om de deltagit i 

projektet.  

 

3.9.3 Valet av böcker 
Projektledaren betonar vikten av att välja rätt bok, både då det gäller undervisningen och till 

eleven. Han berättar i intervjun att han och bibliotekarien är noga med att alltid ha läst de 

böcker som de presenterar i bokpratet. Genom att de har handlingen klar för sig av boken, kan 

de presentera den med inlevelse för eleverna. Detta medför att eleverna lättare finner intresse 

för boken. Några elever behöver bli ledsagade när det gäller bokval, andra klarar av att själva 
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välja. Det framkom av enkäterna att en del pojkar enbart läser de böcker som är obligatoriska 

i skolan. Detta ställer höga krav på att läraren gör bra val, så att eleverna inte mister läslusten. 

Projektledaren anser att det är just lusten till att läsa som är det allra viktigaste i läsningen. 

Han menar att det inte spelar någon roll om man läser Bertböcker eller faktaböcker, 

huvudsaken är att läsglädjen infinner sig. Då ett nytt tema ska introduceras, presenteras även 

nya böcker. Där finns både faktaböcker och skönlitterära böcker på det aktuella temat att välja 

bland. Projektledaren menar att det är viktigt att eleverna får ett samband mellan temat och de 

skönlitterära böcker som de ska läsa. Detta för att eleverna ska få en upplevelse och 

omvärldskunskap inom det aktuella ämnet i temat. Vi anser också att det är bra att arbeta med 

boksamtal och att valet av litteratur är viktigt för att eleverna ska få läslust. 

 

3.9.4 Boksamtal 
Resultatet på frågan, om eleverna upplevt någon särskilt bra undervisning i svenska, visar att 

flera elever var positiva till boksamtalet. I likhet med elevernas positiva inställning framgick 

det i intervjun med projektledaren att även han är mycket positiv till att arbeta med denna 

metod. Han har upplevt att eleverna blir mer engagerade i samtalet då de får diskutera 

böckerna utifrån Chambers frågor, särskilt då de får träda in i huvudpersonens karaktär och 

svara på frågorna utifrån den. Här ser man att pedagogiken är anpassad till eleverna, både 

läraren och eleverna upplever boksamtalen som mycket givande och meningsfulla. Enkäten 

visar att eleverna tycker detta arbetssätt är roligt och meningsfullt. Under intervjun med 

svenskläraren framkom det även att eleverna har önskemål just om att få genomföra 

boksamtal kring de böcker de ska arbeta med i undervisningen, vilket svenskläraren väljer att 

använda. Särskilt i klasserna C–D märker svenskläraren ett genuint intresse och en önskan 

från eleverna att arbeta med denna metod. 

 

Svenskläraren påtalar i intervjun att C-D -eleverna inte klagade över antalet sidor som de ska 

läsa utan läser böckerna mer noga för att klara av uppgifterna som de vet följer med boken. 

Detta kan troligen härledas till projektet och vanan vid att ha boksamtal. Eleverna i A-B- 

klasserna har däremot inte samma positiva inställning, utan klagar oftare vid större sidantal. 

Detta trots att B-klassen har bra resultat på provet. Kanske kunde deras inställning ha varit 

annorlunda, menar läraren, om de också hade varit med i projektet. Då hade eleverna i A-

klassen troligen tyckt att det var viktigt att läsa och på så sätt fått en bättre läsförståelse. 

Projektledaren anser att läsning kan ge mycket annat utöver själva läsupplevelsen. Han har 
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upplevt att de elever som finner glädje i läsning bland annat har utvecklat ett bättre språk och 

därför kan tillägna sig faktatexter lättare. Dessutom berättar han att de flesta eleverna numera 

klarar av Nationella Provet i skolår 5 i svenska bättre, för att de har ett bättre språk. 

Bibliotekarien tycker sig ha märkt att eleverna i C-D oftare kommer till biblioteket för att 

prata om böcker de läst och för att få tips om nya böcker. Dessa faktorer ses av alla som ingått 

i undersökningen, tillsammans med oss som den stora vinsten med projektet. Eleverna har fått 

intresse för böcker och väljer att stanna kvar i miljöer som stimulerar till läsning. Enkäten 

visar på att flertalet elever har upplevt bra svenskundervisning. Två tredjedelar av eleverna 

svarar att just boksamtalet var ett exempel på bra undervisningsmetod. Detta är också en vinst 

för projektet då eleverna önskat sig boksamtal då de läst böcker i undervisningen. 

 

3.9.5 Locka till läsning 
För att man ska lyckas med att få eleverna till läsare poängterar projektledaren att man bör 

schemalägga läsningen. Han menar att läsningen måste bli en fast rutin och att eleverna måste 

veta inom vilka ramar läsningen ska ske. Av erfarenhet rekommenderar han att eleverna sitter 

på sina egna platser för att komma igång direkt med läsningen och för att få ut så mycket som 

möjligt av den. Ett annat sätt att locka till läsning är att läsa högt för eleverna, något som 

projektledaren och bibliotekarien gör flera gånger varje termin. Även då de nya böckerna 

kommer på höstterminen presenteras de med stort engagemang från deras sida. Detta är ett 

medvetet val för att göra böckerna intressanta och för att göra eleverna nyfikna på dem. 

Resultatet är slående då det blir rusning till biblioteket den dagen då de nya böckerna finns till 

utlåning. En slutsats är att det stora intresset för de nya böckerna beror på att elever och lärare 

båda är delaktiga i valet av de nya böckerna. Genom biblioteksrådet har eleverna lämnat in 

önskemål som har legat till grund för inköpen av böckerna. 

 

3.9.6 Projektets spridning 
Projektet är så uppskattat att hela skolan har präglats av det. Idag har alla elever läsning på 

schemat och de använder boksamtalet som metod för att bearbeta böcker. Även i klasserna 7-

9 har elevernas önskemål om boksamtal infriats. Projektledaren poängterar dock vikten av att 

ständigt vara engagerad i projektet för att det ska kunna hållas vid liv. Det innebär att 

personalstyrkan bör vara intakt och alla har en aktiv roll samt att de delar samma tankar om 

betydelsen av läsning. Utan dessa förväntningar rinner allt ut i sanden. Tyvärr har arbetslaget i 

skolår 7-9 haft flera lärarbyten under de senaste läsåren. Detta har i sin tur lett till att skolan 
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har fått en mer splittrad syn på läsningens betydelse. Den nya läraren i svenska delar 

projektledarens och bibliotekariens syn på elevernas läsning och boksamtalet har därför 

kommit, med elevernas hjälp, tillbaka som metod i svenskundervisningen i hans klasser. 

 

4. Diskussion 
I vår undersökning tar vi fasta på att politiker, Skolverket och forskare över hela världen anser 

att kravet på läsfärdighet och skriftspråklighet har ökat i vårt samhälle. Lpo94 och kursplanen 

i svenska har mål inom detta svenskområde vilka Säljö (2000) anser är mycket ambitiösa mål. 

Han ifrågasätter om skolan kan nå målet att alla ska bli goda läsare. Vi tror också att detta mål 

är svårt att nå, då skolor idag drabbas av många nedskärningar för att de ska klara politikernas 

direktiv inom det ekonomiska. På så tror vi att elever utan diagnos får svårt att få den extra 

hjälp de behöver i skolan eftersom resurserna ofast är till för de med fastställd diagnos. 

 

Skolverket har genomfört en studie som gör en analys av bland annat NU-03, med tanke på 

just vikten av det skriftliga språket i samhället, Med fokus på läsförståelse, (2006). Något 

intressant som har framkommit under arbetets gång då vi sökte efter lämplig litteratur, är 

förändringen av samhällets syn på skriftspråklighet. Från att det förr endast var några enstaka 

inom de högre samhällsklasserna som behärskade skriftspråkligheten, till att det idag krävs att 

alla ska hantera den väl. Om alla medborgare ska behärska skriftspråkligheten för att kunna ta 

del av demokratin i samhället, ställer detta stora krav på skolan. Ett av dessa krav ställs på 

undervisningen i svenska. Kravet innebär att målet är att göra alla elever till goda läsare och 

skrivare, för att de ska aktivt kunna ta del av samhället. Ett av skolans viktigaste uppdrag, 

enligt kursplanen, är att skapa goda miljöer för att utveckla elevernas språk. Finns det resurser 

till detta och är arbetet värd sin möda då det finns svaga elever som aldrig når upp till målen? 

Vi anser dock att mödan är väl värd om man kan få med eleverna i ”de läskunnigas förening” 

och få dem att känna läslust trots de svårigheter de har.  

Detta för oss åter till frågeställningarna:  

• Leder medvetet arbete med skönlitteratur under skoltiden till bättre läsförståelse och 

bättre betyg i ämnet svenska i skolår 9?  

• Hur ser eleverna på sin egen läsförståelseförmåga, sitt betyg och på vikten av att 

läsa? 

• Hur ser projektledaren, bibliotekarien och svenskläraren i projektet på detta? 

Dessa frågeställningar är de övergripande utgångspunkterna i diskussionen. 
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4.1 Undervisningens betydelse 
Enligt Smith (2000) finns det alla möjligheter att ta upp eleverna till de läskunnigas förening, 

som han själv uttrycker det. Han menar att eleverna, ibland trots undervisningen kan lära sig 

både att läsa och skriva. Det innebär att själva undervisningsformen inte har någon betydelse, 

enligt honom. Även om Smith påpekar att eleverna är flexibla och lär oavsett metod, håller vi 

inte helt med honom. I vår undersökning har vi både sett exempel på elever där 

undervisningen kan ha spelat roll och där den kanske inte har haft så stor betydelse. I A-

klassen är eleverna något svagare i svenska, vilket framgår av resultaten på undersökningens 

delar av det Nationella Provet. Resultatet visar att framför allt pojkarna i klass A inte anser sig 

vara goda läsare, och de tycker inte heller att läsning är viktig. Både pojkarna och flickorna i 

A-klassen har större svårigheter än de övriga klasserna, att dra egna slutsatser och kunna 

reflektera över texten, (se figur 2). Provet visar på att eleverna i klass A har lättare för att 

klara av frågor där de finner svaren i texten. För att anknyta till Fröjds (2005) teorier kan 

eleverna därför sägas ha svårt med inferenserna, att läsa mellan raderna. Vi tror att dessa 

elever kunde ha klarat läsförståelsen något bättre om de fått delta tidigt i projektet. Då hade de 

fått lära sig att berätta om böcker för andra och på så sätt tränat sig i att läsa mellan raderna. I 

vår undersökning kom det bland annat fram att boksamtalet är en bra metod. Enligt våra egna 

erfarenheter går det att använda sig av boksamtal med elever och barn i alla åldrar. Genom att 

använda sig av denna arbetsmetod får eleverna träna sig på att läsa mellan raderna, vilket vi 

anser är grunden i läsförståelse.  

 

Svenskläraren berättade för oss att han har genomfört boksamtal med alla klasser i skolår 9. 

Detta har inneburit att alla elever har fått samtala om böcker men denna lilla övning kanske 

inte har varit tillräcklig för A-klassen, där de, enligt honom, har svaga elever. I B-klassen tror 

vi, att övningarna med skönlitteratur, boksamtal och att eleverna är duktiga i svenska kan ha 

spelat roll för deras resultat på vårt urval av provet. Vi tror att B-klassen, trots att de inte har 

deltagit i projektet, har utvecklat sin förmåga att läsa mellan raderna genom de boksamtal de 

haft i skolår 7-8, detta för att de är duktiga läsare. Denna klass kan passa in på Smiths teorier 

om att eleverna lär sig läsa trots undervisningsmetod. Fast vi tror nog att de lärde sig snabbare 

då de hade lättare att tillägna sig kunskap i ämnet redan innan och därför presterade bra även 

på provet, en viss påverkan kan boksamtalen ha haft. Vi tror även att allt eleverna blir utsatta 

för i undervisningen påverkar dem på något sätt.  
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Till skillnad mot Smith anser Fröjd (2005) att undervisningen har stor betydelse för elevernas 

skriftspråklighet. G Malmgren (2002) som refererar Langers tankar om att läraren ska utgå 

ifrån öppna frågeställningar håller med Fröjd. Eleven får då tänka och bearbeta sin kunskap 

utifrån olika perspektiv och på så sätt vidga sin omvärldskunskap. Redan på 1980-talet 

diskuterades vikten av en meningsfull läsundervisning och det var Pedagogiska gruppen 

(Palme, 1981) som bland annat stod bakom detta. De menar att det viktigaste i undervisningen 

är kopplingen mellan eleverna och den kunskap som de ska inhämta. När vi intervjuade 

projektledaren framkom det att han också delar dessa tankar. Utöver detta poängterade han 

vikten av att strukturera upp läsningen. Detta för att eleverna ska veta när det är läsning på 

schemat och för att de direkt ska komma igång att läsa när lektionen börjar. Projektledaren 

menar att genom denna strukturering får man ut det bästa möjliga av läsningen. Han kan se 

tydliga förbättringar i resultaten av de Nationella Proven i skolår 5. Detta tror han beror på att 

elevernas språk har berikats genom projektet. I vår undersökning är det endast elever i klass D 

som har klarat den högsta nivån på fråga tjugo, se figur 3. Fråga 20 krävde att eleverna kunde 

dra egna slutsatser utifrån texten de hade läst. Eftersom eleverna i klass D är vana vid 

skönlitterära texter kan detta ha lett till att de har en god läsförståelse. Sambandet mellan 

läsning av skönlitteratur och läsförståelse blir tydlig enligt forskare som Pedagogiska 

gruppen, Fröjd, och G Malmgren då eleverna kan göra inferenser och vidga sina 

omvärldskunskaper. Projektledaren menar att elevernas positiva resultat på de Nationella 

Proven i skolår 5 också är att se som ett samband mellan skönlitteratur och elevernas 

läsförståelse. En extra bonus som han ser med arbetet med skönlitteratur, är elevernas 

berikande språk. Om detta stämmer är det väl värt den energi som krävs av pedagogerna att 

hålla igång projektet, anser vi. Vi tycker då att eleverna får en insikt i att läsning är viktigt, då 

boksamtalen berikar deras språk. Samtidigt känner de att det är meningsfullt att läsa då de får 

en konkret uppgift med boken, en uppgift som känns betydelsefull för dem då texten 

engagerar dem. 

 

Eleverna är mycket positiva till boksamtalet, framförallt i klasserna C-D. När de svarar på om 

de har upplevt bra svenskundervisning nämner flera elever boksamtalet. Chambers (1993) 

förklarar boksamtalet som ett sätt att samtala kring böcker. Detta samtal är en övning i att 

kunna uttrycka sina åsikter även i andra ämnen. Han anser att barn har en medfödd kritisk 

förmåga som gör att denna metod lämpar sig bra i undervisningen. Projektledaren berättar i 

likhet med svenskläraren att de använder sig av boksamtalet utifrån Chambers fyra 

grundfrågor. Vi tycker att det är bra att eleverna får träna sig på att diskutera, lyssna på andra, 
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prata inför grupp och fundera kring bokens budskap. Detta gör att eleverna lättare kan nå 

delar av målen i både Lpo94 och i kursplanen. Det blir på så vis ett mer intressant och givande 

samtal för eleverna om samtalet utgår ifrån öppna frågor. L-G Malmgren (1986) skriver redan 

på 80-talet om detta samtal som ska bygga på öppna frågor. Eleverna, svenskläraren och 

projektledaren, är alla överens om att boksamtalet är en bra metod att använda sig av. Vi 

håller med om detta och anser att denna metod är ypperlig att använda i svenskundervisning. 

Ett av målen, enligt kursplanen, som eleverna ska ha uppnått i slutet av skolår 9 är att eleven 

ska ”aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna 

redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt” (Skolverket, 

kursplaner och betygskriterier för grundskolan, 2000:100). Genom att använda boksamtalen 

kan eleverna uppnå detta mål. Detta är en stor fördel då metoden både är enkel att använda sig 

av och uppskattad av såväl lärare som elever. Vi tycker att fler pedagoger ska använda sig av 

denna metod och vi vet i alla fall att vi ska använda oss av den då den fungerar så bra på 

elever i alla åldrar. 

 

I tidskriften bis (1986 nr 3) stod det redan på 80-talet att lärarna mer och mer frångick det 

traditionella undervisningsmaterialet för att istället använda sig av skönlitteratur. Nilsson 

(1990) påpekar att litteraturen har fått ta en större del av undervisningen och att det nästan 

inte finns en skola i landet som inte har något läsprojekt. Tidigare fick eleverna bara läsa 

böcker utan att ta ställning till innehållet och koppla det till sig själva. Kanske för att eleverna 

fick till största del läsa böcker ur vårt kulturarv. Vi tycker inte att det är bra att läsa böcker 

som anses vara obligatorisk litteratur om man inte har en uppgift och en mening med läsandet. 

Det är en självklarhet att alla elever ska komma i kontakt med vårt kulturarv, men det behöver 

kanske bara innebära utdrag för att exempelvis se hur texterna är uppbyggda. Det viktigaste är 

att eleverna känner att texten är meningsfull och blir en del av undervisningen. Pedagogiska 

gruppen menar att det inte finns några verk som eleverna absolut måste läsa. Detta för att 

eleverna har svårt att koppla innehållet i texterna till sin egen verklighet och på så vis inte får 

ut något av läsningen. Det viktigaste är att ge eleverna meningsfulla texter, detta betonar 

Smith (2000), G Malmgren (2002) och projektledaren. Projektledaren menar också att 

kulturarvet inte är ett självklart val av skönlitteratur om inte eleverna finner kopplingen 

relevant till dem. Han anser att läsningen är det viktiga och då spelar det ingen roll om 

eleverna läser litteratur från vårt kulturarv eller Bertböcker. Han anser att det är lusten till att 

läsa som är det viktigaste, inte vad de läser. Skolverket betonar också vikten av lusten till att 

läsa i kursplanen för svenska. Enkäten visar på att en tredjedel av pojkarna enbart läste den 
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obligatoriska litteraturen i skolan. På grund av detta menar vi att lärarens val av litteratur är 

oerhört viktigt. Den måste både vara varierad och intressant för eleverna och framför allt för 

pojkarna, då de inte kommer i kontakt med någon annan litteratur. Vi tycker att bokrådet är ett 

mycket bra sätt att engagera eleverna i inköpen av nya böcker. Vi tror att eleverna blir mer 

aktsamma om böckerna då de känner sig delaktiga i inköpsprocessen. För att läraren ska 

kunna göra bra val måste läraren själv läsa all den litteratur som eleverna ska läsa. Detta 

menar projektledaren är av största vikt inte minst vid boksamtalet, annars kan läraren inte 

styra upp och leda samtalet. Nilsson (1990) skriver om just det att läraren måste vara insatt i 

och ha läst den litteratur som eleverna ska läsa.  

 

4.2 Biblioteket – en väg till läsförståelse 
G Malmgren (2002) skriver om hur viktig balansen är mellan elevens intresse och referensram 

och till vilka böcker som finns i skolans bibliotek. Utan denna koppling kan inte eleverna få 

ut något av böckerna då de inte finner någon verklighetsförankring till sig själva. Sättet som 

biblioteksrådet används på skolan i undersökningen tycks fungera utmärkt. Bibliotekarien 

berättar att alla lärare och elever får vara delaktiga vid valet av ny litteratur till biblioteket. Vi 

är övertygade om att fler elever lockas till biblioteket och till dess böcker när eleverna själva 

delvis är med och påverkar innehållet i bokköpen. Genom att presentera böckerna på ett 

bokbord, som bibliotekarien gjorde kan ”detta skapa ett sug efter böckerna”, menar hon. 

Eftersom många med oss menar att det viktigaste vid all läsning handlar om att få läslust, är 

detta en mycket bra metod enligt vår mening, eftersom eleverna blir positivt inställda till 

böcker och läsning. Även Chambers (1993) skriver om att man ska skylta upp och presentera 

böcker och ha dem synliga så att eleven lätt kan välja efter deras intresse och den erfarenhet 

de har. 

 

Chambers (1993) har också tankar om att böcker kan ge så mycket mer än bara en 

läsupplevelse. Böckerna kan även ge en personlig utveckling och stärka identiteten. Detta 

kräver dock att man vågar diskutera och göra jämförelser mellan berättelsen och sin egen 

verklighet. Det ställer med andra ord krav på vilken litteratur som läraren väljer. Molloy 

(1996) anser att valet av litteratur präglas av vilket kön man har. Hon menar att kvinnliga 

lärare väljer böcker som passar deras verklighet och detta kan ha en negativ betydelse för 

pojkarnas identitetsutveckling. Då det är en man och en kvinna som valde böckerna i projektet 

fanns de bästa förutsättningarna för att eleverna skulle få böcker som passade båda könen. 
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Detta kan göra att även pojkarna fått större möjligheter att diskutera böcker utifrån sin 

verklighet och på så sätt påverkas deras identitetsutveckling positivt, tycker vi. 

 

För att eleverna inte ska tröttna på läsningen anser vi att de måste få känna glädjen i 

läsningen. De måste någon gång få bli så engagerade att de fångas av läsningen, först då kan 

de ta del av de känslor som författaren vill förmedla via texten. Projektledaren betonar också 

vikten av att kunna njuta av sin läsning. Han berättar att eleverna ibland får läsa bara för 

njutningens skull, just för att glädjen inte ska försvinna. G Malmgren delar också dessa teorier 

om att läsaren måste ha känslor kopplade till själva läsningen. Har eleverna inte detta 

engagemang tror vi att de väljer att inte läsa för att det ger dem ingenting. De har inga känslor 

till texten och då blir det bara en massa bokstäver på ett papper. Detta tror vi har hänt A-

klassen. Svenskläraren berättar att den klassen är mer negativt inställd till läsningen och 

protesterar högljutt över antalet sidor de ska läsa. Det är viktigt att påpeka att i kursplanen för 

svenska är just ett av målen att sträva mot att eleven ska utveckla en lust att vilja läsa.  

 
Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin fantasi och lust 
genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse (Skolverket 
2000:96). 

 

4.3 Nationella Provet – kan det visa på elevers kunskap? 

I Skolverkets Med fokus på läsförståelse (2006) skriver Lundberg om betydelsen av att kunna 

”läsa mellan och bortom raderna” (Med fokus på läsförståelse, 2006:10). Han menar att det är 

viktigt att kunna koppla sin omvärldskunskap till texten för att göra den mer levande och få en 

bättre läsupplevelse. Fröjd (2005) menar att föräldrarna hjälper till att bygga upp barnens 

omvärldskunskap genom att kommunicera med ett rikt och varierat ordförråd. Om man har en 

bristande omvärldskunskap leder det till att förförståelsen inte är utvecklad. Han menar 

därför, att det kan vara svårt att konstruera prov som visar vad eleverna egentligen kan och 

var deras svårigheter ligger. Även Smith (2000) betonar svårigheten i att göra prov som mäter 

elevers förståelse av texten. Det är enbart läsaren själv som kan mäta verklig läsförståelse. För 

Smith menar att när läsförståelsen är fullständig har man inga frågor om textens innehåll. 

Lundberg kritiserar även han dagens diagnosprov, just för att de inte kan visa elevernas 

verkliga läsförståelse. Han menar även att elever från ”socialt och kulturellt utarmade 

hemmiljöer” missgynnas på de Nationella Proven för att de inte bara mäter elevernas 

läsförståelse utan även mäter omvärldskunskaper och interaktioner (Med fokus på 
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läsförståelse, 2006:11). Skolverket menar att det är viktigt att proven är utformade så att 

omvärldskunskaper och allmänbildning inte hamnar i fokus. Lundberg hävdar dock att det 

bara är ett diagnosprov och betygen inte sätts enbart efter provet. När vi själva läste igenom 

texten ”Populärmusik från Vittula” funderade vi på hur Skolverket resonerat i valet av denna 

text. För oss är det en text som inte känns aktuell för dagens ungdomar, något som dem inte 

kan relatera till. Elviskulturen var speciell och vi tror att bara de som upplevt denna på 60-

talet kan sätta sig ordentligt in i texten. Texten säger inte dagens ungdomar något för de har 

inga egna erfarenheter kring detta. Vad det gäller de Nationella Proven kan vi se brister som 

de med textvalen. Provet har inget sammanhang till den övriga undervisningen och bli därför 

ett lösryckt moment. Men samtidigt tycker vi i stort att provet är bra för att det hjälper 

pedagogen att göra rättvisa bedömningar av eleverna. Bedömningen bygger på exakt samma 

prov för hela landet och har dessutom en bedömningsmall, vilken gör att pedagogen inte kan 

ta hänsyn till personliga relationer. 

 

Enligt resultaten från delar av det Nationella Provet, som ingick i vår undersökning, visade 

det att eleverna i klass A var de som hade störst svårigheter med frågorna där man ska dra 

egna slutsatser och läsa mellan raderna. Då undersökningen inte hade frågor om elevers 

hemmiljöer kan vi inte dra några slutsatser om svårigheterna berodde på detta eller på att de 

inte ingått i projektet. Eftersom projektledaren menade att eleverna i C-D hade utvecklat sin 

förmåga att läsa mellan raderna, tror vi att det kanske hade varit möjligt att även eleverna i 

klass A hade klarat av att läsa mellan raderna om de också hade varit med i projektet. Detta 

med tanke på de svårigheter med läsförståelse som många elever, framförallt flickorna, i C-

klassen fick hjälp med av resursteamet under projektets gång. Om eleverna i A-klassen hade 

ingått i projektet hade de i likhet med C-klassen fått läsa olika genrer av texter och fått extra 

hjälp med sin läsförståelse. De hade då fått chansen att diskutera de texter de läst men även, 

genom boksamtalet, diskutera innehållet på ett djupare plan och på så sätt få en större 

omvärldskunskap.  

 

Det Nationella Provets texter är uppbyggt så att eleven kan finna svar direkt och indirekt i 

texten, om eleven vill nå de högre nivåerna är den tvungen att dra egna slutsatser och 

reflektera över textens innehåll. För att bli godkänd krävs det att man svarar rätt på de frågor 

där man i de flesta fall kan finna svaren direkt i texten. Alla eleverna i undersökningen blev 

godkända på provet. Vi tolkar resultaten i undersökningen som att det var flickorna som i 

genomsnitt var starkare på läsförståelse, då de klarade av fler frågor på de högre nivåerna än 

 47



vad pojkarna gjorde. Vid jämförelse av betygen i skolår 8 och nivåresultatet på fråga 20, kan 

man se att det endast är de elever med VG och MVG som klarade av de högre nivåerna i vår 

undersökning.  

 

Eleverna i vår undersökning fick 40 minuter på sig att genomföra ett urval av det Nationella 

Provet, som i vår undersökning bestod av de två längsta skönlitterära texterna ur 

originalprovet från 2003. Vår tanke var att låta eleverna genomföra hela provet, men det fanns 

det inte tid till. I originalprovet var den maximala tiden 80 minuter för alla de nio texterna. Vi 

kan nu i efterhand se att eleverna i vår undersökning fick gott om tid på sig, eftersom de fick 

läsa två texter på halva den ursprungliga tiden. Dessa texter var däremot mycket långa och det 

tog tid för eleverna att läsa igenom dem innan de kunde börja besvara frågorna. Sist i 

svarshäftet satt dessutom enkäten, som också tog av den sammanlagda tiden. Tiden kunde 

kanske ändå vara en bidragande faktor till att alla elever blev godkända i vår undersökning. 

 

Studien NU-03 visar på en sjunkande läsförmåga, framför allt hos pojkar i skolår 9. På grund 

av att de inte läst skönlitterära böcker har de fått en sämre läsförståelse och detta har lett till 

ett lägre betyg i ämnet svenska. I vår undersökning har det framkommit att medelvärdet 

skiljer sig med bara en poäng mellan pojkar och flickor på provet. Flickorna hade 13 i 

medelvärde medan pojkarnas medelvärde låg på 12, trots att detta är en liten undersökning 

talar det lite mot att det kanske inte är så illa ställt idag som 2003 i NU-03 undersökningen. 

Våra resultat avviker från resultatet i NU-03. Dels har eleverna ett bättre resultat och ingen 

fick ej uppnått målen (EUM) i betyg på provet dels är skillnaden liten mellan könen. Det är 

svårt att veta om projektet kan ha haft betydelse i det bättre resultatet i vårt urval av det 

Nationella Provet eller inte, då projektets spridning har gjort att skillnaderna är mycket små på 

resultaten mellan de som deltagit i projektet och de som inte gjort det.  

  

4.4 Resultat av uppsatsens studie 
Vår studie visar på att projektet har spridit sig till alla klasser på skolan, vilket inte gav den 

stora skillnaden mellan klasserna A-B och C-D som vi hade förväntat oss. Det vi kan se är att 

det finns andra skillnader och likheter mellan klasserna. I klasserna B och D har alla eleverna 

god läsförståelse, i de båda klasserna finns det dessutom de elever som klarat 

läsförståelseprovet bäst. Både i B och D klassen har eleverna stor tilltro till sin egen 

läsförmåga och de anser alla att läsning är viktigt. På provresultaten kan vi se att det endast 
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finns elever i D-klassen som klarade av den högsta nivån på delar av läsförståelsedelen av det 

Nationella Provet, alltså nivå 3. Dessa elever klarar med andra ord av att läsa mellan raderna 

och dra egna slutsatser. Det är bara i denna klass som eleverna fick MVG på någon fråga på 

urvalet av det Nationella Provet. 

 

De elever som visade sämst resultat på provet var eleverna i klass A och då framförallt 

pojkarna. Dessa elever klarade endast av de frågor på de lägre nivåerna, där man kunde finna 

svaren direkt och indirekt i texten. I denna klass hade de flesta eleverna betyget G. 

Undersökningen visar att klass C fick de flesta eleverna betyget G, några få fick VG. Trots 

detta ansåg de sig ha en god läsförståelse vilket inte A-klassen ansåg sig ha. En faktor som 

kan ha påverkat resultatet negativt på proven är att C-klassen har många elever, framförallt 

flickor, som är svaga i svenska och som har fått extrahjälp under projektet av resursteamet. 

Detta kan vara en förklaring till de lägre resultaten i C-klassen, något som framgår av de lägre 

staplarna i diagrammen i figurerna 2 och 3. Av de svar som framkommit tror vi att C-klassen 

har påverkats positivt av projektet, slutsatsen går att dra genom att läsa de positiva svaren på 

frågan om deras tilltro till sin läsförmåga. I A-klassen däremot finns inget självförtroende i 

läsning och de tycker inte heller att läsning är viktigt. Kanske hade elevernas inställning varit 

annorlunda om de ingått i projektet. De hade då fått fler år på sig att öva på att samtala om 

böcker, vilket vi tror kan ha gett bättre resultat i vår undersökning.  

 

Vad det gäller skillnaden mellan flickor och pojkars läsförståelse kunde vi inte i denna 

förhållandevis lilla undersökning få fram några större skillnader. Vi fick dock fram av 

provresultatet, att flickornas medelpoäng var något högre än pojkarnas. Denna lilla skillnad 

mellan pojkars och flickors läsförståelse, tillsammans med att alla eleverna blev godkända, 

tror och hoppas vi är en ny positiv tendens, bättre än den i NU-03. Kanske är pojkarna på 

uppgång vad det gäller läsning och läsförståelse och förhoppningsvis har projektet haft en 

liten del av denna positiva trend. Vi tror att det finns ett samband mellan att eleverna får lov 

att läsa mycket skönlitteratur och det faktum att de förbättrat sin läsförmåga något. 

 

Klasserna B och D har många elever som är starka i svenska och har därför högre betyg. De 

anser alla att de har en god läsförmåga vilket även eleverna i klass C anser sig ha, trots att de 

har ett lägre betyg. I NU-03 mäts också elevers ”självskattning” och den undersökningen visar 

att flickor skattar sin egen förmåga högre än pojkar. Detta stämmer bra in på alla klasser i vår 

undersökning förutom i klass C. I denna klass är det pojkarna som har mest tilltro till sin egen 
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förmåga. Flickornas tilltro är lägre, kanske beroende på att de har haft och har svårigheter 

med läsförståelse. Det kan också vara så att projektet har gett C-klassens pojkar ett bättre 

självförtroende och tilltro till sin läsförståelse. Undervisningsmetoden, skönlitteratur i alla 

ämnen, har i alla fall haft betydelse för elevernas självförtroende och självkänsla, bara detta 

gör att metoden är positiv att använda i skolan. 

 

4.5 Metoddiskussion 
Vi känner att undersökningen blev i stort sätt som vi tänkt oss. Allt fungerade bra och 

eleverna pustade lite men ställde upp för att hjälpa oss. Vi valde ut de två skönlitterära 

texterna ur Nationella Provets läsförståelsedel, detta kändes relevant då det just var 

läsförståelsen av skönlitterära texter som vi ville undersöka. Det var bra i vår lilla 

undersökning att vi gjorde urval ur provet för i efterhand kan vi se att tiden för att bearbeta 

materialet hade inte räckt till. Hade vi gjort en större undersökning hade hela provet varit 

lättare att jämföra med NU-03, då den sammanställer resultatet för hela läsförståelsedelen och 

inte går in i detalj på texterna i provet. Vi är tacksamma för att institutionen för Nordiska 

språk i Uppsala hjälpte oss att få tag på bedömningsmallen till provet. Utan den hade 

undersökningens resultat inte varit lika tillförlitligt som det är. 

 

I efterhand kan vi känna att det hade varit lättare att sammanställa enkäterna om vi hade gjort 

frågor som passar att göra statistik av. Frågorna hade då behövt ha givna svarsalternativ. 

 

Intervjuerna kändes bra. Informanterna var förberedda då de fått ut frågorna i förväg så 

intervjuerna flöt på bra. Vi försökt sitta avskilt men i alla intervjuerna fungerade tyvärr inte 

detta. Vi blev något störda. Om vi skulle göra om intervjuerna idag hade vi varit mer noga 

med att få sitta avskilt. Vi tror att informanterna kände sig avslappnade och var mer 

uppriktiga i sina svar, då det kände en av intervjuarna. Detta märkte vi  inte minst när de 

frågade om de kunde få ett färdigt exemplar av examensarbetet och visade på uppriktigt 

intresse över vad vi skulle komma fram till. 

Vi är glada och tacksamma att alla ställde upp på kort varsel. Om inte detta varit möjligt så 

hade vi fått lägga ner mer tid på att få tag på informanterna och då hade fått mindre tid över 

till att bearbeta materialet, vilket hade varit negativt för hela arbetet. 
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4.6 Fortsatt forskning 
Det hade varit spännande efter denna undersökning att ta reda på hur eleverna i projektet 

klarar av de Nationella Proven i svenska till våren 2007. Klarar eleverna som ingått i projektet 

sig bättre i jämförelse med landets övriga elever i skolår 9? Är läsförståelsen hos eleverna, på 

den aktuella skolan, bättre på provet 2007 än vad resultaten i undersökningen NU-03 visade? 

 

Det skulle även vara intressant att få genomföra delar av undersökningen på en annan skola 

som arbetar mer med traditionell undervisning och på så sätt kunna göra jämförelser mellan 

eleverna. Kanske får man då se större skillnader mellan eleverna än de vi fick fram i denna 

undersökning.  

 

En annan intressant iakttagelse vi gjorde var att pojkarna var nöjda med sina betyg medan 

flickorna, trots sina höga betyg, var missnöjda. Varför är det så? Det hade varit intressant att 

undersöka vilka de bakomliggande orsakerna till detta missnöje är. 

 

4.7 Slutsats 
Våra resultat visar på en tendens att användandet av skönlitteraturen kan ha betydelse för 

läsförståelsen. När vi formulerade våra frågeställningar trodde vi delvis att större skillnader 

mellan pojkar och flickor skulle framträda, men framför allt att vi skulle se skillnader mellan 

de elever som ingått i projektet och de som inte gjort det. Att så inte är fallet tycker vi ändå är 

positivt för att projektet har spridit sig så att det numera kommer alla elever tillgodo på hela 

skolan, trots att det troligen har påverkat vårt resultat. Det är roligt och framför allt 

nödvändigt att det har blivit ett sug efter att läsa skönlitteratur och att intresset har ökat på den 

aktuella skolan. Nödvändigt framför allt för språkutvecklingen hos eleverna, då de ska ut i 

samhället där det ställs höga krav på skriftspråkligheten. Det positiva i vår undersökning var 

den övervägande positiva synen på den egna läsförståelseförmåga som eleverna hade. Det kan 

vara arbetet med ”bra svenskundervisning”, enligt eleverna, som har gjort att självförtroendet 

för läsning är god. Alltså har undervisningsmetoden betydelse för eleverna i 

svenskundervisningen. 
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5. Sammanfattning 
I denna studie tar vi upp Skolverkets undersökning NU-03 som visar på en sjunkande tendens 

hos elevers läsförmåga. En av anledningarna till den sjunkande läsförmågan är att elever inte 

läser skönlitteratur. På så sätt får de ett sämre språk och har svårt för att göra inferenser och 

detta gör det svårare att knyta an innehållet i berättelsen till sig själv. Detta medför ett 

bristande intresse för läsning. På grund av det ökade kravet på skriftspråklighet ställs det ett 

större krav på undervisningen i skolan och att man har en levande pedagogik där det är viktigt 

att eleverna deltar. Detta deltagande kan bland annat ske genom boksamtalet vilket i sin tur 

ställer krav på vilken litteratur som finns på skolbibliotekets hyllor. Det ökade kravet på 

skriftspråklighet märks i kursplanen i svenska där målen för läs- och skriftspråklighet är höga. 

Forskare som Fröjd (2005) och Säljö (2005) menar att detta höga mål kan bli svårt för skolan 

att uppfylla om det inte är så att människor vistas i omgivningar där skönlitteratur är naturligt 

förekommande.  

 

Med denna litteratur som bakgrund har vi undersökt ett läsprojekt som innebar medvetet 

arbete med skönlitteratur i skolår 4-6. Vi undersökte om projektet hade betydelse för 

elevernas läsförståelse och betyg i svenska i skolår 9. Har projektet haft betydelse för 

elevernas inställning till att läsa skönlitteratur. I undersökningen utgick vi ifrån följande 

frågeställningar:  

• Leder medvetet arbete med skönlitteratur under skoltiden till bättre läsförståelse och 

bättre betyg i ämnet svenska i skolår 9?  

• Hur ser eleverna på sin egen läsförståelseförmåga, sitt betyg och på vikten av att 

läsa? 

• Hur ser projektledaren, bibliotekarien och svenskläraren i projektet på detta? 

För att undersöka dessa frågeställningar har vi använt oss av kombinerade 

undersökningsmetoder så som intervjuer, delar av det Nationella Provet från 2003 och 

enkäter.  

 

Resultatet visade inte de förväntade skillnader mellan klasserna som vi hade, utan andra 

likheter och skillnader upptäcktes. Det visade sig dock att projektet hade spridit sig till alla 

klasser på skolan och att miljön numera präglas av lusten till läsning. Detta i sin tur tror vi kan 

leda till bättre läsförståelse hos eleverna.   
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Slutsatsen vi kom fram till var, att arbete med skönlitteratur är bra för elevers läsförståelse 

och betyg. Alla elever påverkas, mer eller mindre, och tar till sig kunskap genom den ökade 

självkänsla som detta arbete medför inom läsförståelsen. Alltså kan vi konstatera att 

undervisningsmetoden har en viss betydelse för elevernas kunskaper, motivation, betyg och 

självförtroende i svenskundervisningen.  
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Intervjufrågor                                                                                            Bilaga 1 
 
Projektledare 
 

• När startade ni arbetet med skönlitteratur? 
• Vad fick er att börja detta arbete?  
• Vad innebär ert arbete?  
• Hur har arbetet med eleverna sett ut? (Temaarbete, ge några exempel)  
• På vilket sätt har bibliotekarien varit delaktig?  
• Hur har valet av litteratur gjorts? (Individuella val utifrån personligheter - Tjej/Kille 

intresse) 
• Hur upplever ni att elevernas läsförståelse och språk har förändrats? 
• Vad har du själv för koppling till skönlitteratur och hur är den?  

 
 
Bibliotekarien 
 

• Vilken roll har du haft i projektet? 
• Har du varit delaktig i valet av skönlitterära böcker? 
• Hur har du tänkt vid sammanställandet av temalådor?  
• Har ni haft gästförfattare på besök? Hur har de besöken i så fall sett ut?  
• Hur har du tänkt när du köpt in nya böcker till biblioteket?  
• I vilken utsträckning använder eleverna biblioteket?  
• Har du fortfarande kontakt med eleverna som ingick i projektet? (C-D) 

 
 
Nya svenskläraren 
 

• Hur har du arbetat med skönlitterära böcker i din undervisning?  
• Har du upplevt någon skillnad i språk och läsförståelse mellan klasserna? (mellan A-B 

och C-D)  
• Känner du till att klasserna C-D har arbetat med ett projekt om skönlitteratur i skolår 

4-6? Är detta något du kan se spår av i din undervisning?  
• Har du sett andra skillnader mellan klasserna vad gäller kunskaper inom ämnet 

svenska?   



 

Bilaga 2 







Bilaga 3 

 







Att läsa och förstå                                                                       
                                                                                                                                         Bilaga 4 
Populärmusik från Vittula  
 
 
1. Markera rätt eller fel för följande påståenden som gäller hela berättelsen! 
 
a) Berättarens pappa tyckte mycket om Elvis Presley. Rätt O Fel  O 
 
b) Berättaren blev hånad av Niila när han övade i garaget. Rätt O Fel  O 
 
c) Grammofonen i skolan spelade musiken med för hög hastighet. Rätt O Fel  O 
 
d) Publiken vrålade så att det hördes ända till kyrkan. Rätt O Fel  O 
 
e) Killarna muttrade avundsjukt för att flickorna uppskattade framträdandet. Rätt O Fel  O 
 
 
2. Under hur lång tid utspelas berättelsen? Markera med kryss i en av rutorna. 
 
O från 60-talet och framåt 
 
O under en termin 
 
O under tre veckor 
 
 
3. Hur sjöng berättaren 
 
a) när han övade ensam. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
b) när han övade ihop med Niila. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
4. Man kan anta att berättarens syster kommer att bli arg efter "konserten". Vilka två 
skäl har hon att bli arg? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
5. "Vi hade /.../ blåst upp varandras drömliv till färggladajätteballonger", står det om 
pojkarna i berättelsen.  
 
Förklara citatet. Vilken blir följden av pojkarnas uppblåsta drömmar? 
 
 



Elden 
 
  
 
15. Josefina oroar sig över något som hon inte kan berätta för någon människa. Vad är 
det för 
 
något?_____________________________________________________________________ 
 
 
16. De två breven Josefina får samma dag är mycket olika, men det finns en likhet i 
innehållet mellan dem. Vilken? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
17. Jakobs pappa är nervös över resan till Warszawa och Auschwitz. Varför är det så? 
Markera med kryss det svar som är mest troligt. 
 
O Han är inte van att resa utomlands. 
 
O Han vill inte visa barnen hur det var där han växte upp. 
 
O Han har svåra minnen från platserna de ska besöka. 
 
 
18. Josefina tycker inte om att Jakob skriver till henne, eftersom hon vill att det ska vara 
slut mellan dem. Men det finns fler skäl till att hon mår dåligt av att läsa just det här 
brevet. 
Vilka?_____________________________________________________________________ 
 
 
19. Kristina skriver att matematikläraren Andre tycker att Kristinas matte "går på 
kryckor". 
Vad menas med att gå på kryckor i detta sammanhang? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
20. Josefina skulle vilja ha egenskaper och beteenden som en katt eller en mullvad. Hur 
hänger det ihop med hennes situation? Motivera ditt svar! 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________  
 



Enkät                                                                                Bilaga 5 
 
 

______ Pojke                                                                             ______  Klass 
 
______ Flicka 
 
Betyg i svenska: ______ IG   _______G   _______VG  _______MVG 
 
 
 
 

     1. Vad läser du på din fritid? 
 
______ Skönlitteratur 
______ Dagstidningar 
______ Faktaböcker 
______ Veckotidningar 
Annat som du läser? ______________________________________________ 
______ Inget 
 
 
 

     2. Var finner du böcker som du kan tänka dig att läsa? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
3. Vilken sorts böcker läser du? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
4.  Tycker du att du har god läsförståelse? 
 
______ Ja                          ______ Nej 
 
 
 
 



 
     
  

 5.  Tycker du att ditt betyg är en rättvis bedömning av dina kunskaper i 
svenska? 
 
______ Ja                                  ______ Nej 
 
 
 
6. Har du under din skoltid upplevt svenskundervisning som du tyckte var 
särskilt bra? 
 
______ Ja                           ______ Nej 
 
Ge exempel på vad ni gjorde: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
7. Tycker du att det är viktigt att läsa? 
 
______ Ja                           ______ Nej 
 
Varför då? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 


