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Sammanfattning  
Syftet med studien var att undersöka hur elever i grundskolans senare år resonerar kring begreppen läsning och 
text, vad de läser på sin fritid och vilken inställning de har till läsning i skolan. För att få svar på dessa frågor 
genomfördes 12 kvalitativa intervjuer av elever i årskurs 7 och 9. Resultatet visar att eleverna inte har någon 
vana att resonera om läsning och begreppet text och att de till stor del förknippar läsning med böcker och 
skönlitteratur. Det vidgade textbegrepp som skolverket vill föra in i skolan var inte förankrat hos eleverna. När 
det kommer till elevernas läsning på fritiden så visade det sig att de möter en mängd olika texter som skiljer sig 
mycket från det de får läsa i skolan. Det var även stor variation eleverna emellan gällande vad de läser på 
fritiden. De flesta eleverna var negativt inställda till läsningen i skolan och menade att det kändes påtvingat och 
att man för sällan fick välja själv. Det lyftes även fram kritik mot att man i valet av böcker för ofta valde 
vardagsnära texter där eleverna känner igen sig.  
 



 3

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................. 4 

1.1 Syfte och frågeställningar ............................................................................................................................................................. 5 

2. Teori ..................................................................................................................................... 5 

2.1 Begreppet läsning......................................................................................................................................................................... 6 

2.2 Läsutveckling ............................................................................................................................................................................... 6 

2.3 Svenska elevers läsförståelse......................................................................................................................................................... 9 

2.4 Literacy ..................................................................................................................................................................................... 10 

2.5 Det vidgade textbegreppet........................................................................................................................................................... 11 

2.6 Elevers textmöten ....................................................................................................................................................................... 12 

3. Metod .................................................................................................................................. 14 

3.1 Kvalitativ forskning .................................................................................................................................................................... 14 

3.2 Den kvalitativa forskningsintervjun ............................................................................................................................................. 15 

3.3 Genomförandet .......................................................................................................................................................................... 17 

3.4 Urval ......................................................................................................................................................................................... 18 

3.5 Forskningsetiska aspekter........................................................................................................................................................... 19 

3.6 Bearbetning och analysmetod ..................................................................................................................................................... 20 

3.7 Metoddiskussion......................................................................................................................................................................... 21 

4. Resultat ................................................................................................................................ 22 

4.1 Vad läsning innebär för eleverna................................................................................................................................................. 22 
4.1.2 Boken i centrum................................................................................................................................................................. 22 
4.1.3 Läsning är skönlitteratur..................................................................................................................................................... 23 
4.1.4 Faktasökare ....................................................................................................................................................................... 24 
4.1.5 Vidgad syn på läsning ........................................................................................................................................................ 25 

4.2 Textbegreppet i elevernas värld................................................................................................................................................... 25 
4.2.1 Typografiskt textbegrepp.................................................................................................................................................... 25 
4.2.3 Ett vidgat textbegrepp ........................................................................................................................................................ 26 

4.3 Elevernas läsning på fritiden....................................................................................................................................................... 27 
4.3.1 Skönlitteratur ..................................................................................................................................................................... 27 
4.3.2 Faktaläsning ...................................................................................................................................................................... 28 
4.3.3 Tidningar och magasin ....................................................................................................................................................... 28 
4.3.4 Texter på datorn................................................................................................................................................................. 29 
4.3.5 Teve, film och teater .......................................................................................................................................................... 31 

4.4 Synen på sig själv som läsare ...................................................................................................................................................... 32 

4.5 Elevernas attityd till läsning i skolan ........................................................................................................................................... 33 
4.5.1 Påtvingad läsning............................................................................................................................................................... 33 
4.5.2 För mycket vardagsrealism................................................................................................................................................. 33 
4.5.3 De ensamma entusiasterna .................................................................................................................................................. 34 

5. Diskussion ............................................................................................................................. 34 

5.1 Elevernas syn på texter och läsning............................................................................................................................................. 35 

5.2 Elevernas läsvanor..................................................................................................................................................................... 36 

5.3 Elevernas inställning till läsning i skolan..................................................................................................................................... 37 

5.4 Forskning i framtiden ................................................................................................................................................................. 38 

7. Litteraturförteckning.................................................................................................................. 39 

Bilaga 1 ................................................................................................................................... 41 



 4

1. Inledning 
Som yrkesverksam svensklärare på grundskolan upplever jag ofta den glädje som det innebär 

att få vara del i en spännande diskussion med eleverna kring olika typer av texter. Det är 

stimulerande att vara en del i en utvecklingsprocess där eleverna lär sig förstå och reflektera 

över innehållet i texterna, dela med sig av sina synpunkter till andra och lyssna på varandra. 

 

Tyvärr överskuggas denna glädje allt som oftast av frustrationen över att se de elever som 

hamnar utanför och inte blir en del i denna process. Jag tänker på de elever som upplever sig 

själva som ”dåliga” läsare eftersom de har svårt att ta till sig innehållet i de texter som de fått 

läsa i skolan. De menar att de sällan läser och hänvisar till att det är tråkigt eller för svårt, 

vilket oftast får till följd att de inte läser den text som de har i läxa. Om de trots allt har läst 

texten är risken stor att de sitter overksamma under lektionen och tänker på något annat. 

 

Denna situation gör mig bekymrad eftersom eleverna då går miste om värdefulla tillfällen att 

få diskutera med jämnåriga och att genom det utvecklas som individer. Ett viktigt inslag i 

svenskämnet är just att eleverna genom att reflektera över och diskutera skönlitteratur, film 

och teater får en ökad förståelse för sig själva och världen, vilket bidrar till att forma den 

personliga identiteten (Skolverket 2000). Jag menar att det är allas rättighet att få ta del av 

denna process och det är ett viktigt uppdrag för läraren att ge eleverna så goda förutsättningar 

för detta som möjligt. Det är i denna problematik jag tar utgångspunkt för min studie.  

 

Jag är övertygad om att vi för att minska denna problematik behöver närma oss eleverna och 

få till stånd en dialog kring läsning. Till att börja med måste vi bilda oss en uppfattning om 

hur eleverna uppfattar begreppen text och läsning och hur mycket och vad för typ av texter de 

läser på sin fritid. Jag tror således att det är av stor vikt att kartlägga elevernas läsvanor och att 

ta sin utgångspunkt i det när vi undervisar. Därefter kan vi försöka inspirera dem till vidare 

läsning. Min tanke är därför att vi genom att utgå ifrån texter som ligger nära de texter 

eleverna är vana vid att läsa, både gällande ämnesområden och genrer, kan starta en process 

som i förlängningen leder till en bättre läsförmåga och ett mer varierat läsande hos eleverna.  

 

Enligt kursplanen i svenska är det också en av skolans uppgifter att ta utgångspunkt i 

elevernas egna kulturella skapande och deras läserfarenheter och därigenom låta olika 

upplevelser, åsikter och värderingar mötas (Skolverket 2000). 
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Jag tror att många ungdomar läser mer än vad både de själva och andra tror. Ungdomar har 

idag tillgång till och matas med ett berättande och ett informationsflöde som är mycket 

varierat och komplext. Med en vidgad syn på begreppet text kan man konstatera att läsning 

idag kan ta sig många olika former. Utöver traditionell skönlitteratur och faktaläsning möts 

man exempelvis av film, bilder, bloggar, diskussionsforum och krönikor på Internet och texter 

i dataspelsvärlden. 

 

Min uppfattning är att det finns ett stort glapp mellan den textvärld som eleverna befinner sig 

i och den som undervisningen i svenska oftast kretsar kring.  Det finns därför ett behov av att 

föra samman dessa världar för att skapa rätt plattform för eleverna att få stimulans och 

utveckla sitt läsande. Detta har på senare tid uppmärksammats i högre utsträckning och det är 

ingen tillfällighet att svensklärarföreningens årsskrift 2008 kretsade just kring temat 

ungdomskulturer. 

 

För att skapa den bästa plattformen för lärande behöver man alltså skapa en större förståelse 

hos lärare för hur elever uppfattar läsning och olika typer av texter och hur deras vardagliga 

möten med texter ser ut. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Med denna studie vill jag få ökad insikt i hur högstadieelever kan resonera kring läsning och 

olika typer av texter. Jag vill också se exempel på hur elevers textmöten under fritiden kan se 

ut och hur elever resonerar när de jämför läsningen på fritiden med läsningen som är kopplad 

till skolämnet svenska. 

 

De frågeställningar jag kommer att söka svar på är följande: 

 

Hur ser eleverna på begreppet text och vad innebär läsning för dem? 
 
Vad läser eleverna på sin fritid? 
 
Vilka attityder har eleverna till läsning i skolan? 
 

2. Teori 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för vad delar av forskningen säger om det som jag har 

intresserat mig för i min studie. Jag inleder med begreppen läsning och läsutveckling för att 
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sedan belysa svenska elevers läsförmåga i ett internationellt perspektiv. Efter det behandlar 

jag termen literacy, det vidgade textbegreppet och elevernas läsvanor. 

2.1 Begreppet läsning 
Det finns en kärnbetydelse av begreppet läsning som de flesta forskare inom området är 

överens om. Det är också den definition som man finner i nationalencyklopedin och som 

innebär att man urskiljer två huvudmoment inom läsning. Det första momentet benämns 

avkodning och innebär att man känner igen och identifierar skrivna ord. I det ingår att känna 

igen deras uttal, grammatiska funktion och generella betydelse. Detta moment är en 

förutsättning för att lyckas med det andra momentet som innefattar förståelse. Det är i sin tur 

det resultat som tolkningen av språket ger. För att få en god läsförmåga krävs att båda delarna 

fungerar väl (Elbro, 2008). Man kan utifrån detta se läsning som förmågan att få ut betydelsen 

av ett tryckt eller skrivet budskap och att det är en process som innehåller de båda delarna 

avkodning och förståelse (Taube, 2007). 

 

Begreppet läsning har trots denna vedertagna kärnbetydelse vida ramar och därför kan det 

tolkas och användas på olika sätt. I vardagligt tal används termen läsa i många olika 

sammanhang och för en rad olika aktiviteter. Det heter exempelvis att man läser noter, läser 

kartan eller läser av en termometer (Elbro, 2008). 

 

Olin-Scheller (2006) betonar att begreppet läsning etymologiskt hör samman med latinets 

”legere” som betyder att sammanfoga olika element till en helhet. Denna aktivitet behöver 

inte bara innebära att foga samman bokstäver och ord utan skulle även kunna innefatta bilder 

och ljud. Läsning skulle då innebära den aktivitet då man tillgodogör sig innehållet i alla slags 

texter. Begreppet blir i så fall tydligt kopplat till definitionen av text, vilket gör att ett vidgat 

textbegrepp skulle innebära en vidare syn på vad läsning innebär (Olin-Scheller, 2006). 

2.2 Läsutveckling 

Att utveckla god läsförmåga innebär att man förbättrar sin förmåga inom de två centrala 

delarna avkodning och förståelse. Hur långt en elev har kommit i sin utveckling och vilka 

delar han eller hon främst behöver utveckla varierar förstås. Att kunna analysera läsprocessen 

är därför en viktig del i en lärares kvalifikationer. Genom att se enskilda elevers utveckling 

kan läraren ge den specifika hjälp som de behöver (Elbro, 2008).   
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Att utveckla avkodningen innebär att eleven lär sig att identifiera orden i en text. Det leder till 

ett igenkännande gällande hur orden uttalas och vad de har för generell betydelse. Det är av 

avgörande betydelse för läsutvecklingen att eleverna uppnår en säker och snabb avkodning. 

När man ska identifiera ett ord så kan man antingen avkoda det som det står eller söka dess 

betydelse genom att titta på den övriga texten och eventuella bilder. Kontexten kan alltså ha 

betydelse för identifieringen av ord, men det har visat sig att främst svaga läsare är hjälpta av 

att se ordet i ett sammanhang. Det ses som viktigare att lära eleverna att avkoda de enskilda 

orden som de står. Numera har man insett att avkodning av ord bygger mer på bokstäverna i 

orden och inte så mycket på ordets kontext eller form. Det hjälper man eleverna med genom 

att undervisa i skriftens ljudprinciper, bokstävernas namn och form, undervisning av hela ord 

och sats och textmetoder. Så småningom sker en automatisering av avkodningen vilket gör att 

goda läsare inte lägger märke till allt som sker när de läser. Det är av stor betydelse att 

eleverna så småningom når denna nivå eftersom det då inte stjäl så mycket energi från dem 

under läsningen. För att nå dit krävs för många mycket träning och det är därför viktigt att 

eleverna läser mycket självständigt (Elbro, 2008).  

 

När det kommer till att hjälpa eleverna att utveckla en större förståelse vid sin läsning så är 

det bra med aktiviteter där eleverna själva är aktiva och omformar texten med egna ord. Det 

kan bli problematiskt ibland eftersom en sådan övning förutsätter det som den övar, nämligen 

förståelse. Det är därför viktigt att man även övar eleverna i att se skillnader mellan talspråk 

och skriftspråk och i mer allmän språkförståelse (Elbro, 2008). 

 

Det finns många andra faktorer som spelar in på läsutvecklingen men alla dessa påverkar på 

något vis de två variabler som utgör kärnan i läsprocessen, nämligen avkodningen och 

förståelsen (Elbro, 2008). 

 

Att ha en negativ självbild medför att man inte utnyttjar den kapacitet man har. Det finns ett 

konstaterat samband mellan negativ självbild och låg prestation. Vid direkta jämförelser 

mellan elever som misslyckats med den viktiga läsinlärningen har man funnit uppenbara 

skillnader med avseende på tilltron till den egna förmågan. Upprepade misslyckanden i 

inlärningssituationer medför att den naturliga nyfikenheten och entusiasmen för inlärning 

hämmas. Därför bör vi inom skolan arbeta för att undvika att eleverna utvecklar en negativ 

självbild (Taube, 2007). 
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Om vi inte lyckas med det är det lätt hänt att eleven efter ett tag undviker de jobbiga 

momenten. Om man inte riktigt tar tag i en uppgift känns inte misslyckandet lika stort. För att 

skydda sig mot fortsatta misslyckanden kan därför de svaga läsarna försöka undvika sånt den 

är dålig på, det vill säga just läsning. De hamnar då lätt i en ond cirkel och presterar lägre än 

vad de egentligen har förutsättningar för (Reichenberg, 2008). 

 

Molloy (2007) använder uttrycket “poor-get-poorer, rich-get-richer” för att beskriva vad som 

kan hända i en klass när en grupp svaga läsare tappar intresset och hamnar utanför 

undervisningen. De försvagas i en sådan situation ytterligare som läsare medan de tidigare 

goda läsarna tar ytterligare steg i sin utveckling. Glappet ökar därmed mellan de svaga och de 

starka läsarna. Motståndet kan bero på att de tycker att det är tråkigt eller att det är för svårt 

för dem. Oftast hänger det ihop. Forskning har visat att elever som gärna läser i regel gärna 

umgås med andra elever med samma intresse, samt att de även i högre grad får böcker i 

present. Även på fritiden får de då stimulans som påverkar läsutvecklingen positivt medan 

många av de svagare eleverna aldrig läser något utanför skoltid. Läraren har därmed en 

mycket viktig roll i att hjälpa eleven att bryta den negativa spiralen. Till att börja med bör vi 

ge beröm till eleverna för det de kan och för de framsteg de gör, istället för att fokusera på vad 

de inte kan.  

 

Det är viktigt att de texter som eleverna läser har en för dem hög grad av läsbarhet och att de 

kan väcka deras läslust. Reichenberg (2008) menar att granskningen av läromedel i svenska är 

bristfällig och att det faller på den enskilda lärarens lott att stå för granskningen. Risken är 

stor att detta sker slentrianmässigt eftersom det inte finns några tydliga kriterier att gå efter. 

Att använda föråldrade eller på annat sätt olämpliga läromedel kan då bli ett hinder i elevens 

läsutveckling. 

 

Reichenberg (2008) betonar även att vi måste arbeta för att undvika att eleverna blir s.k. 

bekvämlighetsläsare. Att bara läsa böcker där samma personer återkommer i bok efter bok, 

där miljön endast ändras marginellt och där berättelsen följer samma mönster ger ingen 

läsutveckling. De utsätts då aldrig för texter som bjuder motstånd. För att befästa och utveckla 

sin läsförmåga behöver man varje dag läsa på gränsen till sin förmåga. Det ställer krav på 

läraren att väcka lusten till möten med olika textgenrer. 
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Nielsen (2008) menar att lusten och intresset är av avgörande betydelse för hur elever 

utvecklar sin läsförmåga. Det bekräftas av PISA 2006, den senaste internationella 

undersökningen av läsförmåga. Där visade det sig att den faktor som hade störst betydelse för 

hur en elev utvecklar läsförmågan är läsengagemanget. I detta begrepp ingår enligt 

definitionen från PISA 2006 bland annat intresse och egen lust att läsa. En av indikatorerna 

för läsengagemang är hur ofta eleven läser olika typer av texter och hur omfattande hennes 

läsning är. Här nämns texttyper som tidskrifter, serier, fiktionslitteratur, sakprosa, e-post och 

webbsidor på Internet. Attityder till läsning och hur mycket eleverna läser på sin fritid är 

andra indikatorer (Nielsen, 2008). 

 

Motivationen är en avgörande faktor för att eleverna ska tillgodogöra sig undervisningen. 

Därför menar Molloy (2007) att vi i högre grad måste koppla undervisningen till de 

erfarenheter som eleverna själva har. Hon ställer sig också frågan hur ofta lärare ser innehållet 

i elevernas vardag som en kunskap som de kan föra in i skolan för att bidra till sin egen läs- 

och skrivutveckling. Detta resonemang stöds av skolans styrdokument, där det står att vi i 

undervisningen ska ta utgångspunkt i elevernas egna kulturella skapande och deras 

erfarenheter (Skolverket, 2000). 

 

Ulfgard (2003) för ett liknande resonemang när hon menar att eleverna har olika 

läsidentiteter, vilket utgörs av deras förhållande till läsning och deras läserfarenheter. Förutom 

att ta styrdokumentens uppdrag på allvar måste man respektera elevers skilda läsidentiteter. 

Hon uppmanar till att i högre grad föra in de texter som eleverna läser på sin fritid i 

klassrummet. Vi skulle då kunna skapa en kulturell mötesplats där traditionellt kulturarv och 

populärkultur kan mötas. Det hjälper sällan med tjat, hot eller övertalningar för att få eleven 

att utvecklas som läsare. Däremot är förutsättningarna betydligt bättre om vi finner ett sätt att 

lära känna eleven på och genom det få igång en dialog kring texter och läsning. Därför är 

kännedom om elevernas läsning på fritiden en förutsättning för litteraturundervisningen. 

2.3 Svenska elevers läsförståelse 
Under 2000-talet har internationella studier av elevers läsförmåga blivit allt vanligare. Inom 

OECD-länderna har man exempelvis sedan år 2000 genomfört undersökningen PISA, där 

även Sverige har deltagit. Från skolverkets håll har man analyserat resultatet av dessa och 

konstaterar att svenska elever överlag är goda läsare (Skolverket, 2007b). Exempelvis visade 

studien PISA från 2006 att svenska ungdomar låg klart över genomsnittet för OECD-länderna 
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gällande läsförståelse (räknat på medelvärde) och att nivån var ungefär samma som vid 

undersökningarna 2000 och 2003. Sett ur ett nordiskt perspektiv ligger Sverige efter Finland 

men är god tvåa.  

 

Ur resultatet från studien kan man även konstatera att det finns områden där Sverige ligger 

sämre till. När det kommer till de elever som presterat lägst resultat (de lägsta 5 procenten) ser 

man en signifikant försämring sedan 2000. Det märks också att det är en större spridning på 

resultaten både vid studerandet av själva provresultaten inom landet och vid en jämförelse 

med avvikelserna hos andra länder. Gällande skillnaden mellan pojkar och flickor så kan det 

konstateras att den är fortsatt stor inom OECD-länderna och särskilt sett till andelen elever i 

den lägst presterande gruppen. För svensk del har inte skillnaderna ökat nämnvärt sedan år 

2000, men sett till medelvärden är skillnaderna större mellan flickor och pojkar i Sverige 

jämfört med många andra länder. Skolverket lyfter i sin analys av resultaten fram att en ökad 

satsning på att få eleverna att bli intresserade av läsning på fritiden bör bli ett centralt mål i 

undervisningen (Skolverket, 2007a). 

 

2.4 Literacy 

Under en längre period har svenska forskare diskuterat hur man skulle kunna översätta det 

engelska uttrycket literacy till svenska. Fortfarande finns ingen vedertagen översättning utan 

en rad olika begrepp används i Sverige och många väljer att använda sig av den engelska 

benämningen (Fast, 2008). 

 

Skolverket lyfter fram begreppet literacy i sin rapport om läsundervisning i den svenska 

skolan från 2007. De menar att det engelska uttrycket literacy har en bredare omfattning än 

det svenska begreppet läskunnighet. Det kan användas inom många olika områden men 

gemensamt är att det avser en förmåga att tolka, ”läsa av” och förhålla sig till omvärlden 

(Skolverket, 2007a). 

 

Kullberg (2008) skriver att begreppet ursprungligen haft betydelsen förmåga att lära sig läsa 

och skriva sitt modersmål men att det numera har fått en mer komplex innebörd. Det finns en 

rad olika uppfattningar om hur man ska tolka begreppet. Innebörden blir olika beroende på 

sammanhanget och det kan därför delas in i olika typer av literacy. 
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Molloy (2007) konstaterar att elever som inte lyckas nå god läsförståelse vid läsning och 

reflektion kring skönlitteratur kan visa sig ha god förmåga till att förstå andra typer av texter. 

Hon tar upp ett exempel på en text som handlade om mopeder och där hon själv kände att hon 

hade sämre förståelse än några av eleverna. I texten fanns vissa uttryck som för henne var 

svåra att tolka eftersom hon hade för lite kunskap inom ämnet och inte kunde härleda 

uttrycken till verkligheten. Detta kopplar Molloy till begreppet literacy som hon definierar 

som förmågan att ta till sig innehållet i en text. Det finns då olika typer av literacy beroende 

på vilken textgenre man talar om.  

 

Nygren (2008) definierar begreppet literacy som mediekunskap. I samband med det lyfter hon 

fram att det finns en digital literacy som beskriver förmågan att tillgodogöra sig ett innehåll 

framställt i ett interaktivt digitalt medium. Ett sådant medium kan vara dataspel, Internet eller 

mobiltelefoner. Den senaste utvecklingen inom informationsteknologin har gått fort och den 

unga generationen har varit snabba på att anamma den. Den nya färdigheten har spritt sig 

snabbt bland unga globalt sett, medan den betydligt långsammare sprider sig till den vuxna 

befolkningen. Nygren lyfter också fram en del likheter mellan att läsa en bok och att spela 

dataspel. Man lär sig något nytt hela tiden när man spelar dataspel. Man lär sig att tolka det 

visuella språket med symboler och ikoner och man lär sig att utforska och tolka feedback av 

olika slag. I mer avancerade spel lär man sig att utforska samband och att hålla 

problemstrukturer i huvudet. Vidare kan det ge erfarenheter som inte kan fås i verkligheten 

och man kan lära sig att se saker ur olika synvinklar.  

 

2.5 Det vidgade textbegreppet 
I kursplanerna för svenska används begreppet text flitigt men det har visat sig svårt att 

definiera och innebörden har ändrats mellan olika perioder. Etymologiskt härstammar ordet 

text från latinets ”textus”, som har betydelsen väva samman. Inom semiotiken har man menat 

att alla mänskliga handlingar och symbolsystem kan studeras som språk. Språket har ett 

grundläggande system som används och uttrycks i ett korrekt språkbruk. Alla dessa konkreta 

tillämpningar av språkbruket kan då betraktas som text. Med ett sådant synsätt skulle text 

kunna vara allt från målningar till manuskript (Olin-Scheller, 2008). 

 

Från skolverkets sida vill man sedan ett antal år tillbaka se begreppet text ur ett vidgat 

perspektiv. Från kursplanen i svenska för grundskolan kan man läsa följande:   
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”Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske även 

genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens 

förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna 

och talade texter även bilder.” (Skolverket, 2000 s.2) 

 

Lindmark (2003) belyser det faktum att man i de reviderade kursplanerna från 2000 betonar 

betydelsen av att i skolan även arbeta med texter som kan upplevas med ögat eller örat. Där 

betonas också filmens och teaterns betydelse som kunskapskälla och att eleverna är aktiva 

medskapare i samhällets kulturutbud. Att man blev intresserade av det vidgade textbegreppet 

har mycket att göra med ett lyckat experiment på gymnasiet. Svenskundervisningen på de 

tvååriga praktiska linjerna blev en utmaning för lärarna och man använde sig mycket av rörlig 

bild, uppläsningar och bilder. Man lyckades genom sin metodik locka många elever till 

läsning och intresse för att tala och skriva. 

 

Holmberg (2008) anser att det vidgade textbegreppet inte märks så mycket i 

svenskundervisningen som det borde. Han tar upp rörliga bilder i form av exempelvis film 

som exempel på text och beskriver att svenska ungdomar i snitt ägnar 20 timmar per vecka åt 

rörliga bilder från tv-program, dvd, datorer eller bio. Barn och ungdomar är väldigt kloka i sin 

mediekonsumtion och det finns hos många en fantastisk kompetens i läsning av bilder och 

film. Däremot blir kompetensen sällan synlig eller används eftersom de saknar nycklar att 

avkoda språket med. Här har skolan en viktig roll att fylla. 

 

2.6 Elevers textmöten 
Olin-Scheller (2006) har genomfört en studie av gymnasieelevers läsvanor. Det kan från den 

konstateras att det är två olika textvärldar, den eleverna befinner sig i på sin fritid och den de 

möter i gymnasieskolans svenskundervisning. Skillnader visade sig dels i vilka texttyperna 

var och vilka teman som togs upp men också i attityder till texterna mellan lärare och elever. 

De texter som lärarna ansåg vara betydelsefulla och bildande tyckte eleverna var meningslösa 

och tråkiga. 

 

I undersökningen framkom det att eleverna på sin fritid inte läser särskilt mycket 

skönlitteratur och i synnerhet inte av den typ som de får läsa i skolan. De typografiska 
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texterna som de uppgav sig läsa bestod främst av de två motstående kategorierna fantasy och 

dokuromaner. Annars bestod en stor del av elevernas textläsning av det som de upplever 

genom teven, som filmer och dokusåpor. De kom också i kontakt med mycket text via datorn 

och då särskilt genom olika spel, som exempelvis Counterstrike. 

 

Olin-Scheller har dock lämnat stora delar av ungdomars läsande via Internet åt sidan i studien. 

Bland annat all form av chattande eller diskuterande eftersom hon menar att detta inte är 

någon form av fiktionstext, som hon har valt att fokusera sin studie på. 

 

Elevers fritidsläsning undersöktes i en amerikansk studie som genomfördes för några år sedan 

(Hughes-Hassell, 2007). Den belyser problematiken med att många elever i grundskolan inom 

det aktuella geografiska området presterar under godkäntnivån på läsförståelsetester. Detta 

leder till svårigheter att hänga med i undervisningen och i förlängningen till att dessa elever 

identifierar sig själva som ”nonreaders”, dvs någon som sällan eller aldrig läser. I studien 

ingick 584 elever från motsvarande högstadiet på en amerikansk skola med 

upptagningsområde bestående främst av låginkomsttagande minoritetsbefolkning. Studien 

visade att elever överlag inte gärna läste böcker på sin fritid utan främst magasin av olika 

typer. Tidningar om kändisar och sportstjärnor låg där högst. På frågan om vad man läser på 

sin fritid svarade fler att de läser på Internet än att de läser böcker för nöjes skull. Även 

seriealbum låg högre upp än böcker på listan. På frågan om varför man inte läser uppgav 

drygt en tredjedel att man hellre surfar på nätet. För att kunna minska problematiken 

efterlyses en strävan hos lärare att skapa större kunskap och förståelse för elevernas 

fritidsläsning eftersom det finns en stark koppling mellan fritidsläsningen och skolresultatet. 

 

Lisa Grezcanik (2008) har tagit fasta på det nödvändiga i att väcka ungdomars intresse och 

engagemang för lektionsinnehållet och gör det med en vidgad syn på textbegreppet. Med 

datorns och Internets hjälp går det att hitta genvägar till elevernas värld. Hon har särskilt 

intresserat sig för bloggens möjligheter. I ett projekt med en klass i åk 7 testades att inkludera 

bloggen i undervisningen med goda resultat. Bloggen fungerade som en sorts 

medskaparkultur där eleverna delade med sig av sina kunskaper och gav respons på varandras 

texter. Samtidigt tränades de i att läsa, förstå, reflektera över och tolka texter. 
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3. Metod 
Jag har under mitt arbete genomfört en kvalitativ studie för att få fördjupade kunskaper runt 

de frågeställningar som jag ställt upp. Studien har gjorts i form av tolv semistrukturerade 

intervjuer av elever i årskurs sju och nio. I detta kapitel kommer jag inledningsvis att 

presentera en del teori kring kvalitativ forskning och kvalitativa forskningsintervjuer. Efter 

det kommer jag att redogöra för hur studien genomfördes och hur jag har resonerat vid valet 

av metod. 

 

3.1 Kvalitativ forskning 

Det är inte helt enkelt att fastslå vad kvalitativ forskning innebär. Eftersom den härstammar 

från olika traditioner och man använder sig av flera olikartade metoder är dessutom vissa 

forskare kritiska till att specificera kvalitativ forskning som ett generellt synsätt. Det är enligt 

Bryman (2002) främst två huvudskäl till att dessa forskare uppvisar tveksamhet. För det första 

finns det en avsevärd variation när det gäller datainsamlingen i samband med kvalitativa 

studier. Eftersom man arbetar med språkliga analyser skapas en större grad av variation. Det 

andra skälet är att kopplingen mellan teori och praktik är mer mångtydig än när det gäller 

kvantitativ forskning. Inom den kvantitativa forskningen låter man i högre grad teoretiska 

frågeställningar styra problemformuleringen och därmed även insamlingen av data och 

analysen. Bryman menar att det är viktigt att känna till de olika inriktningar som kvalitativa 

forskare står för, men att det ändå är nödvändigt att ha en viss uppfattning om det som är 

gemensamt för de undersökningar som kan beskrivas som kvalitativa. Annars blir begreppet 

kvalitativ forskning problematiskt. 

 

Kvalitativ forskning brukar ses som tolkningsinriktad där tyngden ligger på en förståelse av 

den sociala verkligheten på grundval av hur personer i en viss miljö tolkar denna verklighet 

(Bryman, 2002). Mer förenklat skulle man kunna säga att om jag är intresserad av att försöka 

förstå människors sätt att reagera eller resonera på eller särskilja varierande handlingsmönster 

så är en kvalitativ studie rimlig (Trost, 1993). 

 

Vidare brukar kvalitativ forskning vara mer inriktad mot ord än mot siffror. Istället för att 

försöka kvantifiera data söker man efter variationer. Även om vissa forskare motsäger sig det 

så brukar man också säga att den kvalitativa analysen är mer beskrivande (Bryman, 2002). 
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Ett annat kännetecken är att man inom den kvalitativa forskningen brukar ha en induktiv syn 

på förhållandet mellan teori och praktik. Med det menas kortfattat att teori antas vara en följd 

av undersökningen, istället för dess utgångspunkt (Bryman, 2002). Man utgår alltså inte ifrån 

en i förväg formulerad teori som man bekräftar eller dementerar utan man försöker skapa en 

teori utifrån de data man har samlat in. Lantz (2007) hävdar dock att kvalitativ forskning ofta 

hamnar någonstans mitt emellan ren induktion och deduktion. Det finns en kunskap om det 

fenomen som ska studeras men den är inte tillräckligt stor för att man ska kunna bilda sig en 

teori. Även forskare med induktivistisk ansats formulerar forskningsfrågor och har idéer om 

vad som ska belysas och hur. 

 

Det lyfts ibland fram kritik mot kvalitativ forskning som bland annat grundar sig i att den 

skulle vara svår att generalisera. Det kan besvaras med att man inom kvalitativ forskning inte 

är ute efter att hitta allmängiltiga sanningar utan söker variationer och mångfald i människors 

upplevelser och tolkningar. Man vill fånga olika personers uppfattningar om ett ämne och ge 

en bild av en mångsidig och kontroversiell värld (Kvale, 1997).  

 

På samma tema och kopplat till läraryrket menar Arfwedson (1998) att det i en lärares 

vardagsarbete är oanvändbart med ”vetenskapliga” generaliseringar eftersom det handlar om 

unika individer i ständigt varierande och ofta nya situationer. Problemlösningar i 

klassrummen utmärks istället av urval och jämförelser och ett behov av situationsanpassade 

lösningar. Arfwedson hävdar att den som i dag kräver att forskning kring elevernas vardag 

och verklighet ska leda till generellt giltiga resultat lätt verkar orealistisk. Det kvalitativa 

forskningsalternativet är då ett mer passande alternativ. 

 

När vi diskuterar giltighet i samband med kvalitativ forskning gör vi det ur en annan 

infallsvinkel. Istället för att resonera kring om stickprovet är representativt för populationen i 

övrigt så bör vi diskutera i vilken mån som data och resultat speglar källan. Vi bedömer även 

hur det på ett mer allmängiltigt plan ökar förståelsen för det som undersöks (Lantz, 2007). 

 

 

3.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 

När man använder sig av intervjun som forskningsmetod innebär det att man för ett samtal 

som har en struktur och ett syfte (Kvale, 1997). Man har sedan länge använt sig av intervjuer 
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inom samhällsvetenskaperna men på senare tid används kvalitativa intervjuer alltmer som 

forskningsmetod i sig. Det växer som en följd av det fram metodlitteratur om hur man 

systematiskt ska bedriva intervjuforskning. Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå 

världen ur de intervjuades synvinkel och kunskapen byggs upp genom ett samspel. Man 

ställer frågor och lyssnar till hur människor berättar om sin livsvärld och uttrycker åsikter och 

synpunkter (Kvale, 1997). 

 

En fördel med att använda intervju som metod för sin studie är att man får möjlighet att 

verkligen gå in på djupet i diskussionerna och få en bild av personens uppfattningar och 

åsikter (Bryman, 2002). Vid oväntade och intressanta sidospår kan man ställa följdfrågor för 

att få veta mer. Den intervjuade får tid på sig att utveckla sina svar. Det finns ju även en 

möjlighet att ytterligare förklara en frågeställning om respondenten verkar missförstå frågan.  

 

Intervjuerna kan genomföras med olika grad av struktur. Den helt öppna intervjuformen 

innebär att intervjuaren ställer en enda öppen fråga som den tillfrågade fritt kan utveckla sina 

tankar från (Lantz, 2007). Motsatsen är de strukturerade intervjuerna där respondenten svarar 

på i förväg formulerade frågor i en bestämd ordning. Valet av intervjuform bestäms av vilken 

sorts data som efterfrågas och vilken typ av slutsatser man vill dra. Inom den kvalitativa 

forskningen använder man sig av öppna frågor då man vill fånga en persons uppfattningar och 

upplevelser. Det finns en vanlig föreställning om att den kvalitativa forskningsintervjun 

undersöker något förutsättningslöst. Så är emellertid inte fallet utan intervjuaren har alltid 

vissa tankemodeller som styr datainsamlingen och under intervjuns gång görs det därför 

avgränsningar, exempelvis i valet av följdfrågor (Lantz, 2007).  

 

Ett mellanting mellan den helt öppna och den strukturerade intervjun är den så kallade 

semistrukturella. Den innebär att man utgår ifrån en väl utarbetad intervjuguide där det ges 

utrymme för flexibilitet gällande att byta ordning på frågorna och att lägga till följdfrågor 

Jämfört med mer strukturerade intervjuer är en av fördelarna att respondenten får möjlighet att 

prata mer fritt. Med en viss struktur säkerställer man att diskussionen hålls inom sitt 

intresseområde, men sedan får respondenten chansen att utförligt redogöra för sina tankar 

(Bryman, 2002). 

 

Oavsett vilken intervjumetod man väljer gäller att man måste vara på sin vakt och beakta 

risken för att eleverna kan vilja framstå som bättre inför läraren. Bryman använder begreppet 
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”social önskvärdhet” när han tar upp problemet med att människor har en benägenhet att vilja 

ge en positiv bild av sig själva (Bryman, 2002). 

 

3.3 Genomförandet 

De intervjuer som jag genomfört har varit individuella och semistrukturella. I skapandet av en 

intervjuguide har jag utgått från de frågeställningar som jag ställt upp och därifrån ställt 

tematiska och öppna huvudfrågor. Utifrån dessa har jag sedan ställt följdfrågor beroende på 

vad respondenten svarat. Jag har förberett fler frågor som jag skrivit i mindre stil i en spalt 

bredvid som ett stöd under intervjun. Vid valet av frågor har jag tagit fasta på Kvales tips om 

att både ha ett tematiskt och ett dynamiskt perspektiv. Med det menar han att man ska ställa 

frågor som följer det tematiska upplägget men även frågor som för samtalet framåt och ger en 

bra dynamik i samtalet (Kvale, 1997). 

 

Jag genomförde två provintervjuer som gav mig värdefulla erfarenheter, bland annat gällande 

valet av frågor och i vilken ordning de skulle ställas. Efter det bearbetade jag intervjuguiden 

genom att ändra ordningen på några frågor och lägga till några extra följdfrågor. 

 

Jag tog kontakt med eleverna i god tid före intervjun och bestämde en lämplig tid och plats. 

Det är viktigt att hitta en plats där man kan tala ostört. Intervjuerna genomfördes under 15-20 

minuter i en lokal i närheten av där eleverna oftast har sin undervisning. Det handlade i 

samtliga fall om grupprum som eleverna var bekanta med sedan tidigare. Det är önskvärt att 

man genomför intervjun i en miljö som eleven känner sig bekväm och trygg i för att undvika 

att de känner sig i underläge, vilket förstås kan göra intervjun stel (Trost, 1993). 

 

Innan inspelningen av intervjun startade inledde jag samtalen med att förklara ramarna för 

intervjun. Jag berättade då om hur länge intervjun kommer att pågå, hur den kommer att 

dokumenteras och syftet med intervjuerna. Jag tog som sig bör även upp frågor av mer etisk 

karaktär som vilka som får ta del av materialet, anonymiteten och tystnadsplikten (Lantz, 

2007). 

 

När inspelningen hade startat började jag med att ställa några korta faktafrågor om den 

intervjuade. Det handlade främst om ålder och könstillhörighet för att underlätta vid 

bearbetningen av materialet. Dessa frågor är enkla att besvara och gör också att intervjun får 
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en bra start och ett lämpligt intervjuklimat (Lantz, 2007). Efter det ställde jag i intervjuns 

inledning några öppna frågor. Syftet med dem var dels att fortsätta skapa förutsättningar för 

en bra intervju. Om man ställer en öppen fråga i början som den intervjuade kan tala fritt 

kring så blir resultaten ofta en mer avslappnad intervju (Trost, 1993). En annan anledning var 

att jag ville höra eleverna resonera spontant kring huruvida de anser att de läser mycket och 

höra vad de menar att de då läser. Det skulle ge mig värdefull information om hur de ser på 

sig själva som läsare och vad de lägger in i begreppet läsning. Därefter fortlöpte intervjuerna 

med fasta frågor och följdfrågor beroende på hur den intervjuade svarade.  

 

3.4 Urval 

Jag har valt att låta elever i årskurserna 7 och 9 utgöra målgruppen för min undersökning. 

Eleverna befinner sig då i en ålder när det händer mycket i deras liv och när de ska ta viktiga 

steg i sin utveckling. Det är också då som jag av erfarenhet vet att många tappar intresset för 

att läsa. Eftersom jag är intresserad av att se variationer i uppfattningar vill jag också ha en 

spridning bland kategorier av respondenter. Vid valet av intervjupersoner har jag utgått ifrån 

det som Trost kallar för strategiskt urval (Trost, 1993). Jag satte upp ett antal variablar som 

jag ansåg var av teoretiskt intresse. Därefter delade jag in dessa i olika kategorier. De 

variablar jag tog hänsyn till var kön, ålder och huruvida de av lärare på skolan sågs som vana 

läsare. 

 

Eleverna som jag har intervjuat går på den skola där jag själv arbetar. För att det inte ska 

uppstå några frågetecken kring risken för det som Bryman kallar ”social önskvärdhet” 

(Bryman, 2002) har jag inte valt några elever som jag själv undervisar. I vissa fall skulle det 

kunna ses som olämpligt att intervjua elever på den skola där man själv arbetar men med 

tanke på karaktären av frågor i intervjun såg jag inte detta som något problem. 

 

Antalet nödvändiga intervjupersoner är beroende av undersökningens syfte. Kvale menar att 

du ska intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta (Kvale, 

1997). Vid valet av tolv intervjuer fick jag god möjlighet till att göra ett strategiskt urval och 

därmed få mångfald och variation i svaren. Det visade sig också vara ett lämpligt antal för att 

få reda på det jag ville veta. 
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3.5 Forskningsetiska aspekter 

Vetenskapsrådet har satt upp fyra huvudkrav för forskning. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet). 

Dessa krav är förstås viktiga att ta i beaktning även vid genomförandet av en undersökning av 

detta slag. Jag ska i detta kapitel förklara hur jag har resonerat kring dem gällande min 

undersökning. 

 

De två inledande kraven för jag samman och diskuterar genom uttrycket informerat samtycke 

(Kvale, 1997). Enligt detta krav ska eleverna vara informerade i förväg om syftet med 

undersökningen och hur den kommer att gå till och sedan ställt upp frivilligt på intervju. 

Samtliga deltagare i intervjuerna informerades muntligt i förväg om deras uppgift i projektet. 

De tillfrågades även om de var villiga att delta i projektet utan några som helst påtryckningar.  

 

Resultaten har registrerats anonymt och de enskilda personerna kommer inte att kunna 

identifieras. I mina anteckningar förekommer bara uppgifter om kön och årskurstillhörighet. 

Jag bedömer det inte som någon risk att någon känns igen på grund av ett karakteristiskt 

uttalande. Endast enstaka citat har redovisats och i de fall jag bedömde det som nödvändigt 

har jag ändrat lite i återgivandet av talspråket. Detta gör att undersökningen även uppfyller 

konfidentialitetskravet.  

 

När det gäller nyttjandekravet så ser jag inga problem då jag inte kommer att publicera några 

uppgifter som framkommit om enskilda personer, varken i detta eller andra sammanhang. De 

nya kunskaper som presenteras i uppsatsen är inte knutna till någon särskild individ utan ses 

som exempel för att belysa ett förhållande. 

 

Förutom dessa allmänna etiska krav finns det särskilda aspekter att tänka på gällande en 

forskningsintervju. Man bör exempelvis fundera över vilka konsekvenser ett deltagande kan 

få för eleven (Kvale, 1997). Det optimala är förstås om det råder ömsesidighet mellan vad 

undersökningspersonerna ger och vad de mottar genom att delta i undersökningen. Jag har 

inte tagit stor del av elevernas undervisningstid i anspråk och bedömer inte heller att det ska 

ha påverkat eleven negativt på något annat vis att ha deltagit. I vissa sammanhang kan den 

intervjuade uppleva stress och obehag under intervjun och få en förändrad självuppfattning 

(Kvale, 1997). Även om inte alla elever har en positiv erfarenhet av läsning så är tanken med 

mitt arbete att det ska leda till att elever i allmänhet får ut mer av läsningen i skolan. För den 
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enskilde intervjuade eleven bedömer jag dessutom chansen som stor att hon efter samtalet har 

en mer positiv syn på läsning. Alltså motsatt effekt jämfört med ovannämnda farhågor. 

 

3.6 Bearbetning och analysmetod 

Mitt material består av tolv intervjuer som jag har spelat in i mp3-format. Efter det har jag 

transkriberat intervjuerna för att enklare kunna analysera materialet. Jag valde att inte försöka 

skriva av intervjuerna ordagrant då det är ett onödigt tidskrävande arbete som inte underlättar 

analysen utan snarare kan vilseleda (Kvale, 1997). Det är inte helt oproblematiskt att göra en 

utskrift av intervju, utan det är svårt att återge sådant som inte sägs rakt ut men som kan vara 

viktiga att ta i beaktning under analysen. Exempel på detta är tveksamheter och tystnader. Det 

är svårt att veta vad tveksamheterna beror på och om inte tvekan syns i skriften så kanske man 

gör en annan bedömning av det som eleven sa. Kvale (1997) lyfter fram den här 

problematiken och menar att försök till ordagranna utskrifter skapar hybrider. En utskrift 

innebär en förvandling från en muntlig berättarform till en skriftlig berättarform. Om man 

försöker skriva av intervjun ordagrant så söker man konstruktioner som inte är adekvata för 

vare sig det levda samtalet eller den skrivna textens formella stil. En intervju äger rum i ett 

sammanhang där olika rumsliga och sociala dimensioner framträder för de inblandade men 

inte för de som läser utskriften. 

 

Det gäller också att vara medveten om att den som talar med sitt språk sällan lyckas ge en 

exakt återgivning av det som han eller hon tänker. Det blir oftast en förenkling av tankar, 

känslor och föreställningar (Arfwedson, 1998). Ofta kompletterar man sitt meddelande med 

tonfall och ansiktstryck eller annat kroppsspråk, vilket gör att en utskriven intervju ibland kan 

kännas annorlunda mot hur man minns själva intervjun. 

 

Jag har under min transkribering noterat tveksamheter och tystnader i kanten för att kunna 

göra en säkrare tolkning av innehållet. Stora delar av intervjuerna har jag återgett ordagrant 

med undantag för vissa stakningar och småord som jag tolkat som oviktiga för analysen. Vid 

sidospår från respondenten där de berättar om något som jag inte bedömer som intressant för 

de saker jag vill veta i min undersökning har jag vid några tillfällen sammanfattat uttalanden. 

Kvale (1997) lyfter fram att den stil som utskriften ska ha beror på vad den ska användas till. 

Vid exempelvis en psykologisk analys måste man återge intervjun i ordagrann form och 

notera alla former av tveksamheter som kan förekomma i ett vanligt samtal. Om man ska ge 
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ett allmänt intryck av intervjupersonens åsikter eller om analysen ska ske genom 

kategorisering eller koncentrering av meningen i det som sagts så kan det vara lämpligt med 

vissa redigeringar av utskriften (Kvale 1997). 

 

När materialet väl blivit överfört till papper har jag läst igenom det och sökt efter centrala 

teman som är intressanta för undersökningen (Johannessen, Tufte, 2003). De teman jag fann 

ställde jag sedan upp som olika rubriker i en tabell. Nästa steg var att leta upp de delar av 

materialet som gav information och kunskap om dessa teman som jag hade valt ut. Genom 

understrykningar och markeringar letade jag upp de aktuella textavsnitten och placerade in 

dem under de teman som jag ställt upp. I en kodningsprocess ordnades sedan dessa uttalanden 

i olika kategorier utifrån begrepp som jag funnit centrala för analysen (Johannesson, Tufte). 

 

3.7 Metoddiskussion 

Kvalitativ forskning brukar ses som tolkningsinriktad där tyngden ligger på en förståelse av 

den sociala verkligheten på grundval av hur personer i en viss miljö tolkar denna verklighet 

(Bryman, 2002). Detta tycker jag stämmer väl in på de ambitioner jag har haft med min 

undersökning. Jag ville bilda mig en uppfattning om vad elever tolkar in i begreppen text och 

läsning, hur de upplever läsningen i skolan och vilka texter de möter på sin fritid. Jag har inte 

varit ute efter att kvantifiera några åsikter eller upplevelser utan jag ville mer gå in på djupet 

hos de enskilda eleverna och få en inblick i hur en elev kan resonera i dessa frågor. 

 

Jag övervägde att genomföra gruppintervjuer istället för individuella intervjuer. De fördelar 

som brukar lyftas fram med denna metod är att den ger likheter och skillnader ifråga om 

åsikter och erfarenheter mer direkt (Bryman, 2002). Det finns dock en del begränsningar med 

gruppintervjuer som gjorde att jag valde bort det alternativet. Statusskillnader och 

samspelsmönster kan inverka på diskussionen i existerande grupper (Bryman, 2002). Man bör 

alltså vara försiktig med att bilda grupper som består av elever från samma skola eller där 

man känner varandra väl. Det finns även en del praktiska problem som kan uppstå. Det kan 

vara svårt att ha kontroll över skeendet, svårt att organisera, tidkrävande att skriva ut och svårt 

att analysera (Bryman, 2002). 

 

Det fungerade bra med valet av närliggande och för eleverna bekanta lokaler på så sätt att de 

kändes avslappnade och bekväma med intervjun. Nackdelen var att vi vid några tillfällen 
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stördes av högljudda röster utanför eller att någon kom in i rummet. Detta inträffade vid ett 

par tillfällen men jag upplevde inte att det påverkade utgången av resultatet. 

 

Ingen av intervjuerna tog längre än 20 minuter men jag fick fram många intressanta 

synpunkter under den här tiden. Jag upplevde att eleverna mot slutet hade tröttnat på att bli 

intervjuade så det hade nog inte varit lämpligt med längre intervjuer. En av mina erfarenheter 

från pilotstudien var just att eleverna under första halvan av intervjun la ner mer energi och 

entusiasm i sina svar och jag beslutade mig för att om möjligt undvika att göra intervjuerna så 

långa. Intervjuerna avslutades helt enkelt när jag kände att jag hade fått svar på de frågor jag 

ville ha svar på och när jag kände att eleven inte hade mer att tillföra. 

 

4. Resultat 
I detta kapitel kommer de resultat som framkommit under analysarbetet av intervjuerna att 

redovisas och belysas med relevanta citat. Resultaten redovisas efter de teman som jag funnit 

inom materialet. Dessa teman sönderfaller sedan i ett antal kategorier av utsagor. 

 

4.1 Vad läsning innebär för eleverna  

Under detta tema har jag samlat de uppfattningar om begreppet läsning som eleverna gav 

uttryck för spontant under intervjun. De spontana svaren var viktiga för min analys eftersom 

de gav uttryck för de tankar kring läsning som eleverna burit med sig och som märkts i deras 

vardag. Med andra ord de uppfattningar som har funnits levande inom eleven och påverkat 

dem i deras vardag och i skolan. Jag har funnit variationer i svaren som jag belyser under 

rubrikerna boken i centrum, läsning är skönlitteratur, faktasökare och vidgad syn på läsning. 

4.1.2 Boken i centrum 

Analysen visar att eleverna i stor utsträckning förknippar läsning med en aktivitet man utövar 

med en bok i handen. Deras spontana reaktion på frågan om vad läsning innebär och vad de 

brukar läsa blev svar som kopplades till böcker. På en tidig fråga om vad hon brukar läsa 

svarade en flicka i årskurs 7: 

  

”Ja (tvekan) böcker i största allmänhet.”  
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En annan flicka i årskurs 7 menade att hon läste mer under en period när hon hade mobil- och 

datorförbud. Hennes uppfattning var att läsning inte sker via datorn eller på mobilen, utan 

främst via böcker. På frågan om vad hon läste blev svaret: 

 

”Ja, tjejböcker, inte hästböcker utan tjejböcker som ska ge bättre självförtroende…”  

 

Eleven gav uttryck för en uppfattning att läsning är något man gör när man använder sig av 

böcker. Hon visade under inledningen av intervjun inte några tecken på att det hon gör 

framför datorn innebär läsning. Först vid en tidpunkt då dator och mobil inte var ett alternativ 

upplevde hon att hon läste mycket. 

 

En pojke i årskurs 9 menade att han sällan ägnar sig åt läsning eftersom han hellre lyssnar på 

talböcker. När han skulle redogöra för vad andra ägnar sig åt när de läser blev det: 

 

”Skönlitteratur, romaner, deckare, fantasy och sånt” 

 
Det var alltså denna typ av läsning som eleven kom att tänka på när frågan kom upp och han 

resonerade inte kring andra typer av texter. Det var även hos övriga eleverna inom den här 

kategorin uppenbart att de förknippade läsningen med böcker. I deras resonemang kan man 

märka en tveksamhet i sättet att svara som tyder på en ovana vid att diskutera kring vad 

läsning innebär. Samtidigt var de relativt tydliga i sitt sätt att bygga sitt resonemang kring 

böcker. Det var inte nödvändigtvis en särskild genre man avsåg utan snarare att texten hade 

formen av en bok. 

 

4.1.3 Läsning är skönlitteratur 

Eleverna i studien förknippade läsning till stor del med skönlitteratur. Oavsett vad de själva 

hade för läsvanor och vad man brukade läsa för typer av texter så associerade många läsning 

till skönlitteraturen. På en öppen fråga om vad man kan läsa kunde svaret bli: 

 

”Noveller, eller ja, jag vet inte riktigt vad genren kallas (tvekan) bara vanliga berättelser, historier.” 

(pojke åk 9) 

 

Eleven är inne på att man kan läsa inom olika genrer men har svårt för att se andra typer av 

texter än de som utgörs av ett berättande. Han menar inte att det måste handla om en 
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berättelse i bokform utan anger även noveller som kan läsas i exempelvis tidningar. På frågan 

om skillnaden mellan läsning hos elever och vuxna svarade en pojke i åk 9: 

 

”Ja, det är det nog, ungdomar läser nog mer fantasy och sånt medan vuxna läser deckare och 

överdrivna vuxenböcker…” 

 

Även för den här eleven är läsning starkt förknippat med skönlitteraturen. Oavsett om det 

gäller ungdomar eller vuxna så nämns denna typ av text, även om han anger flera olika 

genrer. Det var en tydligt framträdande kategori av svaren som pekade mot att man såg 

läsning som något där man får ta del av en berättelse av något slag. 

 

4.1.4 Faktasökare 

Analysen visar även på uppfattningar om att läsning kan innebära att söka efter fakta. Bland 

de elever som gav uttryck för detta fanns både de som läser mycket skönlitteratur på fritiden 

och de som ser faktaläsning som sin vanligaste läsupplevelse. En pojke i årskurs 9 uttryckte 

sig så här angående sin egen läsning. 

 

”Nej, jag läser inte så mycket böcker, men jag läser på Internet ibland, kollar upp fakta” 

 

Eleven förknippar visserligen läsningen spontant med böcker och menar att han nog inte läser 

så mycket. Samtidigt inser han att det finns en annan form av läsning också som han ägnar sig 

åt när han söker efter fakta. Faktasökandet inskränker sig dock i hans fall till sökning på 

Internet, men eleverna gav även uttryck för ett mer varierat faktasökande som nedanstående 

exempel visar. 

 

”Jag läser mycket historieinriktat, fakta om andra världskriget och sånt, och inte bara i skolan utan 

även på fritiden” (pojke åk 9) 

 

Här är det också frågan om en faktasökande elev men som använder sig av andra typer av 

källor. Här är det inte bara fråga om Internet utan främst om böcker och tidningar. 

Faktasökande sågs alltså av några elever som en typ av läsning och man kunde visa på olika 

källor till sin information. Man pratade främst om tidningar, böcker, skolmaterial och Internet. 
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4.1.5 Vidgad syn på läsning 

Bland några av eleverna gavs det uttryck för en mer vidgad syn på vad läsning innebär. Här 

var eleverna snabba med att resonera kring olika typer av läsning, både gällande sig själva och 

andra elever. 

 

”Man kan läsa tidningar, textningar på tv och film, instruktionsböcker och skolböcker” (pojke åk 7) 

 

Här nämner alltså eleven texter som inte är fiktiva berättelser utan ser att det även i andra 

sammanhang kan utövas en typ av läsning. En flicka i årskurs 9 uttryckte sig så här: 

  

”Jag läser tidningar, nyhetstidningar, skvaller- och modetidningar… och böcker ibland fast mest i 

skolan.”  

 

I svaren ryms texter av olika omfattning och med olika syften. Förutom de fiktiva som 

nämndes i tidigare kategorier ser man alltså här texter med instruerande, informerande och 

lärande syfte. De kompletterar skönlitteratur och faktatexter med modetidningar, bloggar, 

olika texter på Internet samt film och teater. 

 

4.2 Textbegreppet i elevernas värld 

Under detta tema har jag samlat elevernas synpunkter om vad en text är för något. Det visade 

sig finnas två tydliga kategorier, nämligen ett typografiskt textbegrepp och ett vidgat 

textbegrepp. 

4.2.1 Typografiskt textbegrepp 

Analysen visar att det bland eleverna finns en tydlig uppfattning om att en text består av 

bokstäver och ord som är tryckta på papper, därav benämningen typografiskt textbegrepp. De 

berättade om olika typer av böcker, men nämnde även tidningar och magasin. En pojke i 

årskurs 7 resonerade enligt följande på frågan om vad det finns för olika typer av texter man 

kan läsa: 

 

”Jag vet inte romaner kanske, eller hur menar du? (paus) tidningar, romaner, deckare” (pojke åk 7) 

 

Ett intressant resonemang fick jag också höra från en flicka i årskurs 7 som försökte komma 

på olika typer av texter som de kommer i kontakt med i skolan. 
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”Vi diskuterar mycket teater och film på livskunskapen … men det handlar inte så mycket om text.” 

 

Här har eleven ändå varit inne och resonerat kring möjligheten till andra typer av texter, men 

vill ändå inte sträcka sig så långt som att en text skulle kunna innefatta bilder också. Dessa 

elever visade följaktligen upp en snäv uppfattning om vad begreppet text innebär och 

förknippade det inte med exempelvis datorer, bilder, ljud eller filmer. En annan elev försökte 

sig på en definition av begreppet text och menade att det är:  

 

 ”flera ord ihopsatta till meningar och flera meningar ihopsatta till text”  

 

Det visar tydligt på en inställning till text som något som står skrivet med bokstäver och ord. 

 

4.2.3 Ett vidgat textbegrepp 

I analysen av intervjuerna kan man även se en kategori där eleverna har en mer vidgad syn på 

begreppet text. De kopplade tidigt under intervjun till texter som kan läsas på datorn, eller 

andra typer av texter som inte innefattar skönlitteratur eller faktaläsning. Eftersom det finns 

ett nära samband mellan hur man resonerar kring textbegreppet och vad man lägger in i 

begreppet läsning så kan de utsagor som hamnade under kategorin en vidgad syn på läsning 

även placeras in den här kategorin. Jag vill förtydliga beskrivningen av kategorin med 

ytterligare några citat. 

 

”Jag går in på aftonbladet ibland och så läser jag vad andra skriver på msn.” (flicka åk 9) 

 

Även om det handlar om ord och bokstäver så har eleven vidgat begreppet till att även gälla 

de ofta kortare texter som förekommer på msn. Eleven ser att det finns texter som inte 

behöver vara skrivna av etablerade skribenter utan lyfter in det vardagliga skrivandet som 

gemene man utövar. 

 

”Ja, Kalle Ankas pocket ibland” (pojke åk 7) 

 

Det här uttalandet visar på en tanke om att texten även kan kombineras med bilder. En av 

eleverna var också inne på mangaböcker som ju även de består av text som kombineras med 

bilder. En annan elev berättade om bokläsning som kan kombineras med läsning på Internet. 
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”Det brukar vara fantasyböcker och på Internet, på sajter om böcker.” (flicka åk 9) 

 

Eleven läser ofta böcker och då företrädesvis inom fantasygenren, men ser att det finns 

läsning även på datorn. Eleven lyfte, som flera andra, fram de sajter på Internet där man kan 

läsa texter om sitt intresseområde, men även ta del av vad andra läsare skriver. 

Sammanfattningsvis så går det att konstatera att det finns en kategori av elever som har en 

vidare syn på vad en text är för något. De kommer inte med några tydliga definitioner men 

resonerar kring olika texter på Internet, bilder som en typ av text och texter som skrivs av 

privatpersoner i olika sammanhang. 

 

4.3 Elevernas läsning på fritiden 
Under den här rubriken redogör jag för vad eleverna berättade om sin läsning på fritiden. 

Även här finns en indelning i olika kategorier och vid ett par tillfällen även i underkategorier. 

Huvudkategorierna utgörs av skönlitteratur, faktaläsning, tidningar och magasin, texter på 

datorn samt Teve, film och teater. Vid redovisningen av dessa kategorier har jag inte alltid 

funnit att citat skulle förtydliga redovisningen. Därför har jag inom några kategorier valt att 

bara referera eller ange exempel på titlar.  

 

4.3.1 Skönlitteratur  

I den här kategorin hamnar de elever som gärna läser skönlitteratur på sin fritid. Analysen 

visar även på tydliga variationer inom kategorin gällande valet av ämnen och genretyper. 

Dessa visar jag i form av underkategorier med kursiv stil och de utgörs av socialrealism, 

fantasy och klassiker. 

 

Den första underkategorin utgörs av de elever som föredrar att läsa sådant de känner igen från 

sin egen samtid och den miljö de själva lever i. De gav uttryck för att gärna läsa en slags 

socialrealism och lyfte bland annat fram att de vill få inspiration till att våga göra saker i livet 

och att lyckas. De läser hellre böcker med lyckligt slut än böcker som behandlar jobbiga 

ämnen. Eleverna nämnde exempelvis Magnus Ljunggrens ”Hålla masken”, Johanna Thydells 

”I taket lyser stjärnorna” och i mer allmänt ordalag tjejböcker och hästböcker. 

  

En andra kategori utgörs av de elever som inte vill läsa denna typ av vardagsnära litteratur 

utan hellre fantiserar sig bort i en annan värld. Många väljer då att läsa fantasy och som 
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exempel nämnde man Tolkiens ”Sagan om ringen”, J.K Rowlings ”Harry Potter” och 

Stephanie Meyers ”Twilight-serie”. 

Ytterligare en kategori utgjordes av elever som gärna läser mer klassiska ungdomsböcker. 

Bland dessa klassiker nämndes ”En världsomsegling under havet” av Jules Verne som 

exempel. 

 

4.3.2 Faktaläsning 

Flera elever i undersökningen uppgav att de gärna läser texter som behandlar ett särskilt ämne 

som de tycker är intressant.  

 

”Jag läser historiska böcker, och lite tidningar också” (pojke åk 7) 

 

Den här eleven intresserade sig för historia men det nämndes av andra elever även 

ämnesområden som bilar, naturfenomen, modemagasin eller dataspel. Eleverna finner dessa 

texter i böcker, tidningar, magasin eller på Internet. I de fall de hittar sina texter på Internet 

handlar det dels om att läsa vad som står skrivet av experter på olika webbsidor, men även 

vad privatpersoner skriver i ämnet. Ofta finns det möjlighet att skriva in kommentarer på en 

webbsida som behandlar det aktuella intresseområdet. Till faktaläsningen räknar jag även 

läsandet av nyheter i tidningsformat eller på Internet. Ett par av eleverna nämnde även att de 

slår upp saker i ordböcker.  

 

”Ordböcker (skratt) och böcker om språk” (flicka åk 7) 

 

Denna kategori belyses även av de citat som finns under den tidigare kategorin faktasökare 

och som ingick i temat om elevernas syn på läsning. Om man ska sammanfatta kategorin så 

visade analysen på en grupp elever som ägnar sig åt läsning av fakta och även att det finns 

variationer i ämnesval och texttyper dessa elever emellan. 

 

4.3.3 Tidningar och magasin 

Eleverna lyfte även fram läsning av tidningar och magasin. Dels handlar det om nyheter i 

kvällstidningar eller dagstidningar och ett par av eleverna nämnde här gratistidningar som de 

läser på bussen eller vid något annat tillfälle som uppstår spontant. 



 29

 

”Dagstidningar, och jag brukar läsa gratistidningar på bussen också” (flicka åk 9) 

 

I elevernas svar framkom även att de läser andra typer av tidningar och magasin som är mer 

kopplade till nöje. Jag belyser detta med två citat från flickor i årskurs 9. 

 

”Jag prenumererar på tidningen Okej”  

 

”skvallertidningar, det börjar man med redan i sexan”  

 

Av en av pojkarna i årskurs 9 nämndes också biltidningar och en tjej i årskurs 7 berättade att 

hon gärna läser modemagasin. Det finns således en grupp elever som gärna läser tidningar och 

magasin och inom gruppen kan man också konstatera att det finns en påtaglig variation i 

ämnesvalen.  

 

4.3.4 Texter på datorn 

Analysen visar på en kategori av elever som på sin fritid läser texter som finns på datorn. Den 

visar också på stor variation angående vilka texttyper som eleverna då läser och hur ofta. Jag 

redogör under denna rubrik för de kategorier som framkom vid analysen. I tur och ordning 

behandlas nätsajter, forum, bloggar och dataspel. 

 

Några av eleverna besöker regelbundet nätsajter, dvs en webbsida på Internet som handlar om 

något av deras intresseområden. De använder dessa sidor för att fördjupa sig mer inom ämnet 

och jag visar här vad några av eleverna berättade: 

 

”Jag är inne på en sida som heter naturens under” (pojke åk 7) 

 

”Förut var jag inne på en sida där man kunde läsa om Gossip girls, skvaller och sånt, men den finns 

inte längre” (flicka åk 7) 

 

”Jo, ibland är jag inne på biltidningarnas sidor och läser eller kollar fakta om gamla bilar” (pojke åk 9) 

 

Jag valde att belysa denna kategori med tre citat eftersom jag tycker att det visar på 

variationen i ämnesvalen på dessa nätsajter. När de berättade om dessa texter så framkom det 
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att de läser både korta faktatexter i rutor och längre beskrivningar av olika företeelser. Det 

finns ofta bilder också som hjälper till att förmedla informationen eller budskapet. 

 

Elever lyfte även fram att de besöker forum på Internet där de kan läsa vad andra har skrivit. 

De menade att det ibland är korta texter där man kan läsa vad andra tycker och tänker, men att 

det även kan finnas längre inlägg. När forumen handlar om spel, böcker eller filmer så 

vittnade eleverna om att man kan diskutera både handlingen och karaktärerna. I andra forum 

fokuseras det mer på att argumentera för eller mot olika ämnen.  

 

”Ja, det finns forum också på sidan, men det blir mest kortare texter” (flicka åk 7) 

 

”Det finns en Twilightsida som jag brukar vara inne på, där man kan läsa vad andra har att säga om 

boken och även skriva själv” (flicka åk 9) 

  

Jag har tolkat det som att de texter som de får läsa på forumen till karaktären är sådana att de 

uppmanar till en granskande läsning. De läser vad andra har skrivit och reflekterar över detta 

för att sedan kanske själv bidra med några synpunkter. 

 

Bland eleverna i studien finns det flera som regelbundet läser bloggar på Internet. De är 

skrivna dels av kändisar men även av privatpersoner. En flicka i årskurs 9 uttryckte sig så här: 

 

”Det är kompisar eller modebloggar eller humorbloggar” 

 

Även bland de som inte brukar läsa bloggar själva vittnades om att många ungdomar brukar 

göra det. En pojke i årskurs 9 sa: 

 

”Inte jag själv, men jag vet många som läser bloggar och sånt” 

 

Eleverna beskriver även här att det finns texter av olika slag. I bloggen får man läsa någon 

annan människas personliga tankar om i stort sett vad som helst. Texterna kan vara långa eller 

korta och mer eller mindre seriösa. Som en dagbok på Internet sa en av eleverna och det 

stämmer nog ganska bra. 
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Eleverna lyfte också fram en del texter som de läser i samband med dataspel. Det kan handla 

om instruktioner till hur man ska spela, beskrivningar av världar och karaktärer eller att det 

helt enkelt utspelar sig en berättelse i spelet. En flicka i årskurs sju beskrev det så här: 

 
”Kanske om man spelar exempelvis world of warcraft, men jag spelar mest sims (skratt) och där är det 
inte så mycket text (kort paus) fast det är klart, det berättar ju också en historia på ett sätt, fast i 
presens.”  
 
Här ger eleven uttryck för att man i själva spelet kan få följa en historia som växer fram. Det 

sker genom en kombination av bilder, både rörliga och stillbilder, och kortare texter. En flicka 

i årskurs 9 sa: 

 
”Ja, det finns ju en del text om spelet och olika quest och så …”  
 
Med ”quest” menar hon ett uppdrag som man får i spelet och det finns då en text som man 

måste läsa för att förstå vad som måste utföras. Hon nämnde även text om spelet och det kan 

handla om instruktioner av olika slag angående hur spelet går till. En annan elev uttryckte sig 

så här: 

 
”Det finns en del beskrivningar av hur en värld ser ut.” (pojke åk 7) 
 

I vissa av spelen som eleverna ägnar sig åt finns det en värld som är relativt avancerad och 

som är befolkad med en mängd olika karaktärer. I spelen kommer man då i kontakt med 

beskrivande texter om spelvärlden och karaktärerna. 

4.3.5 Teve, film och teater 

Eleverna ser även på film och teater på sin fritid. Vissa ser regelbundet och oftare än en gång i 

veckan på film medan andra bara gör det någon gång ibland. En pojke i årskurs 7 uttryckte sig 

så här: 

 

”Jag ser nog på film mer än en gång i veckan”  

 

En av eleverna berättade om regelbundna teaterbesök. Det var en flicka i årskurs 7 och hon sa: 

 

”Med familjen gick vi mycket tidigare. Det blir inte så mycket nu men på söndag ska vi se Cats”  

 

Det är även vanligt bland de intervjuade eleverna att man ser på tv-serier, som exempelvis en 

pojke i årskurs 9: 
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”Det blir mycket teve, en japansk tv-show och olika serier” 

 

Även hos andra elever nämndes teveserier och det handlar både om ren fiktion och om 

dokusåpor. Det fanns stor variation i svaren och man skulle kunna dela in denna kategori i nya 

underkategorier, men jag nöjer mig med att konstatera att en del av eleverna i studien uppgav 

att de ser på teve, film och teater på sin fritid. Några tittar ofta och andra mer sällan och vad 

de ser för något skiljer sig också åt. 

 

4.4 Synen på sig själv som läsare 
Eleverna i studien hade överlag en klar uppfattning om sig själva som läsare. Deras 

uppfattning var tydligt förknippad med hur de ser på begreppen text och läsning. Ju snävare 

uppfattning eleven hade om vad läsning och text innebär desto mer kategoriska var eleverna i 

sina omdömen om sig själva som läsare. Jag vill betona att det som efterfrågades var hur 

mycket de ansåg sig läsa och inte hur duktiga de ansåg sig vara. Det framkom tydligt att de 

elever som förknippade läsning med skönlitteratur hade en klar syn på sig själva som läsare. 

Två typer av svar var vanliga på frågan om de ansåg sig läsa mycket. Antingen så kände de 

sig säkra på att vara en van läsare och kunde då svara i stil med: 

 

”Ja, väldigt mycket faktiskt” (flicka åk 7) 

 

Eleven uttrycker med bestämdhet och utan tvekan att hon läser mycket och även vid frågan 

om hon läser mycket i jämförelse med andra jämnåriga blev svaret utan tvekan ja. 

 

 Nästa exempel är från en elev som inte anser sig läsa mycket. 

 

”Nej, inte om jag inte måste. Visst läxor, men inte så mycket vanlig litteratur” (pojke åk 9) 

 

Även den här eleven verkar bestämd i sin ståndpunkt och är övertygad om att han inte läser 

mycket i jämförelse med andra jämnåriga. Några undantag fanns där eleverna uttryckte en 

större osäkerhet och såg frågan som mer komplex, men de flesta hade en bestämd uppfattning 

om sig själva som läsare. 
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4.5 Elevernas attityd till läsning i skolan 

Under detta tema kommer jag att redogöra för vilken attityd som eleverna visade till läsning i 

skolan. Många visade upp en avog inställning och jag fann två huvudspår i kritiken. De 

kommer jag att presentera under kategorierna påtvingad läsning och för mycket 

vardagsrealism. Jag redogör avslutningsvis för de som var mer positiva under kategorin de 

ensamma entusiasterna.  

4.5.1 Påtvingad läsning 

Eleverna i den här kategorin menade att lärarna gör dåliga val när de väljer ut texter till 

undervisningen. Så här sa en pojke i årskurs 9: 

 

”Det känns så påtvingat när man läser i skolan så man blir inte så intresserad.” 

 

Det var fler elever som uttryckte att det känns påtvingat när man läser texter på svenskan i 

skolan och många tog upp att de i större utsträckning skulle vilja välja bok själv. En flicka i 

årskurs 9 uttryckte sig så här: 

 

”I skolan får man böcker som alla ska läsa. Det är inte alls de valen som jag själv skulle göra.” 

 

Även om eleverna inte lyfte fram någon konkret kritik mot valen som lärarna brukar göra så 

tyckte de ändå att de var dåliga. Det var främst för att de inte kände delaktighet i valen och att 

det kändes som de läste mer för läraren än för sig själva. Flera av eleverna använde uttrycket 

påtvingad läsning när de beskrev situationen.  

4.5.2 För mycket vardagsrealism 

Den kategori av svar som var vanligast när det handlade om innehållet i texterna var att de 

innehåller för mycket vardagsrealism. Så här uttryckte sig en flicka i årskurs 9: 

 

”På svenskan är det oftast berättelser om tråkiga saker, sånt man redan hört”  

 

På samma tema sa en pojke i årskurs 9: 

 

”Vi får bara läsa svenska böcker om unga personer som har något problem” 
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Eleverna upplever att böckerna de får läsa i skolan till stor del handlar om ungdomar som i en 

vardag lik deras egen utsätts för svårigheter. Alltså en handling som utspelar sig i en miljö och 

i ett sammanhang som de flesta känner igen. Eleverna som var negativt inställda till detta 

menade att de hellre vill läsa något som gör att de får möjlighet att drömma sig bort till något 

annat, bort från den vardag de har tröttnat på. En flicka i årskurs 9 sa: 

 

”Böckerna handlar om sådant man stöter på varje dag. Det är inget man kan drömma sig in i eftersom 

man redan är där.” 

 

Dessa elever läser gärna sådant som berör dem som ungdomar och litteraturen får gärna 

behandla klassiska teman som kärlek, konflikter eller brottslighet. Det de främst vänder sig 

emot är att de utspelar sig i tråkiga, vardagliga miljöer och behandlar liknande ämnen, som 

exempelvis mobbning. 

 

 

4.5.3 De ensamma entusiasterna 

Två av eleverna uttryckte att de var nöjda med de texter som lärarna valde ut. De läser mycket 

skönlitteratur på sin fritid, gärna mer avancerade böcker som läses av vuxna. Trots det så 

hinner de med en hel del annat läsande också i form av tidningar och på Internet genom 

bloggar och diskussionsforum.  

 

”Det är mycket romaner och så, men det har varit ganska bra, ingen flopp sådär.” (pojke åk 7) 

 

”Den vi läser nu tycker jag är bra, men det tycker typ ingen annan (skratt)” (flicka åk 7) 

 

Trots att dessa elever gärna läser andra typer av texter som bland annat finns i tidningar och 

på datorn så var de nöjda med det de fick läsa i skolan. De berättade också att de trodde sig 

vara relativt ensamma om sin uppfattning i klassen. 
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5. Diskussion 
Jag vill börja med att konstatera att det i studien är personliga uppfattningar som har framförts 

av en mindre grupp elever. Deras utsagor ska ses som exempel på hur det kan förhålla sig och 

ge insikt i hur elever kan resonera i dessa frågor. Det handlar alltså inte om att få fram några 

generella sanningar. 

 

Syftet med studien var att undersöka hur elever i grundskolans senare år resonerar kring 

begreppen läsning och text, vad de läser på sin fritid och vilken inställning de har till läsning i 

skolan. Efter att ha analyserat resultaten tycker jag att studien har ökat min förståelse för hur 

eleverna tänker kring texter och läsning. Jag har även fått en god inblick i vilka olika typer av 

texter som kan möta eleverna på deras fritid och hur elever kan förhålla sig till läsning i 

skolan.  

 

5.1 Elevernas syn på texter och läsning 

Oavsett vad eleverna har för vanor gällande läsning på sin fritid och vilka texter de möter är 

det slående hur lika de resonerade om begreppen läsning och text. Främst handlar det om att 

de inte hade någon vana vid att tänka i dessa banor tidigare, utan ett resonemang kring 

begreppen var något nytt för dem. De läser sina böcker eller texter på datorn och tänker inte 

så mycket mer på det. En lärdom vi kan ta av resultaten är att det är viktigt att samtala med 

eleverna om begreppen text och läsning i undervisningen. Om vi för en ständigt 

återkommande dialog med eleverna kring vad läsning innebär och hur man kan utveckla 

läsförmåga kan det säkert hjälpa eleverna att se sin egen utveckling. Det är inte acceptabelt 

om elementär kunskap likt den som Elbro (2008) lyfter fram om avkodning och förståelse och 

hur läsprocessen går till är förbehållet lärarna och något som går eleverna förbi. Hur ska vi få 

eleverna att se vikten av att läsa och kunna motivera vår undervisning om de inte känner till 

de enklaste grunderna för läsutveckling? 

 

Resultaten visar tydligt hur eleverna förknippar läsning med böcker och skönlitteratur. Detta 

formar också deras syn på sig själva som läsare. De texter som många läser på sin fritid 

räknas enligt dem inte riktigt och de ser då sig själva som någon som inte läser särskilt 

mycket. Detta kan i sin tur bidra till att ge eleven dåligt självförtroende vid situationer i skolan 

som handlar om läsning. Det är då förstås risk för att de hamnar i en negativ spiral likt den 
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som Molloy (2007) resonerar kring när hon menar att dessa elever riskerar att hamna längre 

och längre efter sina klasskamrater. 

 

Om man ska applicera detta på vårt arbete med eleverna i klassrummet så ser jag en stor vinst 

med att tala mer med klasserna om läsutveckling och begreppen text och läsning. När man tar 

över en ny klass i åk 6 eller 7 bör man definitivt ta upp detta till diskussion i samband med att 

man resonerar kring ämnet svenska och de mål man strävar mot. Sedan måste det bli till en 

levande diskussion som genomsyrar undervisningen även under kommande år. Det bör 

särskilt uppmärksammas på nytt vid diskussion av betygskriterier i åk 8. 

 

5.2 Elevernas läsvanor 
I likhet med vad Olin-Scheller (2006) kom fram till i sin studie av gymnasieelever visar mina 

intervjuer att det är stor skillnad mellan det som eleverna läser på sin fritid och det de får läsa 

i skolan. Det är två skilda textvärldar som sällan möts. 

 

Min studie visar även på stora skillnader eleverna emellan. En grupp elever läste mycket 

skönlitteratur, men även där visade det sig finnas en stor variation gällande ämnes- och 

genreval. Andra läste sällan eller aldrig skönlitteratur, men läste istället mycket på datorn i 

form av exempelvis dataspelstexter eller bloggar. På Internet visade det sig finnas en rad olika 

typer av texter som eleverna kom i kontakt med, förutom ovan nämnda även 

diskussionsforum och nyheter. Vidare fanns det elever som ofta läser i tidningar eller 

magasin. Man kan efter detta konstatera att det inte finns någon homogen textvärld som 

eleverna befinner sig i utan tvärtom är den komplex och varierar från elev till elev. Detta kan 

kopplas till Ulfgards (2003) resonemang om elevers skilda läsidentiteter. Att de har olika 

förhållande till och erfarenheter av läsning. 

 

Några elever i min studie ansåg sig inte läsa mycket, men förknippade då främst läsning med 

skönlitterära böcker. Det visade sig sedan att de faktiskt läste en hel del men att det bestod av 

den typ av texter som i skolan inte riktigt räknas. I en sådan situation är det stor risk att eleven 

går in med dåligt självförtroende i situationer där man ska arbeta med texter och läsning i 

skolan. I själva verket kanske de kan mycket om en viss typ av texter, men får aldrig chansen 

att visa det. De skulle säkert kunna delta aktivt i diskussioner kring den typen av texter och då 

få möjlighet att visa kunskaper gällande tala/lyssna och argumentera. Ofta ges de inte en 
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chans att visa vad de kan när man från skolans håll envisas med att de ska läsa samma typer 

av text hela tiden. Texter som passar för vissa men långt ifrån alla. 

 

Detta bör man dra lärdom av och det är hög tid att lärare intresserar sig mer för vad eleverna 

läser på sin fritid. Om man i större utsträckning kopplar undervisningen till elevernas egna 

erfarenheter jobbar man inte bara mer i enlighet med skolverkets mål utan det finns även 

pedagogiska vinster. Det blir enklare att få med sig de normalt sett passiva eleverna i 

diskussioner kring läsning vilket ger dem bättre förutsättningar för att utvecklas, både som 

individer och som läsare. Det bidrar sannolikt även till att eleven får större självförtroende och 

en positivare självbild, vilket Taube (2007) lyfter fram som en viktig faktor för 

läsutvecklingen. Med ökat självförtroende kan man säkert få eleverna att med tiden utveckla 

sitt läsande till att innefatta fler typer av texter. 

 

5.3 Elevernas inställning till läsning i skolan 

Nästan alla elever i min studie tyckte att den litteratur de fick läsa i skolan kändes påtvingad 

och det är viktigt att ta sådana synpunkter på allvar. Om eleverna känner så är bristande 

motivation en självklar följd. Mot bakgrund av Molloys (2007) resonemang om motivationens 

betydelse är det ett viktigt uppdrag och en stor utmaning för läraren att finna lösningar på 

detta problem. Som situationen upplevdes för många av eleverna i min studie uppnår man inte 

den lust till att läsa i skolan som Reichenberg (2008) talar om och inte heller det engagemang 

som man i PISA 2006 kunde konstatera var så viktigt. 

 

Min känsla är att många lärare tror att de löser problemet med elevers motivation genom att 

välja böcker som i ämnesvalet ligger dem nära. Man låter eleverna läsa böcker där de ska 

känna igen sig och där de får läsa om andra ungdomars erfarenheter. Det kan förstås vara bra 

för att ge underlag för intressanta diskussioner, men det blir enformigt och tråkigt för eleverna 

om de bara får läsa sådan litteratur. Särskilt då eleverna själva i stor utsträckning väljer att 

läsa böcker där de får lämna den verklighet de befinner sig i och drömma sig bort någon 

annanstans. En av de invändningar som eleverna hade mot litteraturen i skolan var just att den 

dominerades av vardagsnära texter. 

 

Både Molloy (2007) och Ulfsgard (2003) pekar på vikten av att koppla undervisningen mer 

till elevernas läsning på fritiden. För att få eleverna motiverade och känna att vi lärare 
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intresserar oss för vad de tycker om att läsa ser jag en vinst i att i större utsträckning låta 

eleverna själva få bidra med material. Vi skulle exempelvis kunna inleda varje läsår med att 

eleverna själva tar med texter till skolan som vi sedan läser och diskuterar tillsammans. 

 

Genom att ta utgångspunkt i de texter som eleverna känner igen och som de har lust till att 

läsa kan vi förhoppningsvis starta en process som i längden leder till ett mer varierat läsande 

och en bättre läsförmåga. 

 

5.4 Forskning i framtiden 

Då det är viktigt för en lärare att vara medveten om de texter som eleverna möter på sin fritid 

skulle det vara intressant med en större kvantitativ studie på detta område. 

 

Man skulle också kunna göra en jämförelse mellan lärare och elever gällande hur de ser på 

begreppen text och läsning samt hur de resonerar kring olika typer av texter och sätt att 

bedriva undervisning kring läsning. 

 

Det vore även intressant att gör en observationsstudie där elever får läsa och diskutera olika 

typer av texter, där vissa av dessa har en närmre koppling till det eleven läser på sin fritid. Blir 

eleven mer engagerad och delaktig i diskussionerna då? Bemöts eleven annorlunda i 

gruppdiskussioner om det handlar om en text som de andra vet att han eller hon brukar läsa? 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

 

1. Läser du mycket? 

 

 

2. När du läser, vad läser du då? Om skönlitteratur, vilken genre? 

 

 

3. Vad finns det enligt dig för olika typer av texter man kan läsa?     Vad 

läser andra i din ålder som du inte läser? Hur är det med texter på datorn? 

Internet? Spel? 

 

 

4. Har du hört talas om det vidgade textbegreppet? Märker du av det i 

skolan? Ser du mycket på film och teater på fritiden? TV-program? 

 

 

5. Får du i skolan läsa den typ av texter som du tycker bäst om?  Om 

inte, vad saknas? Hur uppfattar du texterna som ni läser i skolan? Vilka 

typer eller genrer dominerar? Vilka ämnen? 

 

 

Vilka tips vill du ge till lärare i svenska när det gäller att undervisa inom 
läsning? Vad skulle kunna inspirera dig till fortsatt läsning på din fritid? 


