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BAKGRUND: Pojkars eftersläpande läsutveckling är empiriskt konstaterad, och upplevs av 
oss som bekymmersam ur demokratisk synvinkel. Forskning rörande pojkars 
läsutveckling presenteras, liksom forskning som behandlar förutsättningarna 
för läsutveckling mer generellt. Den valda teoretiska ramen är det 
sociokulturella perspektivet på lärande.

SYFTE: Syftet med studien är att ta reda på hur pedagoger i förskoleklass respektive 
skola arbetar med skönlitteratur med särskilt intresse för pojkars medverkan. 
Frågeställningarna behandlar vilka inslag av reflekterande läsning som finns i 
klassrummen, i vilken utsträckning de gynnar pojkar samt pedagogers 
uppfattningar kring pojkars kontra flickors läsning.

METOD: Den genomförda undersökningen är en kvalitativ studie med inspiration från 
den etnografiska ansatsen. Studien grundar sig på nio observationer i en 
sjätteklass respektive en förskoleklass, och på fem förberedda samt två 
oförberedda  intervjuer med de inblandade pedagogerna.

RESULTAT: Resultatet visar att samtal i anslutning till högläsning genomfördes med 
barnen i läsutvecklande syfte, och en variation kunde urskiljas beträffande 
hur aktiva pedagogerna respektive eleverna var i dem. I de samtal där elever 
lämnades stort utrymme att lägga fram sina uppfattningar var de flesta 
eleverna passiva. Pojkarnas bidrag till diskussionerna var ringa, då flertalet 
av dem förhöll sig till läsningen genom att uttrycka sitt missnöje med 
bokvalet eller genom att inte uttrycka sig alls.
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INTRODUKTION
Det framförs ofta att pojkar släpar efter flickor vad gäller läsutveckling, och vi har under 
utbildningens gång även tagit del av forskning som tyder på detta (Lie, Linnakylä & Roe red., 
2003). Eftersom läsningen är av central betydelse för utbildning och yrkesliv uppfattar vi detta 
förhållande som bekymmersamt ur såväl demokratisk som kunskapsmässig synvinkel. Dessutom är 
vi av den uppfattningen att lärarutbildningen hittills har haft ett tämligen ensidigt genusperspektiv, 
där fokus uteslutande har varit på pojkars benägenhet att ta åt sig plats och uppmärksamhet på 
bekostnad av flickor. Av den anledningen finner vi att pojkars läsning är ett område som är särskilt 
intressant och viktigt att beforska och hämta kunskaper inom. 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger i förskoleklass respektive skola arbetar 
med skönlitteratur med särskilt intresse för pojkars medverkan. 

Mer specifikt intresserar vi oss för frågeställningarna nedan.

Frågeställningar

• Vilka inslag av reflekterande läsning finns i klassrummen?
• I vilken utsträckning gynnas pojkar av den observerade undervisningen?
• Vilka uppfattningar har pedagoger om pojkars kontra flickors läsutveckling
• Vad anser de kan göras för att överbrygga skillnaden om en sådan upplevs? 

Reflekterande läsning

Med reflekterande läsning menas sådan läsundervisning som betraktas som eftersträvansvärd enligt 
exempelvis Stensson (2006), Molloy (1996) samt Chambers (1998). Dessa tankar utvecklas 
närmare i bakgrundsavsnittet, men kan kortfattat sammanfattas som läsundervisning där innehållet i 
texten bearbetas i syfte att uppnå en djupare förståelse för det lästa. Detta kan ske såväl muntligt 
som skriftligt och är av stor vikt för elever med sämre förutsättningar för att utveckla läsförståelsen. 
Att uttrycka egna uppfattningar samt att ta del av andras är centralt i sammanhanget, liksom att 
koppla textens innehåll till det egna livet samt till andra texter som lästs. 

Bakgrund 

Forskning som studien grundar sig på presenteras i detta avsnitt, samt den teoretiska utgångspunkt 
resultatet analyseras utifrån.

Forskning

Litteratur som fokuserar och problematiserar pojkars läsutveckling återfinns, liksom sådan som 
behandlar förutsättningar för elevers läsutveckling i allmänhet. 

Ett nordiskt perspektiv på elevers läsförståelse

Lie, Linnakylä och Roe (red., 2003) diskuterar resultatet av PISA, en omfattande internationell 
undersökning av barns läsförmåga, ur ett nordiskt perspektiv. Resultatet påvisade avsevärda 
skillnader beträffande pojkars och flickors läsförmåga, till nackdel för pojkarna (ibid, s. 16). 
Skillnaden var särskilt stor i kategorierna berättande texter samt argumenterande texter och mindre 
när det gällde beskrivande och utredande texter (Roe & Taube, 2003 s. 25-28). Detta indikerar att 
pojkar har lättare för att hämta information ur texter än att reflektera över dem (ibid).

1



Det framförs att pojkar läser mindre skönlitteratur än flickor på fritiden, och att det inverkar på 
resultatet. (ibid, s. 28). Skillnaden är avsevärt mindre när det gäller undervisande texter, vilken kan 
förklaras av att pojkar och flickor tar del av samma undervisande texter i skolan. Ännu mindre var 
skillnaden beträffande publika texter (exempelvis tidningsartiklar), vilket kan bero på att pojkar 
attraheras mer av sådana texter eftersom de i högre grad är orienterade mot den verkliga världen 
(ibid).

Roe och Taube (ibid, s. 35) fastslår att pojkar behöver exponeras för fler argumenterande och 
berättande texter samt få möjlighet att tillägna sig goda lässtrategier och utveckla sin medvetenhet 
om vad de läser och varför de läser det. Detta kan bli möjligt om skolor anstränger sig för att 
erbjuda böcker med ett innehåll som intresserar pojkar.

Linnakylä och Malin (2003 s. 44-45) visar att könsskillnaden skulle raderas helt eller åtminstone 
minska väsentligt om pojkar hade ett likvärdigt engagemang och intresse för läsning, och läste 
skönlitteratur i samma utsträckning som flickor. Det mest kraftfulla sättet att minska könsskillnaden 
vore att förändra pojkars negativa inställning till läsning, så att även de uppfattar aktiviteten som en 
angenäm sysselsättning istället för något som pådyvlas dem eller enbart som ett sätt att söka efter 
information (ibid, s. 48).

Vikten av att presentera böcker inom för pojkar attraktiva genrer som science fiction och fantasy 
betonas, liksom värdet av manliga läsande förebilder (ibid, s. 52). Föräldrar måste informeras om 
läsningens centrala roll; särskilt pappor behöver bli medvetna om hur viktiga de är i sammanhanget 
som förebilder. På så sätt kan pojkars negativa attityd till aktiviteten läsning komma att förändras. 
Det framförs även att nordiska länder har en del att lära av angloamerikansk pedagogik vad gäller 
reflekterande och värderande läsförmåga.

Pojkars förhållningssätt till läsning 

Alloway et al. (2002) har genomfört en studie där lärare intervjuats om hur de ser på pojkars 
eftersläpande läsförmåga. Därefter genomförde de undervisning för att stärka pojkars läsutveckling 
utifrån ett gemensamt förhållningssätt som behandlar hur undervisningen kan läggas upp för att 
förändra pojkars syn på skolan och sin roll inom den. Därmed kan de även förändra sitt sätt att 
relatera till undervisningen i en positiv riktning (Alloway et al. 2002, s. 128).

Konkreta förslag som lärarna lyfte fram var att använda multimedia och digitala tekniker för att 
väcka pojkarnas intresse, liksom att välja texter som engagerar dem (Alloway et al. 2002, s. 198-
199). Det framfördes även att tydliga kopplingar måste göras mellan klassrumsarbetet och elevernas 
erfarenhetsvärld, exempelvis genom att anknyta till populärkulturen och vardagliga händelser. 
Förtjänster med arbete i mindre grupper och en mer samarbetsinriktad pedagogik fördes fram, 
liksom värdet av demokratiska arbetsformer där eleverna, även pojkarna, upplever att de är med och 
delar makten över undervisningen och bär ett ansvar för sitt eget lärande (ibid.).

Intressets inverkan på läsförmågan 

Oakhill och Petrides jämför 16 pojkars och 16 flickors läsförståelse genom två tester som grundade 
sig på varsin text: Leaving home, som handlade om evakuering av barn under andra världskriget, 
respektive Spinners, en text om spindlar (Oakhill & Petrides 2007, s. 227). Eleverna besvarade även 
ett frågeformulär där de uttryckte vilken text de skulle finna mest intressant att läsa. Utfallet blev 
tydligt: 13 av pojkarna sade att de skulle föredra Spinners medan 15 av flickorna uttryckte preferens 
för den andra texten, Leaving home.  Flickorna, som presterade bättre i båda testerna jämfört med 
pojkarna, uppvisade samma grad av förståelse för båda texterna. Bland pojkarna sågs dock en 
markant skillnad, då de lyckades betydligt bättre med Spinners, alltså den text de flesta pojkarna 

2



uttryckte preferens för. (ibid, s. 228).

Oakhills och Petrides (2007, s. 321) drar således slutsatsen att flickors prestationer avseende läsning 
inte kan kopplas samman med deras uttryckta intresse, medan pojkar presterar bättre när de ges 
"pojkvänliga" texter. Faktorer som motivation och könstypiska mönster lyfts fram som möjliga 
förklaringar. Flickor kan uppfatta läsning som en ur könssynpunkt lämplig sysselsättning och 
därmed prestera väl oavsett deras intresse för den enskilda texten. Pojkar, däremot, kan behöva 
ytterligare incitament för att uppvisa hög läsförmåga då läsning ter sig som en mindre acceptabel 
sysselsättning för dem. En annan möjlig orsak som lyfts fram är att flickor fritidsläser i högre 
utsträckning, och därför är bättre rustade för läsförståelse jämfört med pojkarna. Didaktiska 
konsekvenser lyfts fram, som vikten av att ta hänsyn till elevers intresse för att som pedagog 
genomföra en effektiv läsundervisning där även pojkar ges möjlighet att utvecklas (ibid, s. 322-
323). Samtidigt framhålls det önskvärda i att såväl pojkar som flickor kan ta till sig texter oavsett 
graden av intresse de väcker.

En studie av läskulturer 

Ewald (2007) beskriver och analyserar i sin etnografiska doktorsavhandling läskulturerna hon möter 
i fyra olika skolor, benämnda Kvarnskolan, Åskolan, Vångaskolan och Stenskolan. Ewald (2007, s. 
244-247) fann att svenskämnet i två av klassrummen, belägna i Kvarnskolan och Åskolan, hade en 
tydlig färdighetsprägel. Arbete med skönlitteratur hade en underordnad roll, och bestod till stor del 
av enskilt utfyllnadsläsande i bänkboksform som inte följdes upp. Föga utrymme för reflekterande 
samtal kring läsupplevelser fanns. Tillgången till böcker beskrivs också som otillfredsställande, 
särskilt i den ena skolan som varken hade ett fungerande skolbibliotek eller ett etablerat samarbete 
med kommunbiblioteket. 

Ewald beskriver en monologisk kommunikation i dessa klassrum, där pedagogerna tar mycket 
undervisningstid i anspråk genom instruktioner, frågor och uppläsningar. Utrymmet för elevernas 
aktiva språkanvändande och personliga möten med skönlitteratur blev således påfallande begränsat. 
Detta arbetssätt leder till skarpa gränser mellan svenskämnet och litteraturläsningen i skolan och 
elevernas liv och värld utanför skolan. 

Ett läsprojekt på Vångaskolan utmärkte sig på så sätt att läsningen var tydligt kunskaps- och 
förståelseinriktad (2007 s. 333-337). Lärarens syfte var i detta fall inte främst färdighetsträning, 
utan ambitionen var att eleverna skulle lära sig någonting om livet och omvärlden. Eleverna fick 
exempelvis skriva texter i olika genrer med anknytning till boken för att göra perspektivbyten med 
syftet att fördjupa och vidga sin förståelse av det lästa. 

Läskulturen i klassrummet på Stenskolan beskrivs som byggd på kvantitet (Ewald, 2007 s. 364-
368). Klassen hade bilden av sig att de läser mycket, och fokus var på elevernas fria läsning. I 
enlighet med formuleringar i LUS-materialet, som klassen använde sig av, dominerade 
föreställningen att det viktigaste är att barnen läser mycket så att läsningen automatiseras. Ett sådant 
arbetssätt leder till att även elever får uppfattningen att det är viktigare att läsa många sidor än att 
läsa på ett eftertänksamt och meningsskapande sätt. Ewald (ibid) menar också att den fria läsningen 
ökar klyftorna mellan elever på så sätt att läsintresserade elever får goda möjligheter att odla och 
utveckla sin repertoar, medan elever med få läserfarenheter hemifrån, ofta pojkar, i ringa 
utsträckning stimuleras till ett aktivt och engagerat läsande.

Vikten av lässtrategier 

Stensson (2006, s. 11-15) vänder sig emot uppfattningen att bristande läsförmåga bland pojkar 
enbart är en genusfråga, och understryker vikten av en tolkande läsundervisning som ger alla elever 
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strategier för att träda in i bokens föreställningsvärld. Skolan måste arbeta aktivt med tolkning och 
förståelse av lästa texter istället för att fokusera avkodning och kvantitet, annars reproduceras 
sociala mönster där elever från läsovana hem misslyckas med att finna mening i det lästa. En 
naturlig följd av detta blir att dessa elever söker och finner anledningar till att betrakta läsning som 
en ointressant sysselsättning. Stensson drar således slutsatsen att graden av läsförmåga främst är en 
klassfråga, och att medlet för kompensation att introducera lässtrategier. Nedan följer en 
presentation av lässtrategierna Stensson (2006, s. 31-34) lyfter fram: 

• Att göra kopplingar: att förstå det lästa genom att koppla till det egna livet, till texter man 
har läst tidigare, och till sina kunskaper om världen. 

• Att ställa frågor: att ställa frågor till och undra över händelseutvecklingen samt 
karaktärernas handlingar och motiv.  

• Att skapa inre bilder: att skapa bilder av händelseutvecklingen genom att koppla samman 
erfarenheter med textens ord och idéer 

• Att göra inferenser: att nå fram till textens underliggande teman genom att koppla textens 
ledtrådar till erfarenheter, frågor och inre bilder. 

• Att bestämma vad som är viktigt i texten: att med stöd i karaktärernas handlingar, motiv, 
personligheter och problem komma fram till bokens övergripande tema. 

• Att syntetisera: att integrera ny information med tidigare kunskaper för att skapa nya idéer 
om och perspektiv på det lästa. 

För att eleverna ska få möjlighet att tillgodogöra sig dessa strategier betonar Stensson (2006, s. 39-
45) vikten av att läraren modellerar lässtrategierna. Det innebär att pedagogen själv använder och 
åskådliggör lässtrategierna genom att tänka högt kring det lästa samtidigt som hon motiverar sitt val 
av strategi. Sedan kan eleverna under lärarens ledning allt mer självständigt använda sig av 
strategierna.

Stensson (2006, ibid.) menar även att elevernas förmåga till reflekterande läsning gynnas av att 
läraren ställer frågor till dem i samband med högläsning. Hon beskriver samtidigt risken att endast 
vissa elever är aktiva om samtalet hålls i helklass, och framhåller värdet i att eleverna istället 
inledningsvis samtalar parvis. För att samtalet verkligen ska bli reflekterande kan det krävas att 
eleverna skriver ned sina tankar innan de talar med varandra.

Skrivandets roll för läsförståelsen

Både Stensson (2006) och Molloy (1996) betonar skrivandets roll för att skapa mening i det lästa, 
och för fram läsloggen som ett värdefullt redskap. När eleverna skriver ned sina kopplingar och 
funderingar kring en text i en läslogg aktiveras läsningen, så att de kan formulera problem och 
komma fram till slutsatser (Molloy 1996, s. 181-184). Vikten av att ord och citat finns med i 
läsloggarna betonas, så att kopplingen blir tydlig mellan texten och elevernas tankar. Texterna blir 
sedan naturliga utgångspunkter för samtal, där eleverna kan läsa varandras läsloggar eller där 
pedagogen visar upp exempel från loggarna och för upp dem för diskussion i hela klassen. Molloy 
(ibid) menar att den grad av mod som krävs för att tala inför hela klassen ofta underskattas, och att 
läsloggarna är ett exempel på hur samtliga elever kan göras delaktiga i meningsutbytet. 

Styrdokumenten 

I Lpo 94 framgår följande under rubriken ”En likvärdig utbildning”:

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i 
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling.
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I avsnittet om ”Skolans uppdrag” framgår också följande:
 

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.

Dessa formuleringar styrker, enligt vår uppfattning, att förskoleklass och skola ska arbeta med 
läsning på ett sätt som inkluderar samtliga barn i kommunikativa sammanhang och tar till 
vara deras kunskaper och tidigare erfarenheter.

Bland strävansmålen i kursplanen för svenskämnet återfinns följande: 

Skolan ska i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven: 
• utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse 
• utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika syften väcker 

samt stimuleras till att reflektera och värdera 
• 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 (Skolverket, 2001) 

Dessa mål fastslår att det ingår i skolans uppdrag att stimulera varje elev till tolkande och 
reflekterande läsning, samt att ge varje elev möjlighet att utveckla ett genuint läsintresse. Eftersom 
pojkar enligt tidigare anförd litteratur (se exempelvis Lie, Linnakylä & Roe red. 2003) både är 
mindre benägna att läsa frivilligt och att reflektera över det de läser uppfattar vi det som att dessa 
mål är särskilt viktiga att arbeta mot för att stärka deras läsutveckling. 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

Det sociokulturella perspektivet framstod som den naturliga utgångspunkten för studien, då vi 
betraktar läsutveckling, liksom allt lärande, som en social process med kopplingar till tidigare 
erfarenheter och kunskaper. 

Vygotskij betonar i nedanstående citat vikten av en undervisning som har sin utgångspunkt i 
barnets föreställningsvärld för att det ska utveckla sin förmåga till litterärt skapande.

En riktig och vetenskaplig uppfattning av begreppet fostran betecknar inte alls ett utifrån kommande 
konstlat inympande på barnen av ideal, känslor och stämningar som är dem fullkomligt främmande. En 
riktig uppfostran består just däri att man i barnet uppväcker vad som redan finns i det, att man hjälper 
detta att utvecklas och att man styr detta åt ett bestämt håll. (Vygotskij 1995, s. 59-60)

Det uttrycks att barn måste inspireras, få hjälp med att rikta sin tankeverksamhet och introduceras 
för relevanta metoder för att gå vidare i sin utveckling (ibid.). Resonemanget gäller barns 
skrivutveckling, men kan generaliseras till att gälla även för barns läsutveckling vad gäller att uppnå 
en fördjupad relation till och förståelse för det lästa.

Bråten och Thurmann-Moe (1998, s. 104-105) redogör för Vygotskijs teori om den närmaste 
utvecklingszonen. Barnets kompetens kan enligt detta synsätt förstås i ljuset av de kognitiva 
processer som redan ägt rum, samtidigt som man kan ana den potentiella utveckling som barnet kan 
nå under vissa omständigheter. För att barnet ska kunna nå sin nästa potentiella utvecklingsnivå är 
samspelet med andra, mer kompetenta, personer av avgörande betydelse. Barnet kan enligt detta 
resonemang prestera mer tillsammans med andra än vad det klarar själv för att senare klara av 
detsamma på egen hand.

Enligt Säljö (2000) är det mänskliga lärandet frikopplat från specifika kontexter. En konsekvens av 
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detta resonemang är att skolan måste ta tillvara det lärande och de erfarenheter elever tillgodogör 
sig utanför skolan, för att hjälpa dem vidare i sin utveckling. På likartat sätt resonerar Säljö (2000, s. 
15) om aktiviteten läsning, vilken han menar är en komplex kommunikativ färdighet. Han menar att 
betydelsen i det lästa inte bara återfinns i texten utan också är beroende av kunskap om det 
sammanhang i vilket budskapet producerats. För att läsaren ska kunna tillgodogöra sig en text 
förutsätts en tidigare förförståelse av kulturella företeelser samt kommunikativa mönster och genrer. 
Beroende av vilken kunskapstradition läsaren befinner sig i, har den också förmågan att tolka, 
argumentera och koppla textens resonemang till en konkret händelse.

Under nedanstående rubrik övergår vi till att beskriva vad som kan känneteckna undervisning som 
utgår från det sociokulturella perspektivet.

Konsekvenser för undervisningen 

Vi har valt att betrakta Chambers (1998) och Dysthe (1996) som representanter för det 
sociokulturella perspektivet i denna studie, eftersom de beskriver hur barnen utvecklas i sitt lärande 
när de själva bidrar till undervisningens innehåll genom att uttrycka sina tankar och göra kopplingar 
till sina erfarenheter. På så sätt får undervisningen barnens erfarenhetsvärld som utgångspunkt, 
vilket är centralt enligt Vygotskij (1995) och Säljö (2000).

Chambers (1998) menar att många barn hindras i utforskningen av bokens värld av inställningar 
såsom att det är tråkigt, att det är svårt och att man inte orkar. Han argumenterar för att dessa barn 
läser som om världen vore platt. De har ännu inte fått nyckeln till läsandet, vilken enligt Chambers 
(ibid.) utgörs av boksamtal. Under boksamtal utbyter barnen entusiasm, där motstridiga åsikter 
berikar diskussionen, samt frågetecken och lösningar, som gör att textens innebörd träder fram. 
Slutligen görs även kopplingar till såväl den egna världen som till andra texter, vilka leder till nya 
insikter om det lästa och om det egna livet.

Chambers (ibid.) utgångspunkt är att barn är naturliga kritiker från tidig ålder, om de får tillfällen att 
uttrycka sig inom ämnen som intresserar dem. Barn säger ofta kloka saker men förklarar sig mer 
sällan. Därför är det av stor vikt att ställa lämpliga följdfrågor; "Hur vet du det?" bör alltid ligga 
bakom frågorna och kommentarerna. Frågorna pedagogen ställer ska präglas av genuint intresse för 
elevernas uppfattningar. Därför bör förpliktande frågor som "Varför?", "Vad handlar boken 
egentligen om?" och "Vad vill författaren säga?" överges till förmån för frågor som inleds med "Jag 
undrar..." (Tell me... på originalspråket).

Slutligen betonar Chambers (ibid.) att texter måste väljas med hänsyn till elevernas preferenser och 
tidigare läsupplevelser, så att de har möjlighet att ta till sig texten. Texterna måste även ha så 
mycket substans att de håller för ett grundligt samtal. 

Dysthe (1996, s. 222-223) intresserar sig för hur samtal och skrivande används för att främja 
inlärningen i olika klassrum. En dialogisk undervisning där lärarna samspelar med eleverna och 
eleverna samspelar med varandra förespråkas för att höja inlärningspotentialen. På så sätt knyts 
undervisningen samman med elevernas erfarenheter, och en gemensam referensram skapas. Detta 
dialogiska klassrum ställs i motsats till det mer traditionella monologiska klassrummet, som i hög 
grad präglas av envägskommunikation mellan lärar och elev. Fokus ligger här på att förmedla, 
reproducera och mäta ett kunskapsinnehåll som är givet på förhand. Samspel mellan lärare och elev 
förekommer, men är i hög grad styrt av läraren med elevinlägg av ifyllnadskaraktär. 

Dysthe (1996, s. 232-233) betonar vikten av autentiska frågor i undervisningen, alltså frågor eller 
skrivuppgifter vars svar inte finns hos läraren eller läromedlet. Sådana frågor utmanar elever, 
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eftersom de måste tänka och reflektera själva istället för att bara reproducera det inlärda stoffet. De 
tankeprocesser som sätts igång tack vare att eleverna formulerar egna åsikter och värderingar, och 
samtidigt tar del av andras, leder till en förhöjd inlärningspotential. Dysthe fastslår även att 
elevernas engagemang och lärande ökar när läraren följer upp och spinner vidare på elevernas svar, 
detta på grund av att läraren då signalerar att deras tankar är värdefulla och berikar undervisningen.

Slutligen argumenterar Dysthe (1996, s. 236-238) att skrivande i samspel med samtalen är ett av de 
viktigaste kännetecknen för ett dialogiskt klassrum. När elever skriver ned sina tankar inför en 
diskussion får den en naturlig utgångspunkt och struktur, där elevernas olika perspektiv framträder. 
Eleverna får sina egna kunskaper befästa genom skrivandet, vilka sedan varieras, utvidgas eller 
korrigeras när samtalet tar form. Skrivandet framställs även som motivationsskapande, då de 
konkret får uppleva hur deras tankar blir en del av undervisningen. 

Sammanfattning

Med den anförda litteraturen som grund intresserar vi oss i vår undersökning för i vilken grad 
undervisningen utgår från pojkarnas erfarenhetsvärld, och motsvarar deras intressen. Vilken typ av 
böcker som väljs är av intresse, liksom huruvida läsningen är färdighets- eller förståelseinriktad. 
Förekomsten av muntlig och skriftlig reflektion kring dem där eleverna uttrycker sina upplevelser 
och tillämpar lässtrategier är central i sammanhanget. Mot bakgrund av detta kan vi undersöka vårt 
syfte, att ta reda på hur pedagoger i förskoleklass respektive skola arbetar med skönlitteratur med 
särskilt intresse för pojkars medverkan. 

7



METOD
Detta kapitel klargör valet och tillämpningen av redskap för studien, samt belyser urvalet och de 
etiska aspekterna.

Val av metod och redskap

För att besvara syftet och frågeställningarna ville vi ta del av det praktiska klassrumsarbetet och 
skapa oss en uppfattning kring hur undervisningen ser ut genom observationer och intervjuer. 
Därigenom har vi hämtat inspiration från den etnografiska ansatsen, som tillåter bruk av flera 
datainslamingsverktyg för att skapa en helhetsbild av det som studeras. Grunden för vårt resultat är 
observationer, eftersom vi i första hand intresserar oss för hur undervisningen ser ut snarare än 
uppfattningar kring den, samtidigt som intervjuer har utförts för att skapa en fylligare och mer 
nyanserad bild. Detta är i enlighet med Dovermark (2007, s. 134-135).

Urval 

Kraven på god validitet medför att urvalet måste göras i linje med undersökningens syfte, så att 
frågeställningarna besvaras (Thurén 2007, s. 22). Eftersom varje skola förväntas arbeta med 
skönlitteratur enligt styrdokumenten behövde vi inte leta efter skolor med en viss inriktning, utan 
kunde välja relativt fritt. Skolorna som valdes benämns Granskolan, där en sjätteklass studerades av 
Robert Walldén samtidigt som han utförde sin verksamhetsförlagda utbildning, respektive 
Björkskolan, som låg i nära anslutning till Jessica Erikssons VFU-plats. 

Vi valde att studera en sjätteklass och en förskoleklass av intresse för eventuella likheter och 
skillnader i undervisning och förhållningssätt. Dessutom passar urvalet våra respektive inriktingar. 
Nämnas bör att vi hade olika förutsättningar för att genomföra studierna, eftersom våra VFU-
perioder skilde sig väsentligt åt i omfattning. Detta återkommer vi till i metoddiskussionen.

Genomförande 

Pedagogerna som ansvarade för undervisningen i klasserna informerades om studiens syfte och gav 
sitt samtycke till att delta i god tid inför undersökningarna. Missivbrev (se bilaga) delades sedan ut 
till eleverna, så att även vårdnadshavarna kunde ge sitt godkännande. 

Observationerna genomfördes i klassrummen under högläsningstillfällen, eftersom de utgjorde de 
enda tillfällen då skönlitteratur bearbetades vid sidan av den enskilda läsningen i sjätteklassen som 
kommenteras kort i rapporten. I både förskoleklassen och sjätteklassen ägde högläsningen rum på 
förmiddagen i klassrummen under pågående fruktstund. I förskoleklassen observerades endast en av 
pedagogerna, som under undersökningsperioden ansvarade för samlingarna under vilka 
högläsningen ägde rum. Samtliga observationstillfällen varade mellan 15 och 30 minuter.

Vid dokumentationen av de två observationerna i förskoleklassen användes digital diktafon. 
Kompletterande anteckningar gjordes för att fånga icke-verbala aktiviteter av intresse inför 
analysen, exempelvis hur pedagogen rör sig i klassrummet. Två ytterligare observationer utfördes i 
samma klass, men kommenteras bara i korthet eftersom de inte behandlade skönlitteratur. I 
sjätteklassen användes löpande protokoll för att dokumentera de fem observationstillfällena.

Två oförberedda intervjuer genomfördes i sjätteklassen i anslutning till två av högläsningstillfällena 
för att fånga pedagogernas perspektiv på aktiviteten. Frågor som ställdes var hur bokvalet hade gått 
till, och hur pedagogerna uppfattar att pojkarna respektive flickorna förhåller sig till texten.
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De förberedda intervjuerna med de tre pedagogerna som undervisade sjätteklassarna ägde rum i ett 
mindre arbetsrum beläget mellan de två klassrummen och dokumenterades med 
ljudinspelningsfunktionen på en mobiltelefon. Samtalen ägde rum under eftermiddagen på en 
studiedag, och vid det laget hade samtliga observationer genomförts utom en. Intervjuerna med 
förskoleklassens två pedagoger genomfördes i ett avsides rum till pedagogernas 
planeringsutrymmen. De dokumenterades med hjälp av digital diktafon respektive anteckningar, då 
en av pedagogerna föredrog att inte bli inspelad. Intervjuerna utfördes vid två olika tillfällen, då ett 
respektive tre observationstillfällen återstod.

De förberedda samtalen med pedagogerna utgick från följande grundfrågor, som utformades utifrån 
våra frågeställningar: 

• Vilka erfarenheter har du av pojkars läsning/läsintresse i förhållande till flickorna?
• Vad beror skillnaden mellan pojkars och flickors läsning och läsintresse på? (ställdes endast vid ett jakande 

svar på ovanstående fråga) 
• Vilka insatser i skolan är viktigast för att stärka pojkars läsning?

Vi strävade efter att formulera öppna frågor, så att respondenternas uppfattningar fokuserades 
istället för vår egen förförståelse. Passande följdfrågor ställdes allt eftersom intervjuerna fortlöpte. 
Detta är i enlighet med Kihlström (2007a, s. 48). Samtliga intervjuer, såväl de förberedda som de 
oförberedda, pågick i mellan 15-20 minuter.

Undersökningen på Granskolan utfördes av Robert Walldén medan studien av Björkskolan 
genomfördes av Jessica Eriksson.

Analys 

Materialet från observationstillfällena analyserades för att finna olika mönster i samtalen, vilket 
stämmer överens med Kihlström (2007b, s. 35). Vi intresserade oss för i vilken utsträckning 
eleverna var aktiva i diskussionerna med att framföra sina perspektiv och tolkningar, och utformade 
kategorierna det flerstämmiga samtalet, det lärarstyrda samtalet samt det undervisande samtalet.

De inspelade intervjuerna skrevs ut ordagrant och analyserades med fokus på de olika perspektiv på 
pojkars och flickors läsning som framträdde. Kategorier som beskrev variationen i uppfattningarna 
utformades sedan och illustrerades med citat, i enlighet med Kihlström (2007a, s. 54). Kopplingar 
mellan observationerna och intervjuerna gjordes sedan för att skapa en helhetsbild, vilket stämmer 
med Dovermarks (2007) syn på den etnografiska ansatsen.

Validitet och reliabilitet

Vi anser att empirin har insamlats och analyserats i enlighet med våra frågeställningar, vilket 
innebär att vi har uppfyllt det vetenskapliga kravet för validitet (Thurén 2007, s. 22). I vår strävan 
efter god reliabilitet,(ibid.) har vi kontinuerligt systematiserat, bearbetat och jämfört vårt insamlade 
material. Under analysen gjordes kopplingar mellan det vi har observerat och det vi har uppfattat 
under intervjuer, för att skapa en mer heltäckande och tillförlitlig bild av det som har undersökts. 
Centralt för reliabiliteten är även att vi kommunicerar de förutsättningar som har präglat 
undersökningen (ibid), vilket vi återkommer till under metoddiskussionen.
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Etik 

Den genomförda studien förhåller sig till de forskningsetiska principerna för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002) enligt nedan:

• Informationskravet: Pedagogerna fick muntligt ta del av förutsättningarna för studien medan 
eleverna och deras vårdnadshavare erhöll ett missivbrev (se bilaga) med denna information.

• Samtyckeskravet: Pedagogerna gav sitt samtycke till deltagandet muntligt, medan 
vårdnadshavarna gjorde detsamma via den blankett som medföljde missivbrevet (se bilaga).

• Konfidentialitetskravet: Observationsprotokoll, röstinspelningsapparatur samt nedtecknade 
intervjuer har förvarats så att endast vi som har genomfört studien har haft tillgång till dem. 
Samtliga namn på personer och platser har ersatts med fiktiva motsvarigheter, så att de 
medverkandes identiteter ej kan röjas.

• Nyttjandekravet: De insamlade uppgifterna kommer endast att användas för forskningens 
ändamål.
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RESULTAT
I detta kapitel presenteras studiens resultat. Resultatet från Granskolans sjätteklass presenteras först, 
följt av resultatet från Björkskolans förskoleklass. Paralleller dras mellan klasserna i ett avslutande 
avsnitt.

Granskolan, årskurs 6  

Granskolan är en medelstor F-6 skola, belägen i en medelstor svensk stad. Tre pedagoger ansvarade 
gemensamt för de 53 sjätteklassarna: Göran, med utbildningen mellanstadielärare, Camilla, med 
inriktningen matematik och naturorienterande ämnen, samt Kristina, med utbildning i svenska och 
samhällsorienterande ämnen. Nämnas bör att könsfördelningen bland eleverna var ojämn, så till 
vida att två tredjedelar av sjätteklassarna var flickor.

Under observationstillfällena var eleverna uppdelade i två klassrum som kommer att kallas 
klassrum 1, där Göran och Kristina observerades, och klassrum 2, där Camilla observerades.

Observationer

Boken som lästes var En ö i havet av Annika Thor, som handlar om de två systrarna Nelli och Steffi 
som år 1939 flyr från det annekterade Österrike till Sverige. De får bo hos var sin fosterfamilj på en 
liten ö i Göteborgs skärgård, medan deras föräldrar är kvar i Wien och försöker fly till USA. 

Det flerstämmiga samtalet 

Camilla, som ansvarade för högläsningen i klassrum 2, höll genomgående en låg profil under 
samtalen vid observationstillfällena. Hon ägnade sig huvudsakligen åt att ställa frågor och fördela 
ordet, och kom inte med särskilt många egna kommentarer och inlägg. 

Camilla: Vad tror ni ska hända med flickorna då? Ebba?
Ebba: Då tror jag att Steffie kommer att lära sig svenska och få kompisar, och kanske träffa en kille hon 
gillar.
Camilla: Vem tror du får det bäst då? Nellie eller Steffie? Maria?
Maria: Steffie har ju mer...liksom... det är svårare för ett barn som är litet att mista sina föräldrar, för att 
hon inte förstår att det liksom kan bli bättre. Men om man kommer som invandrare är det lättare att lära 
sig språket och så om man är liten, så jag vet inte... Det finns fördelar och nackdelar för båda. 

Ett mindre antal elever, företrädesvis flickor, stod för större delen av kommunikationen genom att 
spontant och engagerat dela med sig av sina tankar kring bokens handling och karaktärerna i den 
med utgångspunkt i Camillas frågor. Inte sällan spann de vidare på varandras inlägg och kom med 
kompletterande eller motstridiga uppfattningar. Nedan följer ytterligare ett exempel. 

Camilla: Hur verkar Märta vara om ni jämför med Alma? [Märta och Alma är kvinnorna som tar hand 
om Steffi respektive Nelli]
Jakob: Alma verkar vara en sådan som ger mer medan Märta verkar snålare.
Camilla: Varför tror ni att hon är lite snål? 
Jakob: Hennes man var borta någonstans, han är fiskare och är ute flera veckor åt gången och fiskar. Och 
det kanske inte blir så mycket... Så hon kanske måste vara försiktig med pengarna. 
[…]
Maria: Märta vill liksom det bästa ändå, hon är liksom sparsam och så... Om hon blir arg är det inte för 
att vara dum, utan för att hon vill det bästa.

Frågorna Camilla ställde var i många fall öppna i sin natur, vilket lämnade ett stort utrymme för 
eleverna att komma med egna tankar och perspektiv på berättelsen (se ovanstående exempel). Vid 
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ett par tillfällen ställde dock pedagogen direkta frågor till mindre aktiva elever, företrädesvis pojkar, 
med magert resultat. Vid ett av dessa tillfällen gav hon även intryck av att vilja styra eleverna mot 
en specifik förståelse av texten, se nedanstående utdrag.

Camilla: Varför fick hon en sån ful baddräkt, mer än att hon [Märta] inte hade råd? 
[inget svar]
Camilla: Hur såg det ut hos Märta?
Elsa: Inte så mycket tavlor och så.
Camilla: Men det fanns en tavla. Vad fanns det för tavla?
Elsa: Av Jesus.
Camilla: Ja, så vad kan det bero på? Vad tror du, Anders?
Anders: Vet inte.
Camilla: Vad tror du, Samuel?
Samuel: Ingen aning.
Maria: Alltså, jag fattar inte varför Märta hade hängt Jesus hos Steffie, eftersom hon är judinna!
Camilla: Ja, varför tror ni att hon hade tänkt hänga upp bilden på Jesus då? Ebba?
Ebba: Det är nog dumt...
Camilla: Inga tankar är dumma.
Ebba: Jag tänkte att Märta vill att Steffie ska bli kristen, för om tyskarna skulle komma skulle de inte 
döda henne då.
Camilla: Okej. Vad tror du, Lina?
Lina: Hon kanske hade ett eget barn innan.
Camilla: Ja, kanske det. Maria?
Maria: Men kriget hade ju inte börjat än, och de hade ju liksom ett avtal med Sverige så att de inte skulle 
komma hit.
Camilla: Ni har många bra tankar.

När eleverna i detta skede presenterade alternativa perspektiv lät dock Camilla dessa gälla utan att 
lägga fram sin egen tolkning. Samtalet fick därigenom samma karaktär som de övriga exemplen.

Det lärarstyrda samtalet 

De samtal i klassrum 1 som leddes av Kristina kännetecknades i hög grad av dialog mellan lärare 
och elev, där pedagogen stod för de längre inläggen och de flesta reflektionerna. Ofta inleddes 
samtalen, som i exemplet nedan, med en öppen fråga från pedagogen, följd av ett kort svar från en 
elev, följt av en avslutande reflektion från pedagogen, se nedanstående exempel.

Kristina: Hur ser det ut i den här klassen då, tror ni? Vad får hon för känsla?
Åsa: Hon känner att hon är den enda med mörkt hår.
Kristina: Hur är det här i klassen då, har alla ljusa lockar?
Stefan: Ja.
Kristina: Då får vi nog prata lite om vad som är ljust och mörkt... Det kanske inte är så, men Steffi får ju 
känslan av att hon är den enda med mörkt hår, och känner sig nog lite utanför. 

En följd av detta kommunikationsmönster är att det blir svårare att uppfatta och analysera elevernas 
delaktighet, eftersom utrymmet för spontana och personliga uppfattningar var mer begränsat.

Kristina: Vad tror ni kommer att hända när Steffi börjar skolan, kommer det att bli bra eller kommer det 
att hända något skumt? [Kristina ställer sig vid Magnus sittplats]
Magnus: Jag tror att det kommer hända något skumt... Hon kommer att bli retad eller nåt.
Kristina: Vad tror du om Vera [en kompis till Steffi], då, kommer hon att ta hand om henne?
Magnus: Nä, det tror jag inte.
Kristina: Du tror att hon kommer att svika henne?
Magnus: Jag tror att det kommer att vara andra tjejer som inte vill att hon ska vara med henne.

I vissa samtal, som i exemplet ovan, fick elevens uppfattningar större plats. Pedagogen var dock 
aktiv genom att precisera frågeställningarna, ställa följdfrågor och komma med tolkningar av 
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elevens svar.

Det undervisande samtalet 

Vissa av samtalen som leddes av Göran och Kristina hade en annorlunda karaktär, så till vida att de 
utmynnade i en utläggning från pedagogen där han eller hon belyste en viss aspekt ur berättelsen 
genom sina ämneskunskaper alternativt genom personliga upplevelser och erfarenheter. Detta kunde 
ske på ett till synes medvetet sätt genom att pedagogen ställde en styrande fråga, se exemplet nedan. 

Kristina: Vad kan man då dra för slutsats om Märta och religion? Är det viktigt för henne?
Åsa: Ja, det är viktigt.
Kristina: Det är så att Bohuslän, rent historiskt, har haft en stark kristen tradition... [Kristina delger en 
reflektion rörande områdets religiösa arv]

I vissa fall gjorde dock pedagogerna, som i nedanstående exempel, först en ansats till en mer 
upplevelseorienterad diskussion. Detta bemöttes dock med kommentarer från vissa pojkar 
med begränsad förankring i texten:

Göran: Det kan inte ha varit alldeles enkelt för dem att komma hit. Tänk er själva, om tre timmar ska du 
packa din väska och ge dig iväg...
Spridda kommentarer från killarna i klassen om vad de skulle ta med sig, exempelvis tv och Playstation 3.
Göran: Om man är lite realistisk kan man tänka sig att det varken fanns tv eller Playstation […]

Pedagogen hanterade detta genom att dela med sig av sina ämneskunskaper, vilket fick 
konsekvensen att samtalet blev undervisande i sin natur.

Göran: Är det en konstnär, Martin, vi har att göra med? Det står att han har ställt sig på bakbenen med 
ramarna lyfta... Vad är ramarna, Andreas?
[...]
Göran: Det är faktiskt framtassarna på björnen.

Slutligen förekom det, som i ovanstående exempel, att pedagogen avbröt läsningen för att 
kontrollera elevernas ordförståelse.

Det avståndsmarkerande samtalet 

De tillfällen då Göran ansvarade för högläsningen kännetecknades av högre aktivitet från killarna, 
där de på olika sätt markerade distans till den lästa boken.

Martin: Hur mycket är det kvar i boken?
Göran: 110 sidor, vi har läst 67.
Anton: Är det 110 kvar?! Åååhh! 

Det kunde röra sig om kommentarer som svårligen kunde anses förankrade i texten, frågor om 
varför just den här boken lästes, och direkta missnöjesyttringar, som i exemplet ovan.

Andreas sitter och tittar på ett papper framför sig under högläsningen. 
Göran: I bästa fall, Andreas, lyssnar du nu istället för att läsa.
Rasmus: Den är ändå inte bra. Du sa att vi skulle få välja bok, men vi fick inte...

Vid ett tillfälle uttryckte en elev att de inte hade fått vara delaktiga i bokvalet, vilket illustreras 
av utdraget ovan. 

Oförberedda intervjuer: olika klassrum, olika elever 

I anslutning till högläsningen intervjuades Göran och Camilla, som bar huvudansvaret för 
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högläsningen i respektive klassrum under undersökningsperioden, om deras uppfattningar kring den 
valda boken och hur den togs emot av eleverna. Det framkom att Camilla hade valt En ö i havet i 
samråd med skolbibliotekarierna, efter att eleverna i klassrum 2 samstämmigt hade uttryckt att de 
antingen önskade en väldigt spännande bok eller en väldigt gripande bok. Denna bok valdes sedan 
även av Göran för att läsas i klassrum 1. 

Göran: Ja, vi har inte så många killar i klassen men de tar ju desto mer plats. [...] Den handlar ju om två 
tjejer, så de upplever nog inte det som att det är något för dem. Vi läste en annan bok för ett tag sen på ett 
liknande tema [Ön i Fågelgatan]. Den handlar ju om en kille... Den hade också mer action, så den ligger 
närmare deras vardag.

Göran uttryckte att de relativt fåtaliga killarna tog mycket plats i förhållande till flickorna. Han hade 
även uppfattningen att inte boken uppskattades särskilt mycket av killarna på grund av att 
huvudpersonerna är flickor och att pojkarna föredrar böcker som innehåller mer action.

Camilla: Tjejerna är ju mer aktiva de som vi har som är aktiva, sen har vi de inaktiva tjejerna också här i 
klassen... Sen har vi ju fler tjejer [än pojkar].[...] Just de killarna som vi har här är inte vana att prata så 
mycket heller... faktiskt... de fyra som sitter här [pekar] är inte de som säger sina åsikter speciellt ofta.[...] 
Sen kanske det är en fördom att tjejer kanske har lättare för det här med lite empati och så men jag vet 
inte..det kanske är en fördom. Den är ju lite så, det är just att den är gripande, liksom hur man känner sig 
och så. Jag vet inte om tjejer har lättare för att uttrycka sin åsikt om hur man känner sig.

Camilla gav i kontrast till Göran uttryck för att merparten av killarna inte säger så mycket, medan 
en grupp tjejer är desto mer aktiva. Det tycks alltså föreligga en skillnad mellan klassrummen 
beträffande pojkarnas respektive flickornas aktivitetsgrad. Hon ger också en annorlunda, om än 
försiktig, analys av varför killarna förhåller sig annorlunda till boken: att det kan röra sig om 
förmågan att känna empati och ge uttryck för åsikter om hur man känner sig.

Sammanfattning 

En skillnad kan ses beträffande hur pedagogerna agerade i klassrummen. I klassrum 2 ägnade 
pedagogen, Camilla, sig mestadels åt att ställa öppna frågor till eleverna och sedan låta diskussionen 
flöda tämligen fritt, medan Kristina i klassrum 1 var mer benägen att styra samtalen och lägga fram 
sina egna reflektioner och analyser kring det lästa. Få samtal kring det lästa observerades under de 
tillfällen då Göran ledde högläsningen i klassrum 1, och de präglades i hög grad av försök till 
kunskapsförmedling mellan pedagog och elev eller av protester mot boken från pojkarna. 

Tongivande i klassrum 2 var en mindre grupp flickor medan de relativt fåtaliga pojkarna tog mest 
plats i klassrum 1. En tydlig skillnad observerades i deras attityder till högläsningen då dessa flickor 
var mycket aktiva och engagerade i diskussionerna, medan pojkarna i klassrum 1 ventilerade sitt 
missnöje över bokvalet på olika sätt. Flertalet av pojkarna i klassrum 2, däremot, yttrade sig inte 
alls. Denna bild bekräftas av intervjuerna som genomfördes i anslutning till högläsningen.

Kommentar angående övrig läsning i klassrummen 

Vid sidan om högläsningen förekom tyst, enskilt korgboksläsande av böcker eleverna valde själva. 
Den uppföljning av detta läsande som kunde konstateras var att eleverna ibland skrev en kortare 
text om boken när de har läst ut den. Någon löpande skriftlig bearbetning av det lästa, vare sig det 
gäller högläsning eller enskild läsning, förekom inte och har inte heller gjort det tidigare enligt 
pedagogernas utsagor.

Förberedda intervjuer

Samtliga pedagoger uttryckte att pojkar utgör majoriteten av eleverna som kan betraktas som svaga 
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läsare. Analysen av resultatet fokuserar följaktligen uppfattningarna kring vad skillnaden beror på 
och vad som kan göras för att utjämna den.

Skillnaden – en fråga om mognad 

Göran gav uttryck för uppfattningen att pojkarnas läsning är en fråga om biologiska faktorer. Pojkar 
släpar efter i sin läsutveckling och sin generella mognad:

Göran: De [pojkarna] väljer ofta enklare texter än tjejerna. Tjejerna dom är i sin mognad... det är ju 
normalt att de läser om sånt som kanske handlar om sånt som killarna inte alls är intresserade av.[...] går 
man med biblioteket med sina barn eller elever och frågar vad är du intresserad av så är det lättare att fixa 
en bok till en tjej än till en kille tycker jag för killar har inte lika mycket intressen som dom kan säga att 
dom... då är det nån idrott och så finns det rätt så få böcker kring det då.

Pojkarna gör, enligt Göran, oftast smala bokval utifrån fritidsintressen, medan texter flickorna väljer 
kännetecknas av högre komplexitet och större variation

Camilla: Jag tror inte att jag kan se nån skillnad i det läget faktiskt, för det finns många tjejer som är sena 
också men de tar ikapp det.

Kristina och Camilla, å andra sidan, uttryckte att de inte kan uppfatta någon skillnad mellan pojkars 
och flickors läsutveckling på ett tidigt stadium, utan menade att skillnaden framträder först senare.

Skillnaden – en fråga om genus 

Uppfattningen att de traditionella könsrollerna inverkar på pojkars och flickors läsning uttrycktes av 
samtliga pedagogerna, se nedanstående exempel.

Kristina: Jag tror omedvetet könsroller påverkar såna här saker. Jag menar "du ska väl vara med och 
spela fotboll och du ska ju göra det och du ska ju göra det" som kille medan en tjej "men du kan väl sätta 
dig och läsa en liten stund".

Hemmets betydelse poängterades, där olika förväntningar uttrycks på pojkar respektive flickor 
vilket inverkar på deras benägenhet att läsa, och utveckla en identitet som läsare. Pojkar förväntas 
ägna sig åt fysiskt orienterade aktiviteter, vilket lämnar föga utrymme för läsning, medan det 
omvända gäller för flickor.

Göran: Men tjejerna är mer skapta för den typ av skola vi har idag på något sätt. Det har varit för få män 
i verksamheten, tror jag.

Göran utvidgade resonemanget kring könsroller till att innefatta skolan som institution, vilken 
uppfattas som feminiserad på grund av den höga andelen kvinnor i verksamheten.

Betydelsen av lästillvända föräldrar 

Göran såg begränsade möjligheter att genom didaktiska val utjämna skillnader i läsförmåga, utan 
hänvisade ständigt till föräldrarnas betydelse när det gäller att bygga upp ett läsintresse och 
uppmuntra till fritidsläsning. 

Göran: För man är ju inte mer än människa som lärare heller, man kan påtala att man tycker att det är 
viktigt, man kan göra läsdiagnoser som visar barnens läshastighet kontra läsförståelse.[...]Alla föräldrar är 
inte mogna att vara föräldrar, om du förstår vad jag menar. Dom inser inte det bästa, och ibland får man 
vara så tydlig och säga att jag är proffs på det här och lita på vad jag säger. Det är jätteviktigt.

Det finns en naturlig och omfattande variation i läsförmåga mellan olika elever, framfördes det, och 
nivåskillnaderna riskerar att öka under skolåren snarare än minska om inte föräldrarna utgör en 
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positiv motvikt. Ett centralt uppdrag som lärare blir således att påverka föräldrarna så att de inser 
vikten av läsning.

Kristina: För om du aldrig ser din mamma eller pappa läsa, varför är de vi[ktigt]... då är det ju inte viktigt 
att läsa.

Camilla och Kristina betonar också föräldrarnas roll, om än inte lika starkt. Vikten av att föräldrarna 
är läsande förebilder poängterades. 

Betydelsen av bokval 

Samtliga pedagogerna uttryckte att pojkar ofta intresserar sig för andra böcker än flickor, och att 
detta är viktigt att ta hänsyn till för att stimulera deras läsintresse. Böcker innehållandes spänning 
och humor lyftes fram som lämpliga för pojkar, liksom sådana som knyter an till populära 
pojkintressen såsom fotboll. Camilla framförde även att vissa tilltalas av fantasygenren, se 
nedanstående utdrag.

Camilla: Vissa vill ju ha spänning och då får man leta efter spännande böcker, och vissa vill ju bara ha att 
det ska handla om fotboll, och vissa vill att det ska vara mer fantasy.

Kristina uttryckte en något annorlunda syn, genom att betona värdet av alternativa vägar till 
läsintresset som ligger utanför skönlitteraturen, såsom serietidningar och faktatidningar. Att 
eleven läser en text med intresse och engagemang är enligt det synsättet viktigare än att 
eleven läser inom en viss genre:

Kristina: En kille som jag hade för några år sedan ville inte läsa någonting, men han var jätteintresserad 
av bilar och motorer, lastbilar och sånt. Så vi kom överens om att han fick la läsa sina faktatidningar då 
om bussar och bilar och motorer. Det var inte så mycket skönlitteratur, men han läste ju i alla fall Så jag 
tror faktiskt att man vinner många gånger på att gå ifrån det här "så här ska det va". Försök att hitta 
läsintresset. Sen vore det ju jättekul om man kan bli intresserad av att läsa en berättelse och få en historia 
berättad för sig. Men det kanske kommer om du ändå får upp ett slags... att boken talar till dig oavsett om 
det är en facktidning eller vilken bok det än är.

Det bör tilläggas att samtliga pedagogerna betonade förtjänsterna med skolbiblioteket och dess 
bibliotekarier; uppdraget att finna lämpliga böcker både avseende högläsning och elevernas 
enskilda läsning verkade i hög grad vara utlokaliserat till dem. 

Betydelsen av lässtrategier 

Camilla och Kristina lyfte fram vikten av att elever tillgodogör sig strategier för att få en fördjupad 
relation till och förståelse för den lästa texten, som att ställa frågor till texten, koppla den till de 
egna referensramarna och forma inre bilder: 

Kristina: Man kanske samtalar kring boken, att man får en uppgift att man ska läsa då om man nu är 
intresserad av fotboll tex. Att man tar fram lite fotbollsböcker att läsa, eller artiklar för den delen. Att man 
läser tidningsartiklar om Ronaldino eller vem det nu kan va som man har som förebild, att man läser det 
och diskuterar efteråt. Kanske inte alltid läsa efteråt, men att ställa frågor till texten. och försöka hjälpa 
dom barnen som inte har bilder, att få bilder i huvudet.

Camilla: Man tänker: har jag varit med om något sådant här, kanske någons som ska lära sig flyga eller 
kanske göra en fint. Att man tänker, liksom, när jag skulle göra [namnet på en fint] funkade det precis 
som jag ville direkt eller hur var det liksom. Man funderar vilken känsla jag hade när jag lyckades göra 
den på en match och så.

Samtal kring det lästa upplevdes som centralt i sammanhanget, eftersom eleverna genom dem får 
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modeller för att ställa frågor till texten och en andra möjlighet att reflektera över det lästa och skapa 
sig inre bilder av det.

Kristina: Sen kan du också ställa frågor om fortsättningen om en bok, vad tror du kommer hända, det kan 
också göra att det startar en process när du går ut ur rummet, att man funderar lite "vad var det 
egentligen?" min kompis trodde att kalle skulle råka ut för detta, men tror inte jag. att man skapar ett 
intresse för att gå hem och faktiskt öppnar boken. 

Värdet av att göra förutsägelser betonades, vilket aktiverar barnens läsning och har 
motivationsskapande effekt då elevens idéer ställs emot kamraternas ibland motstridiga 
uppfattningar, se ovanstående citat.

Sammanfattning 

Två perspektiv framträdde angående skillnaden mellan pojkar och flickors läsutveckling: att den är 
biologiskt betingad i form av att pojkar är senare i sin mognad, eller att den är socialt betingad i 
form de könsroller som finns i samhället. Beträffande vad som kan göras för att överbrygga 
skillnaden framkom också två olika huvudsakliga synsätt: att det är något som till större delen 
ligger utanför skolans makt på grund av föräldrarnas centrala roll i att bygga upp ett läsintresse, 
eller att det är något skolan kan arbeta aktivt med genom att introducera lässtrategier och hjälpa till 
med bokval. Samtliga perspektiv berördes av alla tre pedagogerna i någon mån, men de lade 
tyngdpunkten i sina resonemang på olika ställen. Konstateras kan att Kristina och Camilla, som i 
hög grad betonade betydelsen av lässtrategier, tog initiativ till betydligt fler samtal med eleverna 
kring högläsningen jämfört med Göran, som i högre grad betonade biologiska faktorer och 
föräldrarnas roll. 

Björkskolan, förskoleklass 

Björkskolan är en medelstor Fsk-9-skola i en större stad i Sverige. Könsfördelningen är jämn, då 
barngruppen bestod av 7 flickor och 7 pojkar. Pedagogerna som deltog i undersökningen ansvarade 
gemensamt för gruppen. Den manliga pedagogen, som kallas för Melker i undersökningen, är 1-7 
lärare med matematik - och naturorienterade ämnen som inriktning. Den kvinnliga pedagogen i 
gruppen kallas för Sandra, och hon är 1-7 lärare med inriktning svenska. 

Observationer 

Fyra morgonsamlingar observerades, varav två av tillfällena innehöll högläsning. Vid dessa 
tillfällen läste Sandra en saga i slutet på samlingarna, när barnen hade fruktstund. Boken som lästes 
vid första tillfället heter När Åkes mamma glömde bort skriven av Pija Lindenbaum, som handlar 
om Åke vars mamma förvandlas till en drake. Många dråpliga scenarion utspelar sig när Åkes 
mamma är drake för en dag. Vid det andra skönlitterära tillfället läste pedagogen det första kapitlet i 
boken Kalle och chokladfabriken som är skriven av den brittiske författaren Roald Dahl. Boken 
karaktäriseras av ett vardagligt språk med detaljerade beskrivningar i genren science fiction.

Det flerstämmiga samtalet 

Sandra tog emot en spontan fundering från ett barn, och förde den vidare till resten av barngruppen 
som sedan fick uttrycka sina uppfattningar fritt:

Alva: Var draken hans mamma?
Sandra: Ja, vad tror ni? Var draken hans mamma? [hon tittar mot barnen i ringen]
Spridda kommentarer uppstår [ohörbara] samtidigt som många av barnen viftar med sina händer.
Sandra: Vad tror du Emma?
Emma: Jag tror att den bara drömde.
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Sandra: Du tror att den bara drömde, äh.. vad tror du Alva?
Alva: ..när han tar på sig drakhuvudet, då kanske hon blev sån [hon mumlade något först som inte kan 
uppfattas]
Sandra: Så du tror att så fort han satte på sig drakhuvudet så blev hon så. Ni andra då? [barnen börjar 
prata i munnen på varandra] Vänta, en i taget! Maria
Maria: Han drömde.
Sandra: Du tror han drömde. Anna..
Anna: Att han drömde.
Sandra: Sten..
Sten: Att han dog [spridda skratt hörs].

Alla barn som räckte upp handen fick berätta vad de trodde. I slutet av meningsskiftena avrundade 
pedagogen med att säga:

Sandra: Man får ju tro vad man vill, det är ju det som är så bra med en bok. Man får ju tänka vad man 
vill

Samtalet blev autentiskt, eftersom initiativet kom från ett av barnen. Pedagogen kommenterade inte 
barnens resonemang, utan upprepade bara vad barnen sade och avslutade samtalet med att framhålla 
att man får tänka och tro vad man vill om en boks innehåll. Elevernas inlägg var korta, och blev inte 
föremål för följdfrågor från pedagogen. 

Det undervisande samtalet

Under högläsningstillfället samtalade Sandra med barnen om ett ords betydelse:

Sandra: Vad tror ni de menar?  Ball, litet konstigt uttryck. Det är om man känner sig lite rolig, lite stor 
så.., lite cool kanske ni har hört? [aha, hörs spridda kommentarer i ringen som inte kan urskiljas] Är ni 
med på vad det betyder då? Äh... då ska vi se var vi var.. [hon fortsätter sen att läsa klart berättelsen]

Pedagogen styrde samtalet genom att ställa en fråga och besvara den själv. Ett liknande 
undervisande samtal utspelar sig också innan boken lästes upp: 

Sandra: Den boken är lite rolig, och den här, hon som har skrivit den, hon heter Pija, fast hon stavar lite 
annorlunda, hon stavar P-I-J-A 
Linda: Min mamma heter Pia
Sandra: Ja, hur stavar hon sitt namn, vet du det?
Linda: P-I-A 
Sandra: Ja, P-I-A, men den här stavar sitt namn P-I-J-A.

Sandra beskrev stavningen av författarens förnamn genom att bokstavera det. När ett av barnen 
berättade att hennes mamma hade samma namn ombads barnet att bokstavera moderns namn, för att 
påvisa skillnaden. 

Samtal inför omröstning

Barnen gjordes delaktiga i ett bokval genom att de med majoritetsbeslut fick välja mellan två
böcker efter att ha fått bakgrundsinformation om dem. 

Sandra: Se, de här två är bra! .. som ni ska få hjälpa till att bestämma. Den ena boken som vi lånade, det 
var den här boken, som heter Kalle och chokladfabriken [högt jubel uppstår bland barnen]
Anton: den vill jag ha
Sandra: Den handlar om.. Ska jag läsa vad som står på baksidan? 
Sandra: [ohörbart].. med fenomenala illustrationer av .. [ohörbart]  Blake”, och det är alltså den som har 
målat. Det här är en mer [syftar på boken], det är mycket text som jag läser i lite då och då. Och då in 
emellan ibland är det lite nya bilder [hon bläddrar i boken och visar upp några bilder för barnen]. 
Författaren heter .. [ohörbart] och han som har målat till då heter ...  [ohörbart] Blake. Där har vi ”Kalle 
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och Chokladfabriken” [hon lägger boken framför sig på golvet]. 
Den andra boken som de lånade [hon syftar på barnen som lånat böckerna på biblioteket] den ser ut så här 
[hon visar boken inför gruppen]. Den heter ”Edvard Tulanes fantastiska resa”och då står det så här ”Det 
var en gång en porslins kanin som hette...” [pedagogen fortsätter att läsa på bokens baksida].

Pedagogen stod för större delen av kommunikationen, med ett fåtal spontana inlägg av barnen. I 
samtalet med barnen om böckerna beskrev Sandra utförligt vilka som skrivit dem, vilka som 
illustrerat bilderna till bokomslagen, vilka årtal böckerna gavs ut och hur många sidor som böckerna 
innehöll.

Sammanfattning

Två olika samtalsmönster mellan pedagogen och barnen kunde skönjas under observationerna. Det 
undervisande samtalet från pedagogens sida dominerade tillfällena, som gällde ordförståelse och 
stavning. Ett flerstämmigt meningsutbyte uppstod vid ett annat tillfälle, då Sandra spann vidare på 
en fråga som en flicka i gruppen ställde. I samtalet deltog flest flickor. Ett annat samtalet 
behandlade pedagogens presentation av två böcker, vilket ledde till en omröstning i gruppen om 
vilken bok som skulle läsas. 

Övriga samtal

På de två samlingarna som inte innehöll skönlitterär läsning arbetade Sandra med det aktuella temat 
om länder som gruppen under perioden arbetade med. Vid ett av tillfällena visade hon bilder från ett 
land hon besökt och beskrev kulturella särdrag och förhållanden som var utmärkande för det. I 
samtalen fanns det gott om utrymme för barnen att uttrycka tankar och frågor kring de olika 
bilderna. Vid dessa tillfällen hade Sandra också tagit med sig saker från det aktuella landet som 
barnen fick känna på och diskutera kring. Vid det andra tillfället kom en förälder på besök och 
visade bilder från sitt hemland, vilket också gav upphov till att barnen fick uttrycka tankar och 
frågor om bilderna. 

Förberedda intervjuer 

Utdragen i alla teman är hämtade från intervjun med Melker som tillät inspelning.

Skillnaden - en fråga om mognad

I intervjun med Sandra betonade hon flickornas försprång i läsutvecklingen och berättade att 
flickorna i klassen hade knäckt läskoden före pojkarna. Hon menade att flickor mognar tidigare än 
pojkar generellt och att deras intresse för bokstäver och text därför startas tidigare. När hon 
diskuterade sin nuvarande grupp menade hon dock att skillnaderna inte var så markanta, då både 
flickorna och pojkarna låg långt framme i sin läsutveckling. 

Melker. De läser på alla skyltar, de har kommit på idén med läsning och varför man ska kunna läsa och 
så. De allra flesta ska jag säga.. och det är ju väldigt häftigt faktiskt och de har ju kommit väldigt långt. 
[...] Och det.., ja det är både pojkar och flickor som tycker det är väldigt roligt. 

Melker hade också svårt att se skillnader i den aktuella barngruppen, och uttalade sig inte om 
barn generellt, se ovanstående utdrag.

Skillnaden  – en fråga om genus

Uppfattningen att de traditionella könsrollerna inverkar på pojkars och flickors läsutveckling 
påtalades av Sandra. Hon berättade att flickorna i gruppen i högre utsträckning än pojkarna ägnar 
sig åt lugnare aktiviteter såsom att pyssla och experimentera med ord och bilder, vilka hon uttryckte 
som synonymt med den kvinnliga rollen, medan pojkarnas aktiviteter beskrevs som mer fysiska och 
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typiskt manliga. För att pojkarna inte ska komma på efterkälken gentemot flickorna menade hon att 
det är viktigt att pedagogerna skapar organiserade arbetsstunder som är så pass spännande och 
roliga att både flickorna och pojkarna kan utveckla sin läsning.  

Betydelsen av lästillvända föräldrar 

Betydelsen av engagerade och stöttande föräldrar var viktig enligt Sandra för hur barnens 
läsutveckling skulle te sig. Under intervjun berättade hon att hon månaden tidigare närvarit på en 
föreläsning om högläsning, och att föreläsaren beskrivit betydelsen av lästillvända föräldrar som 
dagligen läser för sina barn. Hon menade att barn som får sagor lästa i hemmet blir positivt inställda 
till aktiviteter med läsning samtidigt som de får språklig träning. Sandra kopplade således barnens 
läsförmåga i skolan till hur mycket föräldrarna läste för dem i hemmet.

Betydelsen av bokval

Angående bokval berättade Melker:

Melker: Ja, ofta är det ju att barnen väljer och så, och att man läser det som är poppis eller det som de 
tycker om att höra. Man märker ju ganska snart också svårighetsgraden vad de klarar av och så. För det 
ska ju va, så många som möjligt skall kunna hänga med i berättelsen, så att det får man ju avväga. [...]Så 
många gånger så.., så får barnen bestämma. Men sen kan ju vi för att utmana lite, ta upp svårigheter och 
ämnen, så kan ju vi vara med och välja.

Båda pedagogerna i förskoleklassen uttryckte att barnen ofta får välja litteratur, men att de ibland 
väljer böcker för att utmana barnens kunskaper då de vill åskådliggöra särskilda ämnen. Melker 
menade också att man måste avväga svårighetsgraden, för att så många som möjligt ska kunna 
tillgodogöra sig berättelsen och att alla barnens intressen ska avspegla sig i bokvalet. 

Melker: …jag har inte, sett så mycket av det faktiskt. Sen generellt så är de ju faktiskt snabba med att 
säga vad som är för flickor och vad som är för pojkar.[...]Det gör de ju redan när de är sex år, det gör de ju 
tidigare också.. De vet ju precis, så man försöker ju utmana dem när de säger någonting att "nämen dö.." 
Nu har de inte pratat så om böcker, men de säger ju så om färger generellt, om rosa och blått och så och 
vad som är vad och att man försöker utmana dem i det. 

Melker kunde inte se att flickor och pojkar väljer olika sorters böcker beroende på vilket kön de 
tillhör, men uttryckte att de gör olika val inom andra områden (se utdraget ovan).  

I intervjun med Sandra framkom att alla barnen är väldigt intresserade av fantasy och science 
fiction, men att hon kunde se att pojkarnas intresse var lite större än flickornas för denna genre. Hon 
hade också sett att flickorna intresse för olika djurböcker var bredare än pojkarnas, vars fokus 
mestadels låg på dinosaurieböcker i denna genre.

Båda pedagogerna betonade förtjänsterna med skolbiblioteket och dess bibliotekarier, som hjälper 
till att finna lämpliga böcker både avseende högläsning och aktiviteter som genomförs i teman i 
gruppen.

Betydelsen av lässtrategier 

Melker framhöll vikten av att barnen med jämna mellanrum får återberätta skeendet i handlingen 
för att de inte ska tappa tråden om vad historien handlar om. I samtalet pekade han också på olika 
aspekter man kan samtala kring, beroende på vad syftet med läsningen är och vad berättelsen 
handlar om. Ibland är det bokens dilemma som är intressant att tala om och ibland är det språket 
eller handlingen som fokus ligger på. Vad gruppen förstår och vilka upplevelser den delger har 
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betydelse för vilket samtal som uppkommer, se nedanstående utdrag.

Melker:.. det beror ju på om man, hur man valt boken, runt ett dilemma säg.. ja... vad ska man ta? .. 
utanförskap.. kompisskap. Då kanske man berör, då kanske man har överseende med fler svåra ord och då 
kanske man fokuserar frågorna och frågeställningarna runt vad kunde han ha gjort?, eller vad tror ni hon 
känner nu och så.. och fokusera på det. Men om man läser, men om man märker, att man har valt en bok 
där språket är lite för svårt, då stannar man mer på ord kanske. Och då kanske man också får stanna, nu 
måste vi sammanfatta här.. vad är det som har hänt här egentligen? Och då får man liksom, kanske barnen 
får återberätta, var har vi hamnat, så att man ser att de är med.

Under intervjutillfället betonade han även fördelarna med högläsning i grupp och menade att 
arbetssättet är en bra metod för att utveckla barnens ordförråd, begreppsförståelse, empati och att 
barnen under läsningen kan skapa sig inre bilder.

Sandra uttryckte sig på ungefär samma sätt om högläsningen och menade att gruppupplevelsen 
under högläsningen också är värdefull eftersom barnens föreställningar om böckerna får utrymme i 
samtalen och att barnen blir varse om att kompisarnas tankar och uppfattningar skiljer sig gentemot 
deras egna.

Sammanfattning 

Sandra såg en generell skillnad när det gäller pojkars och flickors läsutveckling och ansåg att både 
mognad och könsroller var av betydelse för detta. I den aktuella barngruppen kunde dock ingen av 
pedagogerna se någon större skillnad, även om Sandra framföll att flickorna hade knäckt läskoden 
tidigare. När det gäller frågan om vad som kan göras för att överbrygga skillnader mellan flickors 
och pojkars läsutveckling framfördes att skolan kan stimulera barnens läsintresse genom fler 
organiserade lässtunder.

I intervjuerna framkom också att barnen ofta får välja böcker till högläsningsstunderna, vilken 
styrks av de utförda observationerna, men att pedagogerna ibland bestämmer vilken litteratur som 
ska läsas i ett bestämt kunskapsutvecklande syfte. Melker poängterade även att bokens 
svårighetsgrad måste avvägas utifrån barnens kunskapsutveckling, så att läsningen blir utmanande 
men ändå begriplig. Beträffande barnens egna bokval uppfattade Sandra att pojkarnas bokval var 
snävare i förhållande till flickornas, medan Melker inte upplevde någon skillnad.

Pedagogerna uttryckte likartade uppfattningar om nyttan med att arbeta med litteratur och menade 
att samtalen kring det lästa berikade barnens ordförståelse, begreppsbildning, fantasi samt deras 
hantering av känslor och dilemman. Samtalens art varierar sedan utifrån syftet med läsningen, och 
utifrån den förståelse och de upplevelser barngruppen bidrar med.  

Kopplingar mellan sjätteklassen och förskoleklassen

Samtal kring lästa böcker med varierande grad av elev- respektive pedagogmedverkan 
konstaterades både i sjätteklassen och i förskoleklassen. Diskussioner där eleverna fritt uttryckte 
sina uppfattningar förekom i båda klasserna, liksom samtal där pedagogerna styrde ordväxlingen 
med ett bestämt syfte, exempelvis genom att förklara innebörden i ett ord. I både förskoleklassen 
och sjätteklassen fanns det tecken på att flickorna uppvisade en högre grad av delaktighet i 
diskussionerna än pojkarna, även med hänsyn till att pojkarna var i minoritet i sjätteklassen. I 
sjätteklassen var en möjlig förklaring att, i enlighet med vad som framkom under intervjuer och 
observationer, att pojkarna inte tilltalades särskilt mycket av den valda boken. Samma slutsats kan 
ej dras beträffande förskoleklassen, där sådana indikationer saknades. 

De flesta pedagogerna betonade de traditionella könsrollernas betydelse för läsintresset och 
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-förmågan, då pojkar förväntas ägna sig åt fysiska aktiviteter medan flickorna i högre grad 
uppmuntras till läsning. När det gäller vad skolan kan göra för att överbrygga könsskillnaderna 
uppgav en av lärarna i förskoleklassen att det krävs flera strukturerade undervisningstillfällen med 
skönlitteratur i fokus som kan uppfattas positivt av pojkar. Detta överensstämmer med utsagorna 
från pedagogerna i sjätteklassen, där två av dem uttryckte vikten av att samtala kring det lästa för att 
eleverna ska tillgodogöra sig lässtrategier och ta del av kamraters perspektiv. Att det finns 
förtjänster med att ta del av kamraters tankar kring det lästa togs även upp av den kvinnliga 
pedagogen i förskoleklassen, dock utan specifik koppling till pojkars behov vad gäller 
läsutveckling. 
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DISKUSSION
Utifrån de analyserade observationerna och intervjuerna kan det konstateras att pedagogerna 
genomförde samtal kring läsupplevelser med barnen och poängterade vikten av att de tillgodogör 
sig lässtrategier för att få en djupare förståelse för det lästa. Detta är i enlighet med den 
undervisning som förespråkas av exempelvis Chambers (1998) och  Stensson (1996). Värdet av 
medvetna och anpassade bokval för att bygga upp läsintresset hos pojkar betonades även av 
pedagogerna, vilket ligger i linje med den forskning vi presenterat som understryker intressets 
inverkan på läsförmågan, se exempelvis Oakhill och Petrides (2007) samt Lie, Linnakylä och Roe 
(red., 2003). 

I förhållande till Ewalds (2007) studie kan det konstateras att läsundervisningen i de undersökta 
klassrummen i högre grad präglades av reflekterande samtal än de i Kvarnskolan och Åskolan. Till 
skillnad från dessa skolor hade Granskolan och Björkskolan ett gediget samarbete med ett 
välfungerande skolbibliotek, enligt pedagogernas utsagor. Den reflekterande undervisningen hade 
dock inte drivits lika långt som i läsprojektet på Vångaskolan (Ewald 2007), där eleverna skrev 
texter i olika genrer i anknytning till den lästa texten.

Nedan kommer den observerade undervisningen analyseras och problematiseras mer ingående, med 
fokus på i vilken utsträckning den kan anses stödja de elever, inte minst pojkar, som inte har 
framskridit så långt i sin läsutveckling.

Reflekterande samtal – för vem?

Av resultatet från observationerna intresserar vi oss särskilt för de samtal som återfinns under 
kategorin Det flerstämmiga samtalet, eftersom de i hög grad hade den karaktär som förespråkas av 
Chambers (1998) och Dysthe (1996). Barnen lämnades stort utrymme att uttrycka sina 
uppfattningar kring boken, medan läraren ställde öppna frågor, bekräftade barnens tankegångar på 
ett positivt sätt samt inlemmade deras funderingar i följdfrågor. Dysthe (1996) menar att denna 
kommunikation leder till en förhöjd inlärningspotential, vilket är i enlighet med Chambers 
ståndpunkt att samtalen leder till att barnen får en fördjupad förståelse för det lästa genom att 
uttrycka sina uppfattningar och ta del av andras. Utsagorna från de intervjuade pedagogerna 
bekräftar dessutom att samtalen hade detta syfte. Den oundvikliga frågan vi ställer oss är: Hur kan 
vi veta att arbetssättet faktiskt stödjer svaga elever i sin läsutveckling?

Den sammantagna bilden från observationerna av de flerstämmiga samtalen i sjätteklassen (som 
ägde rum i klassrum 1), och från den oförberedda intervjun med pedagogen som ansvarade för 
dessa tillfällen, är de dominerades av ett fåtal elever, företrädesvis flickor. Någon undersökning av 
dessa elevers kunskapsprofiler har inte genomförts, men det ligger nära till hands att anta att det inte 
har varit främst lässvaga och läsundvikande elever som har gjort sina röster hörda. Mer sannolikt är 
att det är eleverna med störst intresse, självförtroende samt förmåga vad gäller läsning som har 
uttryckt sina uppfattningar. Under motsvarande samtal i förskoleklassen var det också främst flickor 
som medverkade.

Under samtalen som har analyserats under kategorin Det lärarstyrda samtalet gick det inte se att 
meningsutbytena dominerades av vissa elever. Istället var läraren mycket aktiv, och delade i större 
utsträckning med sig av egna reflektioner kring det lästa i samtalen med eleverna. Ställd mot 
bakgrunden av Chambers (1998) och Dysthe (1996) skulle detta leda till att inlärningspotentialen 
minskar, eftersom eleverna får mindre utrymme att uttrycka sig. Vår uppfattning är dock att lärarens 
högre aktivitet kan ses som en naturlig konsekvens av att eleverna i detta klassrum (klassrum 1) 
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uppvisade en lägre grad av intresse och engagemang inför det lästa. Att läraren tog mer plats kan i 
ljuset av detta uppfattas som motiverat, då hon genom sina inlägg hjälper eleverna att rikta sin 
tankeverksamhet. Det är i så fall i linje med Vygotskijs (1995) resonemang.

Samtalen i kategorin Det undervisande samtalet präglades av marginell aktivitet från eleverna, med 
svar av utfyllnadskaraktär. Sekvenserna har karaktären av traditionell kunskapsförmedling där 
lärarens perspektiv och referensramar är utgångspunkten, tvärt emot den erfarenhetspedagogiska 
undervisning som Vygotskij (1995) förespråkar. Inlägg där pedagogerna tänker högt kring texterna 
utifrån sina kunskaper och erfarenheter kan dock ses som ansatser till modellering, vilket är ett 
viktigt inslag för att barnen ska tillgodogöra sig lässtrategier enligt Stensson (2006). Pedagogerna 
underlät emellertid att motivera sina utläggningar inför barnen, vilket är av central betydelse enligt 
Stensson (2006). 

Utifrån den bakgrund som Chambers (1998) och Dysthe (1996) utgör är det lätt att se kritiskt på den 
pedagog som i undersökningen betonade faktorer utanför skolan som betydelsefulla för pojkars 
läsning, och åstadkom få tillfällen för reflekterande samtal. Med tanke på andelen passiva elever 
under samtalen som kännetecknades av flerstämmighet i denna studie kan vi dock inte dra 
slutsatsen att dessa samtal var till stöd för de elever som hade störst behov av att utveckla 
läsintresset och läsförmågan i linje med strävansmålen i kursplanen (Skolverket, 2001). Tvärtom 
kan konsekvensen enligt vårt resultat bli att klyftorna i läsförmåga ökar ytterligare, om elever med 
goda förutsättningar utvecklar sina tankegångar och berikar sin förståelse medan de med sämre 
förutsättningar passiviseras.  

I ljuset av detta är det svårt att avfärda Görans resonemang, där han menar att pedagoger bara kan 
ha en begränsad inverkan på elevers lärande med tanke på föräldrarnas centrala roll beträffande 
barns läsutveckling, vilken även betonas av Linnakylä och Malin (2003).  I nedanstående avsnitt 
ämnar vi dock utveckla de möjligheter vi ser att skapa förutsättningar så att samtliga elever får 
möjlighet att utveckla sin förmåga att tolka och uppleva texter genom meningsskapande samtal. 

Vägar till inkluderande litteratursamtal

Såväl Stensson (2006) som Molloy (1996) betonar skrivandets roll för att åstadkomma samtal där 
alla elever har något att tillföra. Även Dysthe (1996) poängterar sambandet mellan skrivande och 
samtalande, där elevernas texter blir utgångspunkten för diskussionerna. Här ser vi en möjlighet att 
utveckla de observerade samtalen i sjätteklassen, där elever besvarade frågor utan att först bearbeta 
dem skriftligt. Om skrivkunniga barn får möjlighet att befästa sina tankar skriftligt innan de ger 
uttryck för dem muntligt kommer alla att ha något att säga eftersom de utgår från sin text. De kan 
exempelvis sammanfatta vad som nyss har skett i boken, eller skriva ner sina tankar kring frågor 
som läraren ställer utifrån sina upplevelser innan de ger uttryck för dem muntligt. Att samtala med 
kompisen bredvid innan diskussionen förs i hela klassen skulle motsvara samma syfte, vilket är i 
enlighet med Stensson (2006).

Dysthe (1996) framhåller även värdet av att läraren i samtalen ställer följdfrågor till hela gruppen 
utifrån barnens kommentarer, eftersom detta leder till ökat engagemang när elevernas tankar blir en 
del av undervisningen. Exempel på tillfällen då pedagogerna har gjort just detta har observerats 
både i sjätteklassen och i förskoleklassen. Vi ser dock utökade möjligheter till att följa upp elevers 
kommentarer, även när de går i en riktning som kan upplevas som mindre önskvärd. Ett tillfälle har 
beskrivits i resultatanalysen där Göran bemötte elevers kommentarer med att förmedla sin 
ämneskunskap. Ett alternativt sätt att hantera situationen hade varit att ställa frågan till samtliga 
eleverna vad de skulle ta med sig om de var tvungna att hastigt lämna landet. Diskussionen skulle 
på så sätt ha lyfts till ett plan där alla elever kunde ha något att säga, oavsett hur engagerade de var i 
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berättelsen för tillfället. Meningsutbytet skulle kunna ha fungerat motivationsskapande inför den 
fortsatta läsningen, då eleverna har tänkt sig in i situationen och uttryckt sina tankar inför den.

Intressets betydelse för pojkars tillgodogörande av läsupplevelser har understrukits i den anförda 
litteraturen (Oakhill & Petrides, 2007). Denna faktor framstår också som central i vår studie, med 
tanke på de missnöjesyttringar som flera pojkar riktade mot den lästa boken i sjätteklassen; en bok 
som dessutom beskrevs som ointressant för pojkarna av den manlige pedagogen. Förutsättningarna 
för att ha meningsskapande samtal kring en läsupplevelse framstår som begränsade. Vi har inte 
själva läst En ö i havet, men bedömer i enlighet med Görans resonemang att boken har ringa 
möjligheter att intressera pojkar. Skolbibliotekariens rekommendation framstår i ljuset av detta som 
tveksamt. Observationerna i förskoleklassen innehöll inga liknande avståndsmarkeringar från 
barnen, vilket kan förklaras av att böckerna som lästes var mer pojkvänliga.

Bokvalets betydelse betonades av samtliga pedagoger, då de uttryckte vikten av att hitta böcker ur 
lämpliga genrer till inte minst pojkarna. Detta är i enlighet med Linnakyläs och Malins (2003) 
resonemang kring intressets avgörande betydelse för pojkars läsutveckling i förhållande till 
flickorna, där de även understryker värdet av att presentera böcker som upplevs attraktiva av pojkar. 
En av pedagogerna i undersökningen, Kristina, drev resonemanget kring bokval längre genom att 
anknyta till texter som ligger utanför den skönlitterära genren, exempelvis faktatidningar och 
serietidningar. Vi uppfattar att det ligger i linje med Alloway et al. (2002), som framför möjligheten 
att se bortom traditionellt skolarbete och istället anknyta till exempelvis populärkulturen. Om 
pedagoger samtidigt introducerar alternativa teknologier och uttryckssätt, exempelvis elektroniska 
sådana (ibid), förankras undervisningen i barnens erfarenhetsvärld vilket är av central betydelse 
enligt Vygotskij (1995).  Detta är även i enlighet med Säljös (2000) resonemang kring hur en 
individs förståelse av en text beror på hur den stämmer överens med läsarens bakgrundskunskaper 
och kulturella erfarenheter. En följd av en sådan undervisning är dessutom att barnens, inte minst 
pojkarnas, förhållningssätt till undervisningen förändras så att de lättare kan relatera till den och 
agera inom den (Linnakylä & Malin 2003).

En ökad variation beträffande såväl textval som teknologianvändande upplever vi således som 
centralt för att öka pojkarnas benägenhet att delta i och tillgodogöra sig läsundervisningen. 
Tendenser till ett sådant synsätt uppfattades under undersökningen i förskoleklassen, där barnen 
exponerades för kortare texter som lästes direkt samtidigt som de fick möjlighet att samtala kring 
material som presenterades digitalt. Möjligheten att läsa och diskutera kortare texter som väljs av 
eleverna, på liknande sätt som observerades i förskoleklassen, kan enligt vår uppfattning utnyttjas 
även längre upp i åldrarna då elevernas spontana intresse och egna erfarenheter kan tas tillvara på 
ett annat sätt än med längre böcker. Eleverna skulle även exponeras inför en större variation av 
texter, vilket kan leda till att fler av dem upplever engagemang inför det lästa och blir mer delaktiga 
i diskussionerna. Läsningens syfte och svårighetsgrad kunde även varieras och anpassas i högre 
grad till elevers olika kunskapsbehov, vilket är i enlighet med tankar som Melker uttryckte under 
studien i förskoleklassen. Detta stämmer i sin tur väl överens med Vygotskijs teori om den närmaste 
utvecklingszonen (Bråten & Thurmann-Moe 1998).

En slutlig reflektion är att samtal i anslutning till högläsning har sina naturliga begränsningar, 
eftersom samtliga elever inte kan förväntas vara engagerade i den valda boken. Därför ser vi ett 
värde i att barn får samlas i mindre grupper kring böcker som intresserar dem, och samtala inom 
gruppen, vilket är i enlighet med vad Alloway et al. (2002) framför. En av pedagogerna, Kristina, 
ger intryck av att resonera på samma sätt i ett intervjusvar. Mindre gruppstorlek kan enligt vår 
uppfattning även medverka till att fler barn tar initiativ i diskussionerna. 
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Didaktiska konsekvenser

• Det är av central betydelse att säkerställa att samtliga elever får möjlighet att göra sina röster 
hörda i det flerstämmiga klassrummet – inte endast ett fåtal.

• Samtal kring läsupplevelser kräver således en medveten struktur för att maximera barnens 
delaktighet. 

• En låg aktivitetsgrad från pedagogen är inget självändamål, tvärt om krävs det att pedagogen 
är aktiv med att styra samtalet och följa upp barnens tankar för att samtalen ska ge önskad 
effekt.

• Barnens, inte minst pojkarnas, intresse och engagemang för det lästa har en avgörande effekt 
på samtalen.

• En vidgad syn på textval och teknologianvändande kan vara önskvärd för att anknyta till 
elevernas intressen och erfarenhetsvärldar.

Metoddiskussion

Vi upplever att den etnografiskt inspirerade metoden har varit ändamålsenlig för studien, eftersom 
våra frågeställningar har besvarats. Observationerna och intervjuerna kompletterade varandra på ett 
fördelaktigt sätt, vilket gjorde det lättare att dra adekvata slutsatser. Ett problem vi ställdes inför var 
dock att empirin från Björkskolan blev begränsad i sin omfattning i förhållande till den från 
Granskolan. Detta berodde på att pedagogerna i förskoleklassen inte fokuserade skönlitteratur under 
perioden, och hade andra åtaganden i form av handledning till andra lärarstudenter. Detta medförde 
att intervju- och observationstillfällena blev färre än tänkt. Av denna anledning har tyngdpunkten i 
diskussionen lagts på Granskolan, eftersom det större antalet genomförda observationer och 
intervjuer som utförts där leder till större tillförlitlighet

Som beskrivits tidigare utgör observationerna grunden för vårt resultat, vilket är en styrka eftersom 
vi då kan utvärdera hur undervisningen ser ut. Vi är emellertid inga vana observatörer, vilket kan ha 
lett till att vissa skeenden och samtal inte uppfattades. Vissa meningsutbyten dokumenterades inte, 
eftersom några medgivandeblanketter kom oss till handa sent eller inte alls. Detta upplever vi som 
olyckligt särskilt vad gäller en pojkes deltagande i klassrum 2 på Granskolan. Han hade mycket att 
säga om det lästa, men saknas i rapporten eftersom medgivandeblanketten lämnades in först när 
undersökningen var genomförd.

Undersökningens tillförlitlighet hade stärkts om vi hade utfört undersökningarna gemensamt, men 
detta var inte möjligt på grund av att de har genomförts på två olika orter under en studieintensiv 
period. 

Förslag till fortsatt forskning

Under analysen av resultatet diskuterade vi vilken betydelse pedagogens könstillhörighet har för 
läsundervisningen. Eftersom endast en manlig pedagog observerades i studien kunde vi inte dra 
några slutsatser angående detta utifrån undersökningen. Därför skulle vi uppfatta det som intressant 
att undersöka vilken betydelse manliga förebilder inom skolan har för att utveckla pojkars läsning.

En annan central aspekt som kan utforskas närmare är vilken undervisning som gynnar de elever 
som inte är särskilt benägna att ta för sig i ett klassrum som är flerstämmigt i enlighet med Dysthes 
(1996) teori. Finns det effektiva arbetsformer för att aktivera dem, eller är en mer lärarstyrd 
undervisning att föredra för deras kunskapsutveckling? Vi frågar oss även i vilken utsträckning mer 
passiva elever stimuleras i sitt lärande av mer aktiva kamrater.
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Det vore även intressant att undersöka praktiker där läsundervisningen i högre grad präglas av 
populärkulturen och elektroniska uttrycksformer. Stimulerar en sådan undervisning elevernas 
läsutveckling i högre grad än mer traditionell undervisning?
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Bilaga- missivbrev

Hej!

Vi är två lärarstuderande som läser sista terminen på lärarutbildningen i Borås. Under denna termin 
ska vi utföra ett examensarbete där vi undersöker hur lärare arbetar med skönlitteratur med 
eleverna. Anledningen till att vi intresserar oss för detta ämne är undersökningar som visar på 
sjunkande läsförmåga bland elever och stora klyftor mellan pojkars och flickors läsförståelse. 

Vi genomför undersökningen genom att vara på plats i klassrummet och observera när lärarna 
arbetar med skönlitteratur med eleverna. Samtliga som medverkar i undersökningen behandlas 
konfidentiellt, vilket betyder att de riktiga namnen på personer och platser utelämnas när vi skriver 
vårt arbete. Informationen som vi samlar in kommer endast att användas för att genomföra 
examensarbetet. Den förvaras så att endast vi har tillgång till den, och förstörs när examensarbetet 
är slutfört. 

Du som vårdnadshavare ger ditt godkännande till att ditt barn medverkar i undersökningen genom 
att fylla i denna blankett. Ditt barns medverkan är av stort värde för oss, när vi ska genomföra vår 
studie inom detta angelägna område. Om ni har frågor om undersökningen är ni välkomna att 
kontakta oss via e-post.

Med vänlig hälsning,

Jessica Eriksson, s061707@utb.hb.se
Robert Walldén, s062629@utb.hb.se

MEDGIVANDE

       □ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn
     
       □  NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn

     
.........................................................................................................
(Barnets namn)

blir observerat under undersökningen av hur lärare arbetar med skönlitteratur med eleverna.

..................
Datum

...........................................................................
(Målsmans underskrift)
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