
EXAMENSARBETE

Läsa, Lära, Leva
En studie om några elevers uppfattning om läsning

Nina  Lindström

Lärarexamen, grundnivå
Lärarexamen 270/300/330 hp

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



 

 

 

 

 

 

Luleå Tekniska Universitet 

Läsa, lära, leva 
-En studie om några elevers uppfattning om läsning. 

  

Av: Nina Lindström 
A0010P – Examensarbete, grundnivå 15 HP 
Institutionen för konst, kommunikation och lärande 
Handledare: Gunilla Johansson. 
 
VT 2012 
 

  



 

 

 

Abstrakt 

Nina Lindström (2012) Läsa, lära, leva. –En studie om några elevers uppfattning om läsning. 

Examensarbete. Luleå, Sverige: Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå 

Tekniska Universitet.  

Syftet med denna studie är att beskriva några elevers uppfattning om lärande och utveckling 

genom läsning i svenskämnet. Frågeställningarna mot detta syfte är: Har den litterära 

bakgrunden betydelse för läsupplevelsen och hur i så fall? Har värdering av och intresse för 

läsning betydelse för upplevelsen och hur i så fall? Hur beskriver informanterna 

läsupplevelser? Hur är elevernas upplevelser av lärande genom läsning kopplade till 

styrdokumentens syfte och mål? För att uppnå studiens syfte användes en kvalitativ 

intervjumetod, samt en litteraturstudie med hermeneutisk teori som tolkningsverktyg. I 

undersökningen deltog sex elever i grundskolans senare år (år 7,8 och 9)samtliga från en skola 

belägen i en mellanstor kommun i norra Sverige. 

Resultatet av denna studie visade att de informanter som deltog upplever att läsning berikar 

deras lärande och personliga utveckling. Vidare visade resultatet att informanternas litterära 

historik har betydelse för deras läsupplevelse. Dessutom visade deras beskrivning av sina 

läsvanor att värdering och intresse av litteratur har betydelse för hur de upplever och använder 

litteratur som resurs för lärande och utveckling. Samt att informanternas beskrivelser av sina 

läsupplevelser ger en insyn i deras textvärld och deras medvetenhet om läsningens syfte. Till 

sist visade resultatet att informanternas upplevelser av läsning har en stark koppling till 

styrdokumentens syfte och mål. 

Sökord: Läsa, lärande, identitet, personlig utveckling.     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 

Denna studie genomfördes under höst och vårterminen 2011-2012 på 15 högskolepoäng på 

institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå Tekniska Universitet. 

Jag vill tacka min familj, mina lärare och kurskamrater som bidragit till mitt lärande under 

den tid mina studier ägt rum. Samt till de elever som ställde upp för medverkande i min 

studie. Ett extra stort tack till den skola med personal där undersökningen ägde rum. Och till 

sist ett tack till min handledare Gunilla Johansson som väglett och tålmodigt svarat på frågor 

och funderingar under arbetets gång.  

Tack! 

Luleå, februari 2012 

Nina Lindström.  
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1 Inledning 

Detta examensarbete ser jag som ett avslut på en lång resa. En resa genom flertalet kurser och 

lärandeprocesser. Jag har lärt mig mycket under min utbildning till lärare, inte bara om mig 

själv utan även om andra människor. Samtidigt som resan genom utbildningen närmar sig sitt 

slut, börjar också en ny resa. Denna resas destination är ännu okänd och öppen för påverkan. 

Men jag hoppas på en resa inom yrket självt. Jag hoppas att allt jag lärt mig och alla insikter 

jag förvärvat och bearbetat utvecklas till en bra grund för min kommande profession. Att bli 

ska gå över till att vara. En omställning inte helt enkel. Men jag känner mig rustad och redo. 

Jag har lärt mig uppskatta mina egna styrkor och acceptera mina svagheter. Mycket av detta 

genom min utbildning, men främst i mötet med mina kurskamrater, samt elever och lärare ute 

på skolorna.  

Syftet med detta examensarbete skapades i samråd med lärare i svenska på en skola där 

läsning har hög prioritet. I detta samråd framkom en önskan om att få ta del av elevernas 

upplevelser av läsning.  Svensklärare vet att litteraturläsning är språk- och 

personlighetsutvecklande. Även i skolans styrdokument framkommer detta. Läsa är viktigt. 

Men hur upplever eleverna läsningen? Når styrdokument, pedagogisk inverkan och prioriterad 

satsning fram till individen? Hur medvetna är elever om läsningens betydelse? Har satsningen 

i skolan där läsning prioriteras haft framgång?  Detta blev utgångspunkten för mitt 

examensarbete.  

Den internationella undersökningen PISA 2009 (Programme for International Student 

Assessment 2009) (Skolverket, 2010) visar att svenska elever har en medelmåttig läsförståelse  

jämfört med andra i undersökningen deltagande länder. Framför allt visar PISA 2009 att den 

elevgrupp som är svag i läsförståelse har blivit större sedan första undersökningen 

genomfördes år 2000. Vad innebär läsförståelse egentligen? Hur kan man mäta och undersöka 

läsförståelse? 

Arbetets litteraturstudie innehåller tidigare forsknings syn på läsutveckling och läsförståelsens 

olika dimensioner. Dessutom granskas styrdokumentens formuleringar angående 

svenskämnets syfte och mål och senare undersöks huruvida dessa haft genomslagskraft hos 

eleverna. Styrdokumentens anvisningar för skolans arbete med läsförståelse i syfte att främja 

utveckling och lärande har också analyserats.  Lärande genom läsning är studiens 

utgångspunkt och den sociokulturella teorin utgör en grund för det fortsatta arbetet.  

Läsning är en liten del av den lingvistiska kommunikationen mellan individer och några 

elevers uppfattning ger bara lite insyn i en stor helhet. Därför används den hermeneutiska 

teorin som tolkningsverktyg.  
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2 Bakgrund 

2.1 Mötet med texten. 

Läsning av texter av skönlitterär art kan enligt Langer (1995) liknas vid utforskande av olika 

möjliga horisonter. Det finns olika aspekter som avgör hur vi möter en text och hur vi skapar 

olika textvärldar. En läsare bär på sociokulturella erfarenheter av läs- och skrivpraktiker, 

förhållningssätt och preferenser. Dessutom är ämneskunskaper, kulturell bas och språkliga 

kompetenser avgörande. Dessa aspekter möter textens innehållsfält, dess kulturella bas, 

deltagaraktivitet, genrestruktur, medium samt modalitet (Liberg, 2006). 

Nils-Erik Nilsson (2000) menar att varje individ tolkar en text utifrån individuella preferenser 

och texters olikheter. Han menar att läskompetens innebär förståelse för att texter måste 

angripas på olika sätt beroende på ursprungligt syfte. Molloy (2008) menar att läsarens försök 

att utröna författarens budskap innebär en tolkning av texten utifrån läsningsanalytiska 

traditioner. Dessa traditioner har enligt Molloy sin grund i den hermeneutiska 

forskningsteorin som genomsyrat bildningsbärares forskningsansatser i generationer. Molloy 

ser hellre att synen på texten får ge uttryck för varje läsares spegling av sina preferenser samt 

den bekräftelse eller utveckling texten medfört. 

Vidare menar Molloy att mötet med litteratur också påverkas av individens tillgång till 

kulturellt kapital. Barn och ungdomar som växer upp i en miljö där kultur och språk har hög 

prioritet har ofta lättare att tillgodogöra sig skolans utbud av litteratursamtal och den 

preferensbreddning det innebär. De texter som erbjuds blir lättare för dessa elever att bearbeta 

och lärare ser eleverna som begåvade. Mötet mellan lärare och elev blir mer bekräftande och 

resulterar i ett starkt socialt kapital hos eleven.  

Rosenblatt (2002) instämmer i Molloys (2008) beskrivning av individuell erfarenhet och dess 

betydelse för mötet med litteratur. Men Rosenblatt påpekar att litteraturen även utgör en 

förlängning eller utvidgning av de värderingar som samhället förespråkar. Hon menar att de 

texter som skolan erbjuder eleverna ofta är högt känslomässigt värderade och etiskt 

diskutabla.     

Det har visat sig ( Skolverket, 2010) att elever med en positiv inställning till läsning och 

elever som läser mycket för nöjes skull, generellt befinner sig högre upp på 

läsförståelseskalan. Det är stora skillnader mellan elever som uppger att de läser mycket och 

elever som uppger att de inte läser över huvud taget. 

2.2 Skolans styrdokument om läsning. 

Eftersom informanterna i denna undersökning fått sin utbildning under en tidsperiod där både 

Lpo 94(Skolverket, 2000) och Lgr 11(Skolverket, 2011) använts kommer båda styrdokument 

att behandlas. Styrdokumenten och kursplanerna i svenska lägger stor vikt vid läsning. Både i 

Lpo 94 och Lgr 11 beskrivs språket som betydande för kunskapsinhämtning och personlig 

utveckling. Däremot skiljer de sig åt i form och begrepp. Lgr 11 har tydligare riktlinjer för 

vad eleverna ska kunna när de går ut nionde klass. Skolverket har i Lgr 11 gjort ett försök att 

förtydliga språkets betydelse för individuell utveckling genom att tydliggöra riktlinjerna i 

kursplanerna. I Lpo 94 lämnades vissa begrepp öppna för varje skolas egen tolkning.  
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2.2.1 Kursplanen i Lpo 94  

Redan i 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet beskrivs i avsnittet om skolans uppdrag ett stort ansvar i främjandet av varje 

elevs utveckling. I läroplanens mål och riktlinjer (Skolverket, 2000) står det att skolan har ”ett 

ansvar att varje elev efter genomgången grundskola:” 

• Behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och 

tankar i tal och skrift (Skolverket, 2000). 

I kursplanen i svenska preciseras skolans strävansmål. Läsning av olika texter och vikten av 

textbearbetning i interaktion med andra fick stort utrymme i kursplanen. Bland annat ska 

skolan sträva efter att eleven: 

• Kan läsa och förstå texter av olika slag, såsom skönlitteratur, faktatexter och 

dagstidningars artiklar i allmänna ämnen och kan anpassa lässättet till textens karaktär och 

till syftet med läsningen, 

• Utveckla sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur och skapa med hjälp av 

språket, 

• Gärna läser på egen hand för att stilla sin nyfikenhet och uppnå personlig 

tillfredställelse,  

• I samtal med andra kan uttrycka de känslor och tankar litteraturen väcker, 

• Vänjer sig vid och stimuleras till att självständigt tänka och ta ställning till arbetet 

med litteratur och andra texter (Skolverket, 2010). 

Lpo 94:s kursplan för svenska beskriver litteraturen och språket som centrala faktorer i 

ämnets karaktär. Genom att utveckla språket ska eleven få en säkrare grund att stå på i och 

med tillgången till kultur och kommunikation. Genom skönlitteratur ska eleverna få större 

förståelse för omvärlden och därigenom för sig själva. Läsning och bearbetning av litteratur 

gavs därmed stort utrymme i ämnet som sådant. Språkutveckling och litteratur skulle med 

lärarens hjälp ge eleven möjligheter till kunskapsinhämtning, kommunikation och personlig 

utveckling. För att nå målen i slutet av nionde skolåret skulle eleverna, enligt Lpo 94 bland 

annat: 

• kunna läsa för åldern avpassad skönlitteratur, saklitteratur och dagstidningars artiklar i 

allmänna ämnen med god förståelse så att innehållet kan återges sammanhängande.  

• känna till några av de stora skönlitterära verken och författarskapen som ingår i vårt 

kulturarv (Skolverket, 2010). 

Bedömningen för elevens språkutveckling genom läsning byggde på hur väl denne visat sin 

progression genom språklig behärskning och repertoar av redskap (Skolverket, internet 1). 

Detta kunde visa sig i variation av genrer, hur väl eleven anpassade sig till läsningens syfte 

samt förmåga att genom användande av vedertagna begrepp och termer analysera, reflektera 

och tolka texter mot bakgrund av egna erfarenheter. Förmågan att kritiskt granska och tolka 

texters budskap var också en del av kriterierna vid betygsättning i Lpo 94. (Skolverket, 2000) 
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2.2.2 Kursplanen i Lgr 11.     

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet från år 2011 preciserar inga 

mål eller riktlinjer angående läsning i de två första delarna. Fokus har istället lagts på språk, 

lärande och identitet. Om skolans uppdrag står det att: 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

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

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket. 2011, s.9). 

Lgr 11:s kursplan i svenska är uppbyggd i tre delar. Först behandlas ämnets syfte, därefter det 

centrala innehållet och slutligen kunskapskraven, som är konstruerade utifrån det centrala 

innehållet och de långsiktiga målen.  

Grunden för undervisning i svenskämnet är språkets betydelse för individuell utveckling och 

lärande. Genom att ge eleven möjlighet till möte med och bearbetning av olika texter ska 

skolan utveckla individens språk och förståelse för omvärlden. Eleverna ska ges möjlighet att 

inhämta kunskaper via skönlitteratur och därigenom utveckla sin identitet.  

Kursplanens centrala innehåll preciserar  ämnets delar och ger en bättre bild av hur, vad och 

när eleven ska läsa för att uppnå de långsiktiga mål som bedömningen av elevens progression 

ska utgå från. Denna del är uppdelad i fem delar där läsning får stor plats och betydelse i två. I 

delen om läsa- och skriva i årskurs 7-9 står det att eleven ska ges utbildning i: 

 Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja 

texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang 

(Skolverket. 2011, s.225). 

Skolverket (2011)  förklarar begreppet lässtrategier som det sätt på vilket läsaren behandlar en 

text. Olika texter kan inte angripas och tolkas på samma sätt och med samma slags verktyg. 

En del av skolans uppdrag är enligt Skolverket (2011) att väcka förståelse för detta hos 

eleverna.Vidare utgör avsnittet om berättande texter och sakprosatexter en helt egen del i det 

centrala innehållet för årskurs 7-9.  

 Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och 

övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. 

Lyrik, dramatik, sagor och myter.  

 Språkliga drag, uppbyggnad och berättandeperspektiv i skönlitteratur för ungdomar 

och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre 

dialoger.  

 Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt skiljer sig  från varandra. 

 Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, 

Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang 

som verken har tillkommit i. 

 Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till 

exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. 

Textens syfte, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag (Skolverket 2011, s.226). 

I kursplanen framhävs skillnaderna mellan skönlitterära texter och sakprosa, och vikten av ett 

varierande utbud av läsmaterial betonas. Texter ska behandlas i sin helhet ur flera perspektiv 
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genom bearbetning av innehåll, syfte och bakgrunder. Lässtrategierna ska enligt Skolverket 

(2011) syfta till att eleven kritiskt ska kunna granska olika typer av texter. Undervisningen ska 

ge eleven verktyg för progression i sin språkutveckling.   

Kunskapskraven för betyg E, som är den lägsta betygsnivån för godkänt,  beskrivs i 

kursplanen enligt följande: 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak 

fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att 

göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, 

orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan 

eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla 

och till viss del underbygga resonemang om tydliga framträdande budskap i olika verk. 

Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. 

Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det 

historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i (Skolverket. 2011, s.230). 

2.3 Sociokulturella teorier om lärande och språk. 

Roger Säljö (2000) menar att samhället värdesätter det mänskliga lärandet. Det är 

omgivningen som sätter upp mål för vad som ska läras och samtidigt utgör människan en del 

av den omgivningen. Rent biologiskt finns det gränser för vårt individuella lärande. Vi är 

enligt Säljö skröpliga varelser och som enskilda biologiska individer har vi inte utvecklats 

mycket de senaste årtusendena. Det är istället frågan om hur vi lär som är avgörande. Vidare 

beskriver Säljö att människan i grupp har utvecklat kulturer som använder verktyg för att 

observera och bearbeta den omvärld som ter sig främmande. Det är denna kultur som har 

värdesatt utveckling av system som har till syfte att hjälpa. Sjukvård, omsorg, utbildning och 

industrier är organiserade mänskliga institutioner med starka sociala system. Det är samhällets 

samlade kunskaper som utgör de resurser som individen kan ta del av via kommunikativa 

medier.  

Olga Dysthe (2003) skriver att språket är det avgörande och centrala elementet i det 

sociokulturella perspektivet på lärande. Hon beskriver perspektivet genom sex aspekter där 

språk och kommunikation framstår som de viktigaste. Enligt Dysthe har språket flera viktiga 

funktioner, exempelvis den semiotiska som behandlar det flexibla förhållandet mellan 

språkliga uttryck och den erfarenhet dessa refererar till. Den retoriska funktionen hjälper oss 

att framföra budskap med olika syften. Dysthe lyfter språkets betydelse för lärandet eftersom 

det enligt det sociokulturella teoriperspektivet är genom muntlig, skriftlig och bildspråklig 

kommunikation som lärande sker. Enligt henne är kommunikationen mellan individ och 

grupp i sociala sammanhang en förutsättning för människans utveckling. Den kunskap som 

individer utvecklar förs vidare via kulturella artefakter där boken och texten kompletterar 

talspråkets snabba föränderlighet.  

Roger Säljö (2005) anser att skriften, texten och skriftspråket är de viktigaste verktygen för 

individer som vill ta del av samhällets kollektiva erfarenheter. Läsning är något som måste 

läras. Ingen föds med kunskapen om ord, stavelser eller bokstäver. Läsinlärning och den 

efterföljande läsprocessen är enligt Säljö avgörande för hur individen klarar sin utbildning och 

sin roll som samhällsmedborgare. Detta eftersom texter som kulturellt högt värderade 

artefakter ofta är stabila i förhållande till talspråket och den muntliga traditionen. Men Säljö 

menar att det finns konsekvenser att ta hänsyn till. Även om en text är en stabil kommunikativ 
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artefakt så är den mänskliga förmågan att tolka texten högst bristfällig. Det vi läser sätts alltid 

i relation till egna erfarenheter vilka skiljer sig åt mellan individer, ålder och kultur. Säljö 

menar att ”läsning är en kreativ och skapande process och inte en mekanisk identifiering av 

ord och satser” (2005, s. 121). Meningen med texten skapas således inom läsaren och inte i 

texten. Inom den sociokulturella traditionen är det viktigt att se de biologiska begränsningar 

som finns och samtidigt tillvarata de biologiska möjligheterna i vår strävan att utforska, förstå 

och bearbeta den kollektiva omvärlden. Säljö beskriver den sociokulturella grundtanken enligt 

följande: 

En grundtanke är att vi formas som tänkande varelser genom att vi tar till oss sätt att tänka, 

kommunicera och agera i övrigt genom integration.  Vår hjärna är den samma som den våra 

förfäder hade för tiotusentals år sedan, men vår omvärld och samhällets samlade 

erfarenheter ä helt annorlunda. En av de viktigaste anledningarna till att vi kan forms av vår 

omvärld på så intrikata sätt, är att vi kan kommunicera med hjälp av språk (Säljö. 2005, 

s.41). 

Vygotskij (2001) beskriver det inre respektive det yttre språket som viktiga 

funktioner för människan. Det språk vi hör omkring oss och det språk vi talar utgör 

skilda fenomen men samtidigt står de i stark relation till den inre dialogen. De 

respektive språken påverkar varandra starkt och är högst väsentliga för vår 

utveckling som tänkande varelser. Vygotskij förklarar det inre språket som minnen 

av ord och vi kan därmed memorera och återskapa ord och texter i likhet med det 

visuella minnet och vår föreställning om dess betydelse. Vidare menar han att det 

inre språket kan delas in i inre tal och inre språk. Men Vygotskij är samtidigt kritisk 

till detta och anser att tankar inte alls är detsamma som en inre språklig process. En 

tredje diskurs om det inre språket är den mellan lingvistisk inre språklig form och de 

upplevelser som man kan känna till men inte närmare karaktärisera. Tanken och 

språket har enligt Vygotskij en avgörande roll i individens utveckling och lärande. 

Relationen däremellan är problematisk eftersom barnet utvecklar ett tyst egocentriskt 

inre språk som är helt skilt från det yttre talade och kommunicerade språket. Det yttre 

språket går eftersom från att vara egocentriskt till att bli socialt anpassat. Det 

egocentriska språket på vilket vi bygger vår identitet blir allt tystare och övergår till 

tänkande fritt från det språk vi använder. Men det yttre språkliga inflytandet ger 

upphov till utveckling och lärande även för den inre dialogen och dess fördjupande 

förståelse av sin omvärld.  

2.4 Kapitalbegreppet. 

Som tidigare nämnts har ett starkt kulturellt kapital betydelse för elevers skolframgångar. 

Donald Broady (1998) beskriver Bourdieus kapitalbegrepp som ett verktyg att använda vid 

studier inom utbildningssociologi. Bourdieu använde bland annat detta begrepp för att påvisa 

hur eliten i samhället kan bibehålla sin ställning i utbildningssystemet. Med kapital menas 

symboliska och materiella tillgångar som värderas olika beroende på vilka sociala fält som tas 

i bruk. Broady beskriver begreppet fält som olika sociala arenor där en gemensam strid, eller 

diskurs pågår. I skolans sociala fält diskuteras till exempel skolans mål och mening. Här finns 

enligt Broady ett så kallat produktionsfält och ett konsumtionsfält. Inom det förstnämnda 

skapas föreställningar och värderingar av specialister medan det senare omfattar pedagogers, 

elevers och föräldrars diskurs.  
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Ett annat begrepp som Bourdieu implementerade i utbildningssociologin är habitus. Enligt 

Broady kan habitus liknas vid ”ett system av dispositioner som tillåter människor att handla, 

tänka och orientera sig i den sociala världen” (1998, s. 3). Vidare förklarar Broady habitus 

som seglivade och ofta omedvetna beteenden, vanor eller handlingsmönster som skapats inom 

en viss krets. Det symboliska kapitalet får enligt Broady stå för en människas värden och 

resurser. Inte de av ekonomisk art, utan en individs anseende eller aktning som igenkänns och 

erkänns av andra inom fältet. Kort och gott en persons sociala värde inom en större grupp 

människor med samma trosföreställningar.  

Enligt Broady är det kulturella kapitalet en bred underavdelning till det symboliska kapitalet. I 

detta kapital tillskrivs förtrogenhet med litteratur, klassisk musik och förmågan att uttrycka 

sig kultiverat i tal och skrift. Till skillnad från andra symboliska kapital har det kulturella stor 

genomslagskraft inom många av samhällets sociala fält. Men enligt Broady framförallt inom 

utbildningsväsendet. Han menar att det kulturella kapitalet lika gärna skulle kunna benämnas 

”bildningskapital” eftersom kulturell kan likställas med kultiverad vilket lika gärna kan ses 

som bildad. Men samtidigt kan ett kulturellt kapital nedärvas inom en släkts habitus vilket 

Broady menar ger en elev som ärvt ett starkt kulturellt kapital ”statistiskt sett goda chanser att 

förvärva ett värdefullt utbildningskapital och erhålla ett välavlönat arbete” (1998, s.8).   

En fara som dock visar sig i skolan enligt Broady är den begåvningsideologi som eleverna 

bemöts med av lärarna. Han beskriver detta fenomen som en paradox inom 

utbildningsväsendet där det kulturella kapitalet får sådan värdering att skolans mål och 

mening nedvärderas till förmån för den mer karismatiska kultiverade ideologin. De elever 

som har ett stort kulturellt kapital och kan föra sig väl i tal och skrift, känna igen diskursens 

begrepp och samtala med lärare och pedagoger på skolan och får direkt ett erkännande som 

begåvade. Broady beskriver detta som ett spel mellan lärare och elever där utbyte av bevis för 

innehav av det kulturella kapitalet ter sig olika på olika nivåer och linjer inom det sociala 

fältet.  

Viktigt är dock att veta enligt Broady, att det finns strategier och att det är möjligt att flytta sig 

mellan dessa fält och skapa nya där individens symboliska värde är ett annat. Dessutom anser 

Broady att utbildningsväsendet är den bästa arenan för åstadkommande av jämlikhet mellan 

de sociala fält där kulturellt kapital är högt värderat.  

    

2.5 Läskompetens. 

Sten-Olof Ullström (2000) beskriver en skillnad mellan läskompetens och läsförståelse. Han 

menar att funktionell läsförmåga, en rent teknisk avkodning av en text utan inslag av tolkning 

eller prövande hållning, inte nödvändigtvis betyder att läsaren förstår det lästa. Lundberg och 

Herrlin (2005)beskriver fem dimensioner i processen från läsinlärning till läsförståelse. De 

menar att den första dimensionen är fonologisk medvetenhet. Barnet lär sig att återskapa 

bokstävernas ljud och deras variationer. När barnet har knäckt den alfabetiska koden och 

bemästrar ordens uppdelning av ljud och deras innebörd har de nått en fonologisk 

medvetenhet.  

Nästa steg enligt Lundberg och Herrlin är ordavkodning. I ett tidigt stadium kan barn känna 

igen ord utan att egentligen kunna läsa. Orden de känner igen är då som vilken bild som helst. 
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Det är när barnet börjar göra försök att skriva som processen mot en ordavkodning är igång. I 

denna självinlärningsprocess är det viktigt att barnet får öva och mötas av många skrivna ord. 

Utvecklingen från ordavkodning till flytande läsning är en lång och väldigt individuell 

process. Lundberg och Herrlin menar att förmågan att läsa med automatik kräver övning. 

Förmågan att snabbt avkoda ord kräver ofta att man mött ordet i många sammanhang. Därför 

är det viktigt att texter som barnet möter i tidig ålder har en innehållslig kontext som barnet 

redan har förståelse för. När läsaren har förmågan att läsa orden utan stöd har full 

automatisering uppnåtts.  

Automatiserad avkodning av ord och text är inte detsamma som flytande läsning, som utgör 

den tredje dimensionen. En läsare som läser flytande gjuter liv i textens meningar och har 

känsla för meningens satsmelodi enligt författarna. ”Den som läser med flyt behöver inte 

koncentrera sig på att identifiera de skrivna orden, utan kan istället rikta sin uppmärksamhet 

på textens innebörd,[…]” (Lundberg & Herrlin. 2005, s. 14). Den som kan läsa flytande har 

större chans att obehindrat reflektera över och tolka en texts mening. Men detta har inte stor 

betydelse för läsarens förståelsenivå av texten. Även i början av sin färdighetsprocess inom 

läsningen är barnet fullt medvetet om olika ljud, ord och texters budskap och mening. 

Författarna trycker på betydelsen av läsarens inställning till det skrivna ordet. Läsaren är 

genom sin tolkningsrätt delaktig och aktivt konstruktiv genom egna erfarenheter i relation till 

textens budskap. Men förutsättningen för ett meningsskapande läsande är en god läsförmåga 

där läsaren utan ansträngning kan ta till sig textens budskap.  

Både Ullström (2000) samt Lundberg och Herrlin (2005) är överens om att läsning är en 

ständig process och en färdighet som måste övas och underhållas för att högre nivåer ska 

kunna nås. Lundberg och Herrlins fjärde dimension är läsförståelse där läsaren enkelt kodar 

av textens ord, satser och kan skapa en relation till textens mening. Detta följs av, och är 

enligt Lundberg och Herrlin beroende av processens femte dimension, läsintresse. De 

beskriver två faktorer i en läsares utveckling av läsintresse. Läsning kräver energi samt 

koncentration och uppmärksamhet. Den andra faktorn är belöningen av läsande. Därför måste 

läsaren få hjälp med att hela tiden hitta en balans mellan dessa faktorer så att processen kan 

ske så smidigt som möjligt. Här har skolan ett viktigt uppdrag i form av att ge varje enskild 

elev texter som är anpassade till elevens förmågor och behov.  

Karin Taube (2007) tar upp faktorer som framgång och misslyckande som betydande för 

utvecklingen av en god läsförmåga. Barn som upplever sig misslyckade vid läsinlärning kan 

dras med konsekvenserna av detta genom hela sin skolgång. Eftersom läsning är ett viktigt 

redskap för kunskapshämtning och dessutom en högt värderad färdighet i samhället har barn 

ofta höga förväntningar på sig själva vid inlärningen. Taube menar att när ett barns 

ambitionsnivå är hög resulterar upplevelsen av misslyckande i att barnet sänker sin 

ambitionsnivå och blir passivt, vilket leder till dåliga resultat. Här har skolan en viktig uppgift 

i att stärka och hjälpa elever att bygga upp sin tilltro på den egna förmågan genom att hitta 

vägar till motivation och positiva attityder.   

2.6 Läsförståelse 

Enligt Lundberg (2010) ställer läsförståelse större krav på läsarens förmåga att tolka en text 

utifrån förväntningar och tidigare erfarenheter. Att kunna läsa flytande är bara en dimension i 

processen som främjar en god läsförståelse. Lundberg förklarar vidare att läsförståelse har 

olika sidor, dels en språklig bearbetning där meningar och satser ramar in hur en text kan 
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analyseras utifrån språkets regler och dels en sida som måste tolkas av läsaren. För att kunna 

tolka en text måste läsaren således konstruera en inre föreställningsvärld byggd på tidigare 

erfarenheter där han eller hon kan föreställa sig händelsen i texten. Lundberg menar att detta 

förutsätter att läsaren kan göra inferenser till texten. Läsaren måste tillföra sina egna 

erfarenheter till textens sammanhang. Detta är till stor del en kulturell kompetens enligt 

Lundberg. Han menar att läsaren, för att kunna föreställa sig och skapa en egen relation och 

tolkning till en text, måste ha tidigare erfarenheter av scenariot som berättas. Läsarens inre 

föreställningar konstrueras i läsandet av texten genom ett ständigt prövande mellan läsarens 

tidigare erfarenheter och texten i sig. Om läsaren inte har några tidigare erfarenheter som kan 

relateras till texten kan denna inte tolkas och budskapet framgår inte.   

2.7 Literacy    

Enligt Nationalencyklopedin (2012) kan begreppet ”literacy” översättas till läs- och 

skrivkunnighet. Ullström (2000) menar dock att begreppet omfattar mer än bara kunnighet. 

McLaren (1988) särskiljer tre olika typer av literacy, funktionell, kulturell och kritisk. Med 

funktionell literacy avser han brukbar avläsningsförmåga och elementär skrivkunnighet. 

Kulturell literacy innefattar en kompetens av social och kulturell diskurs vilket medför 

delaktighet i kulturens gemensamma texter. Kritisk literacy menar McLaren är den kompetens 

som medför läsarens prövning av texten genom reflektioner. Läsaren ställer sig frågande till 

textens värderingar genom sina egna känslor, förståelse och erfarenheter genom denna 

kompetens, enligt McLaren .      

2.8 Meningsfullt lärande genom läsning 

Schmidt och Gustavsson (2011) beskriver literacy som en meningsfull praxis. De menar att i 

glappet mellan det kända och det okända skapas ett rum som är öppet för tolkning och 

reflektion. Skolan är rik på gemensamt kulturellt kapital som kan stå till grund inför mötet 

med det nya okända. Författarna anser att den mångfald av kulturellt och språkligt kapital som 

skolan har ska ses som en tillgång till att skapa nya rum för tolkningar och analyser i relation 

till det okända rum litteraturen kan erbjuda. En fara och ett misstag är när skolan fokuserar för 

mycket på individernas brister. Författarna belyser en tradition av bedömning av literacy som 

en färdighet som individen antingen behärskar eller inte behärskar.  

Lundberg (2010) skriver att som pedagog gäller det att ta hänsyn till varje elevs kostnad för 

läsning. Läsningen får inte vara för ansträngande om syftet är att ge eleven en chans att läsa 

flytande och träna sin läsförståelse. Till detta lägger Lundberg vikten av pedagogens 

kännedom om barn-, ungdoms- och vuxenlitteratur för att hitta texter som berör och ger 

mening till läsningen. Det gäller för pedagogen att känna till läsarens intressen samt dennes 

utvecklingsnivå och behov.  

Nilsson (2000), Lundberg (2010) och Schmidt och Gustavsson (2011) lägger till betydelsen 

av att eleven vet varför han eller hon läser. För att nå hög läsförståelse och ett meningsfullt 

lärande menar Nilsson att eleven ska få tillgång till olika tolkningsstrategier i förhållandet till 

läsningens syfte. Här är skolans uppdrag viktigt eftersom skolan har en stor samlad kunskap 

och kulturellt kapital vilket eleverna måste få tillgång till för att lyckas tillägna sig dessa 

strategier. Därför menar Nilsson att ribban för läsundervisningen ska läggas högt med både 

krav på innehåll och bearbetning. 
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3 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva några elevers uppfattningar kring lärande och 

utveckling genom läsning i svenskämnet. För att underlätta analysen av begreppet läsning mot 

resultat och tidigare forskning har följande forskningsfrågor formulerats. 

 Har den litterära bakgrunden betydelse för läsupplevelsen och hur i så fall?  

 Har värdering av- och intresse för läsning betydelse för upplevelsen och hur i så fall?  

 Hur beskriver eleverna lärande genom läsupplevelser?  

 Hur är elevernas upplevelser av lärande genom läsning kopplade till styrdokumentens 

syfte och mål?   
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4 Metod 

Denna studie kommer att baseras på en hermeneutisk tolkningsmetod som förespråkar 

subjektivitet och förståelse för mänskliga uttryck (Patel & Davidson, 2003). Syftet med 

studien är att skapa ökad förståelse för elevers uppfattningar kring läsning samt inblick i deras 

tankar och uppfattningar om svenskämnet. För att nå individers tankar och upplevelser menar 

Backman (1998) att ett kvalitativt förhållningssätt är att rekommendera. Enligt Trost (1997) är 

den kvalitativa metoden att föredra om man vill urskilja och förstå människors 

handlingsmönster. Detta till skillnad mot den kvantitativa metoden där mängd, omfattning 

eller förekomst mäts. 

4.1 Kvalitativa intervjuer. 

Syftet med denna studie är att undersöka elevers uppfattningar om läsning i svenska och 

uppfattningar är enligt Trost (1997) direkt avspeglade i subjektiva känslor. Han menar att man 

som intervjuare måste vara intresserad av informantens livsvärld och bakgrund i sin strävan 

efter att försöka förstå och tolka de upplevelser som denne förmedlar.   

 

Vid en undersökning av attityder menar Bengt-Erik Andersson (1994) att hänsyn måste tas till 

olika komponenter som känslor, viljor och beteendekomponenter i svaren som ges. Han 

menar att svaren inte alltid överensstämmer med informantens beteende. Många faktorer 

inverkar när en person uttrycker åsikter och uppfattningar. Andersson påpekar att det kan vara 

svårt att få en bild av ett beteende genom att fråga efter någons attityd. För att komma åt de 

svar som ska tolkas vill Trost att intervjuaren ska sträva efter att få svar på frågorna hur 

istället för varför. Vidare menar han att för att fånga känslor och attityder till de handlingar 

som utgör undersökningsområdet ska intervjuaren fråga efter handlingar och beteenden. 

 

Trost (1997) förespråkar en öppen intervjuteknik vid kvalitativa intervjuer. Med detta menar 

han att intervjuaren bör ställa frågor utan givna svarsalternativ. Detta betyder inte att 

tillvägagångssättet blir ostrukturerat. Så länge intervjun har en plan och ett specifikt 

undersökningsområde kring ett ämne menar Trost att undersökningen har en hög grad av 

struktur. 

  

4.2 Intervjuteknik. 

Öppna frågor är något som Björn Häger (2001) också rekommenderar för att få den 

intervjuade personen att slappna av och öppna sig för den som intervjuar. Han menar att första 

steget är att skapa ett förtroende redan innan intervjun genom att bjuda på sig själv och 

samtala om vardagliga ämnen. Kunskap i ämnet som intervjun ska handla om är också viktigt 

enligt Häger. Det gör att förtroendet och tryggheten ökar hos informanten. Tonläge och 

intresse för svaren gör det lättare för intervjun att flyta och genom att tillåta pauser får den 

intervjuade chans att reflektera och förtydliga sina svar. En mjuk röst och aktivt lyssnade gör 

det möjligt för svaren att utvecklas utan att den som blir intervjuad känner sig dömd eller 

granskad. Detta är viktigt för studien då syftet är att nå förståelse för attityder, vilket kan vara 

svårt om frågorna blir för direkta eller verkar ledande.  

 

Andra saker att undvika vid frågornas utformning är enligt Häger (2001) påståenden, samt 
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dubbelfrågor. Det bästa är om den som intervjuas börjar tala öppet och fritt om ämnet och sina 

reflektioner. Häger skriver att det är genom de öppna frågorna som intervjun blir levande och 

ger chans till följdfrågor. För att uppnå detta rekommenderar Häger att börja frågorna med 

”Vad?” ”Hur?” och ”Varför?” Detta gör att informanten inte kan ge ja- eller nej-svar. Häger 

använder sig av frågan ”Hur då?” när han tappat tråden eller inte vet hur han ska komma 

vidare i en intervju. En annan taktik är att inte fråga alls. Pauser ger som tidigare nämnts 

chans för den intervjuade att genom en informell trygghet förtydliga sig själv. De kan också 

användas som provokation för att pressa fram svar som annars inte skulle ha kommit fram. 

Många upplever tystnaden som pressande skriver Häger och då vill den intervjuade fylla 

tomrummet med något väsentligt.   

4.3 Studiens urval och genomförande. 

Enligt Kvale (1997) är syftet med den kvalitativa studien avgörande för hur många personer 

som ska intervjuas. Denna studies syfte är att undersöka och tolka elevers uppfattning om 

läsning. Kvale menar också att i en studie där informationen skall behandlas och tolkas bör 

inte antalet informanter vara för stort. I en studie där fler intervjuer inte ger någon speciell ny 

information till undersökningen är dessa onödiga enligt Kvale. Eftersom syftet är att 

undersöka uppfattningar om läsning hos elever i grundskolans senare år söktes informanter i 

år 7, 8 och 9. Studien ägde rum i en skola med tre undervisande lärare. Eleverna som ingick i 

studien hade två av dessa lärare i svenska. 

I syfte att följa Vetenskapsrådets (2011) föreskrifter om forskaretiska principer kontaktades 

först skolans rektor för tillåtelse att genomföra studien på skolan. Steg två var att tillfråga 

lärarna i svenska om studiens utformning och syfte. I det tredje steget tog lärarna med sig en 

förfrågan till eleverna om frivilligt deltagande i studien där alla elever fick skriva upp sig på 

en lista om de kunde tänka sig vara med och svara på frågor om läsning. Steg fyra innebar 

lottdragning för att få fram fem tjejer och fem killar med spridning över alla årskurser och alla 

klasser. När tio elever var utsedda skickade rektorn i ett femte steg ett brev utformat av mig 

med en presentation och undersökningens syfte till de utvalda elevernas föräldrar med 

förfrågan om deras godkännande (Bilaga 2). När föräldrarnas godkännande inkommit kunde 

ett urvalsunderlag utformas. Vidare kommer elevernas namn att skyddas i resultat och 

diskussion på ett sådant sätt att deras identiteter inte kan röjas, och deras svar redovisas inte 

ordagrant med hänsyn till deras personliga upplevelsers unikum.(Vetenskapsrådet, 2011)     

På grund av tidsbrist och tillgång till informanterna genomfördes sex intervjuer med en tjej 

och en kille i år 7, en tjej och en kille i år 8, och en tjej och en kille i år 9. Närmare 

presentation av dessa kommer i resultatredovisningen. Varje intervju utfördes enskilt och 

spelades in för senare bearbetning.  

4.4 Metodens reliabilitet, validitet och generalisering. 

Kvale (1997) beskriver en metods reliabilitet som resultatets tillförlitlighet beroende på hur 

informationen införskaffades. Är intervjufrågor ledande till sin karaktär blir inte svaren 

tillförlitliga. En annan aspekt på låg tillförlitlighet är om det kan antas att informanterna skulle 

svarat annorlunda med en annan intervjuare (Kvale, 1997). Validitet av information enligt 

Kvale är resultatets giltighet. Stämmer informanternas svar med de frågeställningar som 

undersökningen efterfrågar? Han menar att de frågor som ställs under intervjuerna ska ge de 

svar som behövs för ett högt validerat resultat. Framförallt är det forskarens kritiska 
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förhållningsätt till sin tolkning och analys av metoden, bakgrunden och resultatet mot syftet 

som avgör en undersöknings validitet. 

Enligt Kvale täcker denna studies metod två av tre möjliga former av generalisering. För det 

första bygger studien på naturalistisk generalisering, det vill säga erfarenheter som 

uppkommit från tyst, personlig kunskap om hur saker förhåller sig samt förväntningar på 

ämnets innehåll. För det andra är det möjligt att göra en analytisk generalisering utifrån att 

analysera resultatet från tidigare forskning och den aktuella situationen. Generaliseringens 

validitet bygger på hur argumenteringen i studien analyserar likheter och olikheter mellan 

svaren och forskningen (Kvale, 1997).    

4.5 Hermeneutik. 

Den hermeneutiska teorin härstammar från renässansens forskares två parallella samverkande 

riktningar; det humanistiska studiet av antika klassiker och den protestantiska bibelanalysen. 

Det handlade då om texttolkning med en grundsyn att: meningen hos en del endast kan förstås 

om den sätts i samband med helheten (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.193). Vad som menas 

är att när vi studerar en del av en text kan vi inte tolka den utan att ha kännedom om och viss 

förståelse för hela texten. Allt måste sättas i sitt sammanhang för att förståelse ska uppnås. 

Alvesson och Sköldberg beskriver detta som en cirkel i vilken delen och helheten sluts. ”delen 

förstås av helheten och helheten endast ur delarna” (ibid, s.193). 

  

Vidare delas hermeneutiken upp i olika inriktningar och filosofier som till exempel den 

objektiverade hermeneutiken som gör cirkeln till en nedåtgående spiral genom att börja med 

en del, sätta denna i sitt samband med helheten och därigenom belysa nya frågeställningar och 

börja om. Detta ger forskaren en möjlighet att undan för undan sätta ihop förståelsen av 

delarna och texten i sin helhet. (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

En andra och en tredje hermeneutisk cirkel kan också utrönas i filosofin; den aletiska cirkeln 

mellan förförståelse och förståelse samt en tredje cirkel mellan förklaring och förståelse. 

Denna tredje cirkel innebär, för den samhällsvetenskapliga forskningsprocessen, en pendling 

mellan scientistiska och humanistiska metoder. Denna metod är inte helt ren i hermeneutisk 

meningen med tanke på den tradition av förförståelse som finns hos filosofins förespråkare. 

Detta eftersom förklaringar i sig alltid blir en tolkning beroende av helheten. De 

hermeneutiska cirklarna har dock starka gemensamma drag där huvuddelen av 

forskningsprocessen tolkar en del av något för att få en bättre förståelse av helheten. 

(Alvesson & Sköldberg, 2008) 

       

Del

Helhet
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Från att studera texters delar och helhet började hermeneutiken utvecklas till att studera 

förståelse av handlingar med hela världshistorien som bakgrund. Tolkningar och förståelse 

började alltmer förknippas med empati. Ett forskningssätt där inlevelse i och förståelse för det 

man undersöker ger en klarare bild av innebörden av det som undersöks. Istället för att 

försöka inta en objektiv roll som forskare måste alla aspekter av individers helhet tas hänsyn 

till. Både forskaren och det som undersöks är produkter av miljö, historia, kultur och 

samhälle. Denna typ av förförståelse i undersökningen är grundregeln i den aletiska 

hermeneutiska cirkeln. (Alvesson & Sköldberg, 2008) 

 

Den aletiska hermeneutiken försöker anta en avslöjande struktur i förhoppning om att avslöja 

något fördolt. För att uppnå detta måste polariteten mellan subjektet (forskaren) och objektet 

(det som undersöks) suddas ut. Den existentiella hermeneutiken förstärker detta med att 

fokusera sökandet efter kunskap i det fördjupande mötet med människan som upplever och 

förstår sin egen tillvaro i en värld hon lever i. Varje människa har sin egen värld och här och 

nu upplever olika människor olika saker.  Det gäller för forskaren att sätta sig in i en 

människas livsvärld för att förstå det upplevda. (Alvesson & Sköldberg, 2008) 

 

För att kunna sätta sig in i andra individers här och nu måste forskaren se helheten 

intentionellt i tid och rum. Människan är aldrig fri från ärvda förutfattade meningar och 

känslostämningar. Detta blir ett hinder i forskningsprocessen om forskaren inte tar sina egna 

föreställningar i beaktande och kontinuerligt alternerar mellan inträngande i den andres 

livsvärld och återkopplar till det egna referenssystemet. På detta sätt byggs undan för undan 

en förståelse för det främmande referenssystemet. (Alvesson & Sköldberg, 2008)  

 

5 Resultat 

Studiens syfte är att beskriva några elevers uppfattning kring lärande och utveckling genom 

läsning. I styrdokumenten står det att läsning ska ses som en resurs för språklig och personlig 

utveckling. Forskning säger att basen för en god läsutveckling uppstår redan tidigt i ett barns 

liv. Vidare menar forskarna att läsförståelse är en del i en stor process som måste tränas. 

Medvetenhet är enligt forskarna en viktig ingrediens för lärande inom alla områden. 

Resultatet av denna studie kommer nedan att ge underlag för en analytisk diskussion i 

förhållande till syftets frågeställningar.    

Studiens resultat kommer att presenteras i gruppering av intervjufrågornas olika 

områdeskategorier. Vid intervjufrågornas utformning försökte jag hitta vägar för att komma åt 

olika områden kring läsningens upplevelser och olika processer kring läsningen som påverkar 

dessa upplevelser. Detta gjordes genom ett antal frågor som syftade till att ge en större bild av 

hur eleverna värderar och bearbetar texter samt hur de upplever läsning i de olika stadier av 

läsutveckling där de befinner sig.  Resultatet av undersökningen kommer således inte att 

redovisas utifrån de exakta svar eleverna gav, utan som en sammanställd tolkning av svaren i 

ett försök att möta upp mot de kategorier inom läsupplevelser som frågorna syftade till att 

avslöja. 
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5.1 Presentation av skolan och informanterna. 

Skolan där studien utfördes ligger på landsbygden en bit utanför kommunens stad. Eleverna 

kommer från skolans närliggande byar och vid studiens tillfälle gick 210 elever fördelade på 

nio klasser från år 5 till 9 på skolan.  

Eleverna som deltog i studien kommer att presenteras med fiktiva namn där de individuella 

skillnaderna i deras svar har betydelse för uppsatsens resultat och diskussion. Där deras svar 

redovisas i gruppform eller diskuteras i diskussions- och analysdelen presenteras de som 

informanter för att undvika generalisering med elever på skolan. De två informanterna från år 

sju får namnen Anna och Adam. Informanterna från år 8 får namnen Doris och David, och 

informanterna från år 9 får heta Cilla och Carl.  

Adam bor ganska långt från skolan ute på landsbygden. Han största intressen är maskiner och 

motorer. Anna bor i samma by som skolan ligger i. Hennes största intressen är fotboll och 

djur. Familjens hund har dött och hon önskar sig en ny hund, en liten.  

Doris bor med sin familj i en större by en bit från skolan. Hon tycker byn är lite ”öde”. Förut 

red hon mycket. Men nu hinner hon inte. På fritiden umgås hon mest med kompisar. David 

bor en bit från skolan i en större by. Hans stora intresse just nu är kampsport och han tränar 

flera gånger i veckan.   

Cilla bor i en större by en bit från skolan. Hennes intressen är att vara med kompisar och sin 

pojkvän. Hon har sportat mycket tidigare men nu tar skolan så mycket tid att hon inte orkar 

med allt. Hon saknar att vara i stallet och skulle vilja pyssla mer med hästar. Carl bor med sin 

familj i samma by som skolan ligger i. Hans stora intresse är fotboll och han spelar och tränar 

året runt. 

5.2 Tidig litteraturhistorik. 

Informanternas litterära bakgrunder skiljer sig lite. Carl, Cilla och Anna läste mycket och 

tidigt i livet. De berättar om sagor och böcker som deras föräldrar och farföräldrar läst och 

berättat för dem. Berättelser de fortfarande kommer ihåg och kan koppla till det de läser som 

äldre. Cilla berättar om hur minnena av hennes favoritbarnbok, Min allra käraste syster, kom 

tillbaka till henne när hennes syster blev påkörd av en bil nyligen. Carl berättar om stunder 

med pappa eller farmor när de läste först för honom och sedan med honom när han var liten 

och hur han redan då fick lära sig att läsning var viktigt för hans framtid. Det var viktigt att 

kunna läsa och att läsa mycket för att lyckas i livet. Anna berättar om att mamman läste 

prinsessböcker och hästböcker som hon sedan läste själv och att hon har kvar sin 

favoritbarnbok, Hästen på balkongen.  

Adam, Doris och David läste inte alls som små. Adam kommer ihåg att hans mamma läste för 

honom ibland som liten, men inte vad. Han reflekterar över att det var få elever i hans klass 

och att han var sist med att lära sig läsa. Han tror att han lärde sig läsa i år 2 eller 3. Doris 

pappa berättade ofta en egen saga för henne och hennes syster. Men hon kommer inte ihåg att 

någon läste några sagor eller böcker för henne. David läste inget alls innan han började 

skolan.  
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Hemma hos Adam är det mest mamma som läser. Han syster brukar låna hans gamla 

barnböcker också. Hos Doris är det också mamma som läser mycket men inte sådana böcker 

som Doris är intresserad av att läsa. David säger att ingen läser hemma hos honom.  

Båda Carls föräldrar läser mycket, mest deckare. Cilla delar sitt läsintresse med sin syster och 

sin mamma och de lånar ofta böcker av varandra. Cillas pappa läser också, men mest när han 

har semester och har mycket ledig tid. Cillas syster läser ”hur mycket som helst”, ”hon köper 

böcker hela tiden”. Annas mamma läser mycket deckare och kriminalromaner och hennes 

pappa läser ”psykologböcker” när han har tid. Anna brukar låna sin mammas böcker när hon 

inte har något eget att läsa.  

5.3 Läsvanor. 

När det kommer till vad informanterna tycker om att läsa tycker de alla olika. Men alla var 

överens om att det som är viktigt är att texten direkt ”griper tag” och lockar till fortsatt 

läsning. Däremot gillar de olika typer av genrer olika mycket.  

Carl tycker om att läsa äventyrsthrillers som Da Vinci koden och andra Dan Brown-böcker. 

Han vill ha spänning och mystik, oväntade vändningar och en stark röd tråd i berättelsen. 

Cilla läser böcker där hon kan känna igen sig. Böcker med starka relationer och problem som 

hon kan relatera till. Hon har svårt att hitta en bra genre för den typen av böcker hon tycker 

om att läsa. Men de böcker hon förälskat sig i har varit böcker med personliga berättelser där 

hennes verklighet blivit belyst och hon hittat nya perspektiv på sitt liv. För Cilla ska det 

handla om kärlek och relationer. Cilla har några favoritböcker som hon läst om många gånger. 

Katarina von Bredow är hennes favoritförfattare och boken Hur kär kan man bli? Är hennes 

absoluta favorit. ”Den boken har följt mig hur länge som helst! Sen femman. Läst den flera 

gånger. Men oftast behövs det inte för den har fastnat så djupt ändå” (Cilla). Hon skulle vilja 

läsa mer men tycker inte att hon har tid.  

Adams favoritböcker är roliga böcker. Han nämner Sören Olsson som sin favoritförfattare och 

tycker att Bert-böckerna är bäst. Speciellt de äldre böckerna som är lite roligare, tycker Adam. 

Är inte boken rolig tycker Adam att det är svårt att fokusera på texten. Han berättar att när han 

läst en bok så kommer han oftast inte ihåg vad den handlade om. Bara lite om det som var 

roligt. Han har aldrig läst en bok mer än en gång.  

Anna delar både Cillas och Carls favoritgenre. Hon läser böcker om relationer och spänning. 

Gärna kriminalromaner som hon lånar av sin mamma. Doris berättar att Astrid Lindgren är 

hennes favoritförfattare men att hon inte läser så mycket böcker. En bok hon tycker om är 

Den vita kameleonten och hon tror att hon läst den mer än en gång. 

David tycker om att läsa böcker med en stark huvudkaraktär. Allra helst ska boken handla om 

en historisk händelse som berättas av denna starka karaktär. David vill ta del av hur personen 

tänker i olika situationer och hur dessa tankegångar påverkar händelser och beslut som 

huvudpersonen fattar.  

Alla informanter uppger skolan som en central plats för läsning. Skolan verkar som 

huvudsaklig arena för läsande. Tiden hemma är för knapp och intressen har högre prioritet än 

läsning. Cilla upplever ibland att hon har svårt att hitta ro att läsa på lektionerna. Hon vill vara 

ostörd och känna att hon har tid att låta sig svepas med av berättelsen. Att läsa si och så 
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många minuter i ett klassrum med andra tilltalar henne inte. Hon vill ta sin bok, krypa upp i 

sängen och stänga världen ute när hon läser. Doris, David och Adam läser enbart på de 

lektioner då läsning står på schemat. Aldrig hemma och mycket sällan under andra tidpunkter 

under skoltiden. Anna läser när hon har tråkigt. Finns det inget annat att göra hemma så läser 

hon. Carl läser så fort han har tid. Har han börjat läsa en bok vill han läsa den färdigt och han 

tar sig tid att göra det.  

När informanterna inte läser lägger de boken i skåpet. Bara Cilla, Carl och Anna uppger att 

boken följer mellan hemmet och skolan när de läser en bok. Hemma ligger då boken i väskan 

eller på ett bord vid sängen och de tycker alla tre om att läsa en stund innan de somnar.  

Cilla berättar att hon har sorterat ut sina favoritböcker och har dem i en låda under sängen. De 

andra är i förrådet på grund av platsbrist. Adam berättar att hans böcker står på en hylla i 

garderoben. Han säger att han tvivlar på att han kommer att läsa dem. Han har fått dem av sin 

moster och nu är det mest hans lillasyster som läser dem. Han uppger att de har en lite för låg 

nivå för honom.  

Enligt alla sex informanter är biblioteket den plats där de letar och oftast hittar nya böcker att 

läsa. Anna, Cilla och Carl lånar ibland böcker av familjemedlemmar eller kompisar. Alla 

informanter brukar också läsa det som läraren föreslår och som finns i klassrummet.   

5.4 Läsupplevelser. 

När informanterna pratar om vad som är viktigt för dem när de läser är det just innehållet och 

hur lätt det är för dem att ”läsa in” detta som har den centrala betydelsen. Som Adam 

berättade så är det viktigt för honom att berättelsen han läser är rolig. Han tycker inte heller 

om böcker med för många huvudkaraktärer. Då tycker han att det blir för rörigt och svårt att 

hänga med i texten. Adam vill inte ha mycket text på varje sida. Det ska gå lätt att komma 

vidare i texten och varje mening måste leda till något. Han har aldrig upplevt att han fått 

någon närmare relation till personerna han läser om, eller att de händelser han läser om liknar 

något från hans vardag. Lite tycker han att kan känna Bert som han läser om. Men han menar 

att Bert inte är en riktig person och därför går det inte att tänka på honom som en vän.  

Detta tycker Doris också är viktigt. Varje mening måste leda henne vidare och locka med 

spänning och mystik. Om den inte gör det tappar hon lusten att läsa och det händer ganska 

ofta att hon ger upp en bok utan att läsa den färdigt. Men när hon läser en bok som uppfyller 

kraven på lockelser kan hon uppleva att hon är med i berättelsen. Hon kan känna igen sig i 

olika händelser och hittar ibland drag från karaktärerna som hon kan relatera till.  

För David är det viktigt att berättelsen beskrivs ur ett dolt, personligt perspektiv. Han vill se 

genom någon annans ögon och uppleva genom dem. Detta gör att han upplever en närmare 

kontakt med huvudpersonen men ändå en något objektiv hållning till berättelsen. Ibland 

känner han igen sig i det som händer och hur personen tänker men har aldrig upplevt sig vara 

en del av berättelsen. Han berättar att det ibland är som att se en film. Han är där och tittar på 

vad som händer, men har aldrig reflekterat över hur han själv skulle ha gjort i en liknande 

situation. David vill följa med huvudpersonen utan att själv ta ställning.  

Att texten griper tag i läsaren på en gång är även viktigt för Carl. Kön eller ålder på 

karaktärerna spelar ingen roll tycker Carl. Han tycker bara det är spännande att få olika 
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perspektiv och synsätt. Han blir som uppslukad av berättelsen om den är bra. Han berättar att 

han blir den person han läser om. Han delar känslor och upplevelser med personerna i 

berättelsen. Han låter sig ledas mellan händelserna utan att fundera så mycket på hur han 

skulle ha gjort. Carl tycker att vitsen med att läsa om andra människor och spännande 

situationer är att uppleva det som händer dem. Händer det hemska saker vill han uppleva det 

utan att tänka så mycket.  

Cilla berättar att när hon läser en bra bok blir personerna hennes kompisar. Hon ”kliver in i 

berättelsen och blir en del av de personer och händelser som det handlar om. De stunder hon 

inte läser bär hon med sig personerna och bokens värld blir ett med hennes. Verkligheten och 

bokens fiktiva värld flyter samman och går in och ut i varandra. Vill Cilla hitta ord och tankar 

på det hon upplever letar hon efter det i bokens värld. Ofta går hon tillbaka till berättelser där 

hon vet att det just hon upplever blir behandlat. Detta tycker hon ger henne perspektiv på 

hennes egen verklighet.  Ibland blir det känslomässigt jobbigt när en starkt gripande bok blir 

för kopplad till något hon upplever i verkligheten.  

Annas berättelse om hennes läsupplevelser liknar Cillas mycket. Anna pratar om en slags 

drömvärld som öppnar sig genom boken och hur hon bär med sig denna drömvärld när hon 

inte läser. ”Det känns som att jag kommer in i den världen, som att jag är med där. Det är 

jättekul att komma med där” (Anna). Hon berättar att hon skrattar, gråter och ofta rör sig som 

de i boken när hon läser. ”Det känns som att jag vill hjälpa till i det som händer” (Anna). Hon 

fortsätter med att beskriva hur hon får en relation till karaktärerna. ”Jag är inte den personen, 

men jag är ändå med som hela tiden. Som en skugga” (Anna). Ibland är personerna i böckerna 

som kompisar och om boken är bra blir den som en film i huvudet, berättar Anna.  

5.5 Medvetenhet. 

Svaren kring frågorna om varför de läser och vad de tror är syftet med läsning är ganska 

överensstämmande. Det är mest nyanser som skiljer när det kommer till deras reflektioner om 

läsning. De stora skillnaderna ligger i svaren på frågan om varför de läser.  

Carl läser för att han vill utveckla språket. Han vill också lära sig mer om andra och deras 

perspektiv på livet. Han vill lära sig saker om hur man kan hantera olika händelser och 

situationer och utvecklas som människa. Carl säger att han läser ”för att det ska bli lättare i 

livet” (Carl). Vidare berättar han att han tror att syftet med läsning i skolan är att ge eleverna 

större kunskaper om livet, språket och om sig själva.  Han tycker om att läsa de böcker som 

läraren föreslår. ”Det ska vara en utmaning i läsningen. Både i språket och i innehållet” 

(Carl). Han berättar att när de läser gemensamma böcker i svenskan så får de chans att 

reflektera och diskutera bokens händelser och det tycker han om. Viktigt är det dock att boken 

inte är för svår. ”Man måste ha en chans att förstå ändå” (Carl).  

Adam tycker inte om att läsa så han läser bara för att han måste. Han tror att man lär sig saker 

bättre om man läser. Först ska man lära sig vad böcker handlar om. ”Det finns ju ett syfte med 

varför den finns” (Adam). Genom att läsa tror han också att man lär sig hur andra uttrycker 

sig och hur andra människor är. Han tycker det är bra att de får läsa i skolan. Men ibland 

tycker han att han inte förstår någonting av det han läser. Då kommer han inte heller ihåg vad 

boken handlade om, berättar Adam.  
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Doris läser också bara för att hon måste och bara i skolan. Hon tror att man läser i skolan för 

att bli bättre i allt. För att träna sig i att förstå texter. Men mest för att förbättra språket. Doris 

upplever att det är lättare att se en film och sedan läsa boken som filmen är baserad på. Då 

kan hon slappna av lite och hittar berättelsens samband lättare. Eftersom hon då vet ungefär 

vad som ska hända behöver hon inte koncentrera sig på texten så mycket eller vara rädd för att 

missa något som gör berättelsen hackig.  

Cilla älskar att läsa och berättar att hon vill få nya lärdomar genom läsning. Hon vill få en 

bättre förståelse för andra människor. Men framför allt vill hon förstå sig själv bättre. Cilla 

berättar att ofta när hon genomlever något söker bekräftelse för hur hon känner i böckerna. 

Hon förklarar att när hon hittar något i en berättelse som bekräftar hennes tankar och känslor 

känns det genast bättre. Hon upplever att hon inte är ensam med sina känslor och funderingar. 

Då känner hon sig säkrare och tryggare med sig själv. Cilla reflekterar över hur hon upplever 

att genom läsning och större förståelse för andra människor ser hur lika alla egentligen är. 

Alla blir rädda, arga och känner sig ensamma ibland. Hon tror att hon genom läsningen har 

lärt sig skriva och reflektera bra. Hon förmodar att läsningen har gjort det enkelt för henne i 

alla ämnen eftersom hon inte har några svårigheter annat än när hon ska prata engelska.  

Anna läser för att komma ifrån verkligheten lite och för att få uppleva saker genom en annans 

perspektiv. Anna berättar att hon läser böcker först och främst för att lära sig läsa. Hon tror 

också att när man läser lär man sig hur andra människor är. ”Och ibland är det som man själv 

känner” (Anna).  Lite fundersamt berättar hon att hon inte vet vad man egentligen ska lära sig 

genom läsning.  

David läser för att lära sig att uttrycka sig. Han läser också för att få uppleva hur andra 

människor upplever olika händelser samt för att få ta del av hur andra tänker och känner. Han 

berättar att han inte tänkt på vad man egentligen ska lära sig när man läser. Han tror att läraren 

vill att man ska lära sig tänka djupare. Han tror att läraren vill att han ska utvecklas som 

människa genom att läsa böcker och han tycker att hon lyckas med det.  

5.6 Avslutande reflektioner. 

I slutet av intervjun fick informanterna lägga till eller fördjupa sig i reflektionerna kring sina 

uppfattningar om läsning. Eftersom de flesta av informanterna mestadels läser i skolan och då 

på lektionerna, samt att sista frågegruppen handlande om lärande och medvetenhet fortsatte 

reflektionerna mest kring detta.  

Carl hade inte mer att berätta om sin läsning. Han tyckte det var nyttigt att läsa olika typer av 

böcker och han värdesatte lärarens kompetens vid val av bok under lektionerna. Han tyckte att 

läsningen var väldigt viktig för allt lärande och han berättade att han nu börjat läsa böcker på 

engelska för att ytterligare utveckla sitt språk. Han påpekade igen att han vill bli utmanad i 

läsningen och att man då måste läsa något nytt som tillför något, både innehållsmässigt och 

språkligt. Han menade att det inte fick bli för svårt. Han gillar läsning på svenskan och tyckte 

att den tid de fick till läsning var lagom. 

Adam tyckte att det var bra att han fick läsa i skolan. Men han tyckte att det ibland blev för 

mycket läsning. Han berättade att han ibland inte orkade sitta och läsa när det blev läsning två 

lektioner efter varandra. Han upplevde också att när en bok blev för svår satt han bara och 

läste texten utan att förstå och när lektionen var över kom han inte ihåg vad han läst. Han 
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verkade inte bekymrad över detta utan det var ett konstaterande. Adam berättade att han ofta 

upplevde samma sak i andra ämnen när det skulle läsas i skolböcker. Han upplevde det svårt 

att ta till sig det som stod i faktaböcker, speciellt när ämnet inte intresserade honom. 

Cilla hade många reflektioner som handlade om hur hon upplevde att hon genom läsningen 

klarat sig genom många kriser i livet. Hon värdesatte också lärarens kompetens vid val av 

böcker och pratade varmt om sin lärare. Det hon tyckte kunde vara jobbigt med läsning på 

lektionerna var att hon inte kunde sjunka in i boken på ett för henne tillfredsställande sätt. 

Läsningen kan väcka starka känslor i henne och då vill hon inte sitta i ett klassrum med andra. 
Cilla ville ta tillfället i akt och berätta om en novell hon skrivit som läraren visat för rektorn 

eftersom den var så bra. Cilla är stolt över sin prestation och reflekterar över att det nog är 

genom läsning som hon lyckats så bra i skolan.  

Anna tycker att en tråkig bok eller text är jobbig att läsa. Men hon läser ändå för att hon vet 

att det är nyttigt. Anna tror att man kan ha nytta av allt man läser. Även om en bok är tråkig 

finns det saker i den man kan få nytta av sedan, berättar hon. Hon upplever det inte som 

jobbigt att läsa i andra ämnen även om hon ibland tycker att skolböcker kan vara svåra att 

förstå.  

Doris och David har inte några övriga reflektioner som de vill berätta om. Doris tycker att 

läsning är lite tråkigt och David tycker det är bra att läsa i skolan och skulle vilja ha fler 

lektioner med läsning. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion. 

Valet att genomföra personliga intervjuer var inte självklart från början. Syftet att undersöka 

elevers uppfattning om läsning skulle mycket väl ha kunnat undersökas genom en enkät med 

attitydfrågor (Trost, 2007). Urvalet av informanter hade då inte blivit lika avgörande för 

undersökningens resultat. Dessutom hade resultatet av insamlad data kunnat mätas. Fördelen 

med en enkät där alla skolans elever fått svara skulle troligen gett ett större mätbart resultat att 

analysera mot olika hypoteser som man genom den teoretiska bakgrunden kunnat bevisa eller 

motbevisa. Backman (1998) menar däremot att en kvalitativ eller kvantitativ metod inte är 

samma sak som ett kvalitativt eller kvantitativt perspektiv. Han menar att metoden och 

perspektivet inte är distinkta utan kan varieras utifrån undersökningens syfte och hypotes. 

Metoden hade kunnat vara kvalitativ med enkäter där eleverna fått svara på öppna frågor 

genom att gradera uppfattningar och värderingar kring läsning. Därefter hade resultatet av den 

insamlade datan kunnat tolkas för att komma fram till ett resultat genom ett kvalitativt 

perspektiv. 

Kvale (1997) menar däremot att metodens validitet blir lika hög genom mötet med 

informanten och det rum som skapas under samtalets gång. Syftet att studera elevers 

uppfattningar om lärande genom läsning är högst subjektivt och en enkät skulle ha gjort det 

svårt att tolka betoningar och nyanser när frågor ställs och svar ges. Mötet med informanterna 

gav också tillfälle att komma lite djupare i ämnets delar. Detta var för tilltalande genom den 

hermeneutiska ansats som undersökningen lutar sig mot för att vara avgörande i val av 

tillvägagångsätt vid insamlingen av information.   

Urvalet av informanter kan haft påverkan på resultatet. Valet att använda hälften flickor 

hälften pojkar var inte slumpmässigt. Däremot har ingen djupare analys av skillnader och 

likheter mellan informanternas upplevelser beroende på kön gjorts i denna studie. Utfallet 

hade dock kunnat bli annorlunda om alla informanter varit av samma kön. Detsamma gäller 

informanternas ålder. Det är mycket möjligt att resultatet hade blivit annorlunda om alla 

informanter varit jämnåriga. Dock är detta inte säkert eftersom mognad hos informanterna och 

upplevelser om studiens ämne inte skiljer sig så mycket inom ramen för de åldrar studien 

syftade till att undersöka.  

Variabler som mest sannolikt kunnat påverka studiens resultat genom metodval är 

intervjufrågorna och genomförandet av intervjuerna. Frågorna som planerades och ställdes 

under intervjuernas gång hade kunna formuleras annorlunda och därigenom resulterat i andra 

svar. En av farorna med att intervjua om attityder är enligt Andersson (1994) att svaren man 

får inte nödvändigtvis speglar det som informanterna egentligen tycker. Känslan av att de 

svarade ”rätt” istället för ”sant” upplevde jag ibland under vissa intervjuer. Samtidigt ville jag 

visa förtroende för de svar de gav och lita på deras beskrivningar. Utifrån den hermeneutiska 

forskningsteorin ville jag också visa förtroende för informanternas livsvärld och sudda ut 

polariteten mellan mig och de som intervjuades genom att visa förtroende för deras 

upplevelser. Frågorna syftade aldrig till att direkt ge svar på vilka deras attityder var utan var 

mer ett försök att komma åt undermedvetna attityder genom deras beskrivningar av 

upplevelser. Jag tycker att detta gav ett lyckat resultat. 
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Planen var att följa ett frågeschema (Bilaga 1) för att ge informanternas svar en viss 

standardisering trots de olika tidpunkter på vilka intervjuerna genomfördes. Det visade sig 

dock att svaren upplevdes bristfälliga och upprepade förklaringar och följdfrågor fick läggas 

till under vissa intervjuer medan andra intervjuer fortlöpte utan speciellt mycket stöd från 

mig. Möjligheten att göra detta till skillnad från en enkätundersökning hade dock stor 

betydelse för hur resultatet senare kunde tolkas.   

Intervjuerna spelades in via en diktafon placerad mitt mellan mig och informanten vid 

samtliga tillfällen. Trots teknikens närvaro och eventuell olust att bli inspelad genomfördes 

detta och gav ytterligare standardisering till resultatet (Trost, 2010). Däremot genomfördes 

hälften av intervjuerna i olika rum, något som troligtvis inte påverkade resultatet.  

6.2 Resultatdiskussion. 

Resultatet beskriver hur eleverna upplever vissa aspekter av läsning där betydelsen av tidig 

historik, övning, värdering av resursen och medvetenhet har betydelse för 

utvecklingsprocessen. Några av informanterna beskriver en historik som bland annat Molloy 

(2008) och Säljö (2000) beskriver som ett stort kulturellt kapital. Precis som Liberg (2006) 

och Rosenblatt (2002) beskriver visar också informanternas svar på att det kulturella kapitalet 

är en stark bidragande del i en individs fortsatta process av läsutveckling.  Detta verkar 

informanterna inte vara medvetna om och det kan inte heller förväntas av dem. Däremot visar 

deras svar på en medvetenhet om den egna nivån inom läsutvecklingsprocessen (Lundberg 

och Herrlin, 2003). De skattar sig själva som antingen goda eller mindre goda läsare ur 

läsförståelseaspekten. De anser alla att de har goda läskunskaper. En viss medvetenhet mellan 

just läsförståelse och läskunskap visar de också även om begreppen inte nämns ordagrant i 

svaren. Till exempel berättar Adam att han kan läsa en bok, men att han sedan inte kommer 

ihåg vad den handlade om medan Cilla beskriver böcker som nära vänner som ger henne stöd 

och perspektiv i livet. Enligt Ullström (2000) har Adam en funktionell läsförmåga medan 

Cilla enligt Lundberg (2010) visat på stor läsförståelse genom att sätta sitt eget perspektiv, 

sina förväntningar och kulturella sammanhang i relation till den text hon läser.  

Anna och Adam är lika gamla men deras upplevelser kring läsning är på olika nivåer. Doris 

och David beskriver ungefär samma upplevelser med deras kulturella kapital skiljer sig lite. 

Carl och Cilla har olika bakgrunder men ungefär samma kulturella kapital. Kan man från detta 

anta att åldern har mindre betydelse för i vilket stadium av läsprocessen som informanterna 

befinner sig? Antagligen. Lundberg och Herrlin (2003) menar att läsprocessens olika stadier 

uppnås genom övning och att det tar olika lång tid att uppnå de olika stadierna. Informantens 

ålder måste således sättas i relation till hur mycket de har läst. Anna har läst mer än Adam. 

Därför är hennes upplevelser annorlunda. Cilla och Carl har båda läst mycket. Därför har de 

likvärdiga upplevelser av läsning.  

Kan man då säga att dessa informanter är litterata? Enligt Nationalencyklopedin betyder 

litterat att vara skriv- och läskunnig. Studien behandlar bara läsning och enligt resultatet anser 

alla informanter att de kan läsa. McLarens (1988) anger tre typer av literacy vilket ger en 

vidare och mer precis förklaring på hur informanternas läskunnighet skulle kunna klassas. 

Några av informanterna kan bära på en funktionell grad av literacy och några på en kulturell. 

Däremot anser jag underlaget för knappt för att säkert kunna säga att någon av informanterna 

har en kritisk litterat förmåga. Men de är enligt mig på god väg dit.  
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Alla informanter beskriver skolan och klassrummet som en central plats för läsning. Skolan är 

den arena där läsningen ger informanterna tid och utrymme att läsa och reflektera över 

läsningen. Precis som skolans läroplaner beskriver är skolan en social arena där möten mellan 

individer kopplas samman med de texter som värderas högt av det samhälle skolan speglar.  

Broady (1998), Dysthe (2003) och Säljö (2000) menar att denna sociokulturella arena är av 

betydelse för individens utveckling av språket. Denna undersöknings resultat visar att 

informanterna har en viss medvetenhet om det värderade kulturella arv som överförs genom 

lärarens val av texter i undervisningen.  

Informanterna beskriver i sina svar en medvetenhet om varför de läser. De uttrycker alla att 

läsning är viktigt för att utveckla språket. Dessutom kopplar några av informanterna läsningen 

till en utveckling av identiteten. Enligt Nilsson (2000), Lundberg (2010) och Schmidt och 

Gustavsson (2011) är just medvetenhet kring varför man gör något en viktig del i ett 

meningsfullt lärande.  

Några av informanterna beskriver djupare funderingar kring lärande genom läsning. Några 

uttrycker en önskan att bli utmanade genom svårare språk och djupare innehåll. Carls 

beskrivning av hur han vill läsa svårare texter utan att det skulle bli för svårt är ett typexempel 

på det Lundberg (2010) och Taube (2007) menar med det välbalanserade glappet mellan det 

kända och det okända i vilket meningsfullt lärande skapas. Några av informanterna 

reflekterade över deras lärares förmåga att göra just detta och beskrev en lärandesituation som 

enligt Lundberg (2010) är föredömlig.  

Som avslutning i denna diskussion om vad resultatet visar mot det forskningen om läsning 

beskriver, kan jag konstatera att informanternas svar ger en bra bas för analys mot studiens 

syfte. I denna del har jag inte diskuterat styrdokumentens mål och syften med läsning. Detta 

vill jag i stället göra i den analyserande delen av rapporten.  

6.3 Analys. 

I denna del av uppsatsen kommer studiens resultat och tidigare forskning att analyseras mot 

syftet och dess frågeställningar. Syftet var att beskriva några elevers uppfattning om lärande 

och läsning. Studien innefattar ett resultat från 6 elever i grundskolans senare år. Vid 

metodens framställning och undersökningens genomförande har den hermeneutiska teorin om 

tolkning legat som grund. Valet av metod syftade till att ge underlag för att tolka 

informanternas svar i syfte att diskutera och analysera dessa mot syftets frågeställningar. 

Intervjuer med öppna frågor och under informella men strukturerade former genomfördes, 

varav materialet noggrant bearbetades och därefter tolkades till den framställning som går att 

läsa i uppsatsens resultat.  

Resultatet visar att informanternas litterära bakgrund skiljer sig. En viss betydelse verkar detta 

innebära för hur de beskriver sina olika läsupplevelser. De informanter som beskriver en tidig 

och rik bakgrund där familjemedlemmar läser och de själva blivit läsa för, samt börjat läsa 

tidigt har också en djupare relation till läsningen. Dessa informanter har genom sin bakgrund 

fått med sig ett stort kulturellt kapital där språk och kultur haft hög prioritet. Resultatet visar 

att denna överförda värdering av litteratur har gett informanterna skilda preferensbaser att 

möta nya texter på och därmed skilda möjligheter att tillgodose sig de olika dimensioner av 

utveckling som läsningen kan erbjuda. 
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Jag utröner ur mötet med informanterna och det tolkade resultatet att informanterna befann sig 

på olika nivåer i läsutvecklingsprocessen. Några låg på nivån som Lundberg och Herrlin 

(2003) beskriver som automatiserad ordavkodning. Detta är dock en tolkning baserad på vad 

informanten beskrivit om sin upplevelse av läsning och inte en professionell kartläggning. De 

informanter som beskriver en upplevelse där det ibland är jobbigt att läsa och textens 

innebörd inte alltid framgår tolkar jag som ett läsande med automatisk ordavkodning. 

Upplever de att de inte minns vad boken handlat om, eller att de bara läser en text rakt av utan 

att kunna beskriva en egen upplevd textvärld har inte nivån där den automatiska 

ordavkodningen lett vidare till läsförståelse uppnåtts. Är det en slump att just de informanter 

som ligger på denna nivå också är de som beskriver en fattig litterär bakgrund? Nej, inte 

enligt den tidigare forskningen.  

Molloy (2008), Liberg (2006), Rosenblatt (2002) är alla överens att ett tidigt kulturellt kapital 

är en betydande del av individens utveckling av språket. De informanter som beskriver en rik 

kulturell bakgrund visar en annan nivå genom sina beskrivna upplevelser av läsning De 

beskriver en läsning där textvärldar formas och där deras personliga erfarenheter sätts i 

relation till bokens innebörd. De beskriver att när de läser ser de bilder eller går in i texten 

som till exempel en film där de följer med eller deltar i berättelsens handling. Dessa 

informanter befinner sig på en nivå som Lundberg och Herrlin (2003) kallar för processens 

fjärde dimension, läsförståelse. Genom mötet med informanterna och den tolkning som 

beskrivs i resultatet tyckte jag också att dessa informanter beskrev ett starkt läsintresse, vilket 

är Lundbergs och Herrlins (2003) femte dimension i läsutvecklingsprocessen. Intressant är 

dock att en informant beskriver en fattig kulturell bakgrund men ändå upplevelse av läsning 

där textvärldar formas och intresse för läsning finns. Detta resultat anser jag stödja Lundberg 

och Herrlins (2003) beskrivning av processen som högst individuell och beroende av fler 

faktorer än bara det kulturella kapitalet. Det stödjer också den sociokulturella teorin om 

lärandets sociala arenor som betydande för individens språkutveckling samt Broadys (1998) 

påpekande om skolans betydelse som socialt fält för lärande där olikheter i det kulturella 

kapitalet har hög potential att verka utjämnande mellan individer. 

Resultatets del om informanternas beskrivning av sina läsvanor ligger till grund för tolkning 

av hur de värderar litteratur samt deras intresse för läsning. Detta resultat är intressant som 

underlag till syftets frågeställning om huruvida värdering och intresse har betydelse för 

informantens upplevelser av läsning och i så fall hur? 

Alla sex informanter kan formulera vad de önskar av en bok. De vet vad det tycker om och 

vad de inte tycker om. Detta tolkar jag som att de alla har en viss erfarenhet av läsning. De har 

alla läst böcker de uppskattat och böcker de inte tyckt om. De kan också benämna litteraturens 

olika genrer någotsånär på förståelsenivå. Även om genrerna beskrivs som ”roliga böcker” 

eller ”mordhistorier” så tolkar jag att de har en viss uppfattning om hur olika genrer grupperas 

och vilken grupp de föredrar samt inte föredrar. Alla informanter kan också namnge en eller 

flera författare vilket också visar på en viss insikt i den litterära världen. Några av 

informanterna har redan skaffat sig favoritförfattare och kan argumentera för varför just den 

författaren ger dem en bra läsupplevelse. I denna del av resultatredovisningen kan man också 

hitta tecken på hur starkt det nedärvdbara kulturella kapitalet kan påverka individen. Några av 

informanterna lånar böcker av familjemedlemmar och uppskattar samma typ av genrer som 

dem. Det är alltså inte bara intresset för att läsa som överförs utan även vilken typ av texter 
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som uppskattas. Ett slags habitus som enligt Broady (1998) är ett vanemönster eller ett 

omedvetet beteende som skapas och överförs i en krets människor. 

Några av informanterna uppger att de inte tycker om att läsa. De läser för att de måste. De 

läser aldrig på fritiden utan bara under lästid på lektionerna i skolan. Genom mötet och på de 

sätt de beskriver läsning tolkade jag deras svar som att lusten att läsa saknades hos dessa 

informanter. Detta var intressant nog samma informanter som beskrivit en fattig litterär 

bakgrund. Den som avvek något var den informant som trotts detta beskrev en upplevelse som 

kan beskrivas som Lundbergs och Herrlins (2003) dimension av läsförståelse. Denna 

informant beskrev ett intresse av att vilja läsa mer men inte ett sådant stort intresse att 

läsningen gavs prioritet på fritiden. De informanter som genom sina beskrivningar av läsvanor 

kan tolkas bära på ett starkt intresse till att läsa uppgav tiden och rummet som hinder för detta. 

De har alla intressen som de prioriterar högre än att läsa vilket medför att läsningen på fritiden 

inte hinns med. Några av informanterna uppger dock att om det som de läser för tillfället är 

spännande och intressant försöker de hitta tid att läsa. Jag tolkar denna värdering av tid till 

informanternas ålder. Just nu befinner de sig i en tidpunkt där de söker bekräftelse på sin 

identitet genom möten med andra människor. Intressant är det då att några av informanterna 

beskriver en upplevelse av möte med de karaktärer som litteraturen erbjuder. Dessa 

informanter beskriver en relation till karaktärerna och hur de återvänder till dessa när någon 

typ av bekräftelse eftertraktas. Men överlag prioriteras inte läsning på fritiden av 

informanterna. Detta blir kontroversiellt gentemot samhällets värdering av litteratur som 

resurs till utveckling av individens förmåga att ta del av de kollektiva erfarenheterna genom 

språket. Säljö (2005) och Dysthe (2003) framhäver att det är genom språket vi kommunicerar 

och vårt sätt att kommunicera blir avgörande i möten med andra människor. Genom att läsa 

och utveckla språket blir vi bättre på att kommunicera och får därmed ett större utbyte i mötet 

med andra. Min empiriska uppfattning om den tidsbrist som informanterna beskriver och hur 

läsningen blir lidande på grund av detta är att det generellt överensstämmer med hur läsning 

prioriteras i samhället idag. Tiden då boken var en av de viktigaste faktorerna för 

kunskapsinhämtning börjar gå mot sitt slut. Idag kämpar litteraturen om platsen som 

kunskapsförmedlare med andra mer lättillgängliga medier. Dessa medier utgör dessutom en 

arena där individer kan samlas och uppleva saker mer gemensamt än när man läser en bok. I 

denna kamp om tiden behöver litteraturen en stark tidig förankring för att skapa intresse vilket 

både forskningen och denna undersöknings resultat bevisar.    

Det sättet på vilket informanterna värderar litteratur märks också i beskrivningen om hur de 

förvarar sina böcker. De informanter som bara läser i skolan förvarar boken i sitt skåp. De 

informanter som försöker hitta tid att läsa på fritiden eller som beskriver att de läser mycket i 

perioder har böckerna med sig så att de på det ena eller andra sättet finns lättillgängliga. 

Skillnaden mellan att lägga boken i skåpet och att ha den vid sin sida eller i en låda under 

sängen tolkar jag som en stor skillnad i värderingen av litteraturen. Lusten och intresset att 

läsa verkar finnas hos de informanter som beskriver en högre värdering av böcker. De 

informanter som kan beskriva upplevelser av textvärldar och relationer till karaktärerna är 

också de som har sina böcker nära. De informanter som läser för att de måste lägger sina 

böcker i skåpet när de inte läser. Är detta kopplat till ett överfört kulturellt arv? Enligt Molloy 

(2008), Säljö (2005) och Rosenblatt (2002) är litteratur en av mänsklighetens mest värderade 

artefakter i vilka samhällets samlade erfarenheter överförs till kommande generationer. Dessa 

forskare menar också att det är kulturen i vilken man föds som avgör vad som skall värderas. 

Genom dessa forskares framställning av ett kulturellt arvs betydelse för hur individer värderar 



 

26 

 

litteratur tolkar jag att detta har påverkat dessa informanters läsvanor. Dessutom tycker jag 

mig se ett mönster i beskrivningen hur de förvarar dem med hur de upplever läsning. 

Lundberg och Herrlin (2003) beskriver att processen mellan läsförståelse och läsintresse är 

komplex för individen. För att nå den nivån måste läsaren läsa texter som inte kostar för 

mycket i energi men som ändå uppmanar till nya tankar och reflektioner. Läsningen måste 

flyta lätt för att ge läsaren chans att koppla egna erfarenheter till innehållet. De informanter 

som lägger sina böcker i skåpet och bara läser för att de måste upplever inte det avslappnade 

flytet som kopplar läsförståelse till läsintresse. Genom detta tolkar jag att informanternas 

läsvanor är kopplade till deras upplevelse av läsning. 

När informanterna beskriver sina upplevelser och vad som är viktigt för dem när de ska läsa 

en bok menar de alla att innehållet är viktigt. Två av informanterna beskriver däremot att 

texten i sig är viktig. Adam och Doris berättar att texten inte får vara för svår, då orkar de inte 

läsa. De fyra andra informanterna reflekterar inte över detta när jag frågar vad som är viktigt 

för dem när de läser. Carl beskriver komplexiteten mellan textens svårighet och innehållets 

tillgänglighet som en utmaning och resurs till lärande. Men Carl uppger inte, som Doris och 

Adam, att en text kan vara för svår och därigenom för jobbig att läsa. Två av undersökningens 

informanter har alltså inte trätt in i den dimension av läsutvecklingsprocessen som ger dem 

möjlighet att slappna av vid avkodningen och därigenom få tillgång till textens innebörd fullt 

ut, enligt Lundberg och Herrlin (2003). Detta påverkar helt klart deras upplevelse av läsning.  

De informanter som beskriver hur de på olika sätt träder in i textvärldar och skapar en relation 

till karaktärerna kan således befinna sig inom den dimension som Lundberg och Herrlin 

(2005) beskriver som läsförståelse. Informanternas beskrivningar av hur de kan relatera till 

likheter och olikheter mellan sig själva och sin omvärld med karaktärerna och bokens 

händelser visar att de har en prövande hållning till texten, enligt Ullström (2000). Lundberg 

och Herrlin (2003) menar också att en prövande hållning innebär att läsaren har hittat ett 

tolkningssätt på vilket dennes tidigare erfarenhet gör läsaren delaktig i ett meningsfullt 

lärande. Kan man då tolka detta som att en läsare måste uppfylla en viss nivå i sitt läsande för 

att nå ett meningsfullt lärande? Nej, inte enligt Lundberg och Herrlin (2003), Lundberg 

(2010), Ullström (2000) eller Schmidt och Gustavsson (2011). De menar att lärande sker inom 

glappet mellan det kända och det okända. Några av informanterna beskriver en läsning som 

tyder på en dimension av läsförståelse och läsintresse. Detta betyder inte att de har ett större 

glapp mellan känt och okänt. Den enda skillnaden mellan denna gruppering av informanterna 

är att de befinner sig inom olika dimensioner av läsutveckling. Ett meningsfullt lärande kan 

ändå ske för de informanter som inte nått en dimension av läsförståelse. Men kan då 

upplevelsen av läsning påverka lärandet? Ja, så är min övertygelse. Enligt den internationella 

undersökningen PIRLS 2006 ligger elever som har en positiv inställning till läsning också 

högre på skalan inom läsförståelse. Resultatet av min studie beskriver också att informanterna 

som inte tycker om att läsa, alltså inte är positiva till läsning, är de som inte lämnat 

dimensionen av flytande ordavkodning och nått upp till dimensionen av läsförståelse. För dem 

är inte upplevelsen så positiv att de har lust att läsa mer och därigenom nå nya dimensioner av 

utvecklingsprocessen. Ett meningsfullt lärande kan dock fortfarande ske eftersom glappet 

inom vilket det formas fortfarande finns. Dessa informanter kan fortfarande bli utmanade 

genom att få nya okända horisonter att utforska med en trygghet genom det kända. 

Upplevelsen av läsning är betydande för lärandet genom motivation. En positiv och givande 

upplevelse utan för stor kostnad för läsaren ökar lusten och intresset att läsa mer. Lusten och 

intresset är en motivation som skapas genom en positiv upplevelse enligt mig.  
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Informanternas beskrivning av läsningens syfte och deras tankar om varför de läser förvånade 

mig lite. Jag tycker att deras beskrivningar visar på en stor medvetenhet kring ämnets syfte i 

skolan och språkets betydelse för den individuella utvecklingen, en medvetenhet jag inte 

trodde elever i den åldern hade. De beskriver alla att läsningen är en viktig resurs för att 

inhämta kunskap och att läsning är något man måste lära sig och träna på. Till och med Adam 

som upplever det jobbigt att läsa beskriver en medvetenhet om att det finns en mening och ett 

budskap i all text. Han beskriver en medvetenhet som berättar om en insikt om texten som ett 

medium mellan författaren och läsaren. Han vet att budskapet finns där. Han är medveten om 

att han inte alltid hittar det och att han måste öva mer för att bli en bättre läsare. Denna typ av 

självskattning är viktig enligt Taube (2007). Frågan jag då ställer mig är om Adams 

självskattning är ett upplevt misslyckande i förhållande till ambitionsnivån? Som jag förstod 

Adam under vårt möte var så inte fallet. Alltså kan inte Adams låga nivå av läsförståelse 

kopplas till självskattningen utan mer till ett fattigt kulturellt arv. Doris beskriver också en 

medvetenhet i syftet med läsning. Hon vet att hon måste träna sig och hon vet att läsning är en 

viktig komponent för att utveckla språket. Doris beskriver dessutom en utvecklad strategi att 

öva sin läsförståelse genom att se filmen innan hon läser boken.  

De informanter som kommit lite längre i sin läsutveckling beskriver också en annan typ av 

medvetenhet även om de delar samma tankar som Doris och Adam om läsning som en resurs 

till utveckling av språket. De berättar om hur de upplever att de lär sig om världen, andra 

människor och drar kopplingar till sig själva. De tror alla att genom läsning får de en större 

förståelse om hur andra människor har det i olika delar av världen. Deras beskrivningar av 

läsningen syfte visar på en medvetenhet om litteraturens möjlighet som resurs till utveckling 

av empati och förståelse. De beskriver också läsandet som en resurs till att utveckla sin 

identitet. Carl, Cilla och David nämner att de läser för att de tror att de då blir bättre 

människor. Anna berättar att hon upplever att det ibland är som att läsa om sig själv. Dessa 

två beskrivna medvetenheter tycker jag tyder på att de bär på en kulturell literacy där de alla, 

enligt McLaren (1988), är delaktiga i en gemensam kulturell diskurs. Några av informanterna 

har också en viss del av kritisk literacy och har börjat pröva textens värderingar genom sina 

egna erfarenheter och känslor.  

Informanternas medvetenhet om varför de läser får leda över till undersökningens sista 

forskningsfråga där jag ska analysera hur styrdokumentens syfte och mål kan kopplas till 

deras upplevelser. Informanternas beskrivna upplevelser kommer att analyseras från 

styrdokumentens beskrivning om läsning i ämnet svenska. Kan man, genom de informanterna 

beskriver om sina upplevelser av läsning, se om riktlinjerna och målen med att läsa i skolan 

uppfylls?  

Alla informanter beskriver att de tycker att de är bra att de får läsa i skolan. De visar på 

erfarenhet vad gäller olika typer av texter eftersom de vet vad de tycker om och vad de inte 

tycker om. Ett av målen med läsning i svenska enligt Lgr 94 (Skolverket, 2000) var att 

eleverna skulle kunna läsa och förstå texter av olika slag. Här kan jag konstatera att några av 

informanterna inte riktigt nått dessa mål, men är på god väg. Vidare ville Lgr 94 att eleven ska 

utveckla lust att lära genom att läsa. Också här kan jag argumentera att målet inte riktigt nåtts 

hos alla informanter. Men, formuleringen ”utveckla” lämnar öppet för samtliga informanter 

att anses som godkända på just detta mål. Vidare står det i Lgr 94 att också eleven skulle läsa 

på egen hand för att stilla sin nyfikenhet och personliga tillfredsställelse. Några av de 

informanter som deltagit i denna studie beskriver inte denna lust och vilja som Lgr 94 hade 
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som ett mål med läsning. Däremot beskrev några av informanterna att de under lektioner av 

läsning fick uppskattade möjligheter att uttrycka känslor och tankar som litteraturen väckt. 

Därav tolkar jag att målet med den punkten i Lgr 94 är nådd och informanternas beskrivning 

av sina upplevelser av läsning tolkar jag som att de befinner sig i en process där de stimuleras 

att självständigt tänka och ta ställning till texter de läser.  

De informanter som deltog i studien och gick i år nio beskriver upplevelser av läsningen de 

gör i skolan på ett sådant sätt att de når målen för vad Lgr 94 ville att elever i slutet av år nio 

ska ha uppnått. Båda dessa informanter kunde uppge många olika författare och flera kända 

litterära verk. De beskriver båda olika reflektioner kring texters budskap och hur de upplever 

dessa kopplade till egna erfarenheter vilket jag anser visar på en prövande hållning till texter. 

Detta var enligt det som står i Lgr 94 en av faktorerna för bedömning av elevers progression 

inom läsutvecklingen och hur dessa kunde mätas för att se om elever uppnått målen för 

ämnet. Eftersom det är informanterna i åk nio som blivit undervisade under Lgr 94 som 

rådande styrdokument tycker jag mig se att de mål och riktlinjer som dessa ställde för 

undervisningen haft en bra genomslagskraft. Deras upplevelser av läsning i svenskämnet 

beskriver dessa mål och riktlinjer tydligt enligt mig.  

Samtliga informanter upplever att skolan ger dem rika möjligheter till läsning, något de 

beskriver som bra. De upplever att läsning utvecklar deras språk och identiteter och detta är 

precis det som står i Lgr 11(Skolverket, 2011) att ett av skolans uppdrag är. Informanterna 

beskriver en medvetenhet kring syftet med att läsa som stämmer bra överens med det syfte 

som står skrivet i Lgr 11 att läsning ska främja.  

När informanterna beskriver sina upplevelser av läsning tolkar jag att de har utvecklat, eller 

ligger i en utveckling av lässtrategier för att kunna tolka budskap och mening i texter. Vidare 

tycker jag att informanterna beskriver upplevelser där de reflekterar över litteraturen som 

resurs till att belysa olika perspektiv och levnadsvillkor som de upplever berikar deras 

identitetsutveckling. De nämner också olika genrer och beskriver skillnader mellan dessa 

vilket tyder på att skolan har erbjudit dem en stor bredd på litteratur att bearbeta. Detta 

stämmer överens med Lgr 11:s (Skolverket, 2011) punkter i det centrala innehållet där läsning 

nämns.  

6.4 Sammanfattning. 

Styrdokumenten fokuserar läsningen till ämnet svenska men menar att läsa och inhämta 

kunskap genom litteratur och sakprosa är en av undervisningens största resurser. Forskning 

visar dessutom att ett starkt kulturellt arv har betydelse för hur en individ kommer att bemötas 

och utvecklas i skolan. Skolan i sin tur är en arena där ojämnheter inom den litterära arenan 

har störst chans att jämnas ut. Lärande genom läsning sker på alla nivåer av läsförståelse och 

inom alla dimensioner av utvecklingsprocessen. Betydelsen av kunniga pedagoger är stor när 

dessa nivåer och dimensioner ska identifieras och lämpligt läsning föreslås. Tidigare 

forskning samt styrdokumenten hänvisar till att texter inte bara ska läsas utan även bearbetas 

för att ge verktyg att komma vidare till nya nivåer och dimensioner.    

Resultatet av studien visar att de informanter som deltog i studien har en hög medvetenhet om 

syftet med läsning i skolan. Vidare visar resultatet att informanternas litterära historika har 

betydelse för hur de upplever och värderar läsning. De upplevelser av läsning som 

informanterna beskriver visar att de själva ser och kan reflektera över den resurs läsning 
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innebär för deras person. Intresset för att läsa skilde sig något mellan informanterna och ett 

mönster mellan ett rikt kulturellt arv och hur de upplevde läsning kan identifieras. Dessutom 

visar resultatet en koppling mellan intresse och värdering av litteratur till dimension av 

läsförståelse inom vilken informanterna kan befinna sig.  

6.5 Fortsatt forskning    

En större studie med en kvalitativ enkätmetod hade varit intressant att genomföra. En 

undersökning om attityder om läsning på ett stort antal elever hade kanske gett ett annorlunda 

utslag i frågan om hur elever uppfattar lärande genom läsning.  

För vidare forskning kring elevers uppfattning och upplevelser om lärande finns en uppsjö av 

ämnen att fördjupa sig inom. En djupare analys av glappet mellan det kända och okända 

skulle jag som pedagog gärna läsa om och forska kring. Skolan står idag relativt ensam i 

kampen för litteratur som resurs och ju mer kunskap vi kan förvärva om lärande genom 

läsning, desto bättre blir argumenten för att elever ska öva läsning och främjandet av intresset 

för att läsa. Studien har inte heller tagit hänsyn till informanternas genus, ålder eller 

eventuella diagnoser. Detta hade varit intressant att forska om vid senare tillfällen.      
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Bilaga 1 

Intervjufrågor. 

Inledande frågor: 

-Namn? 

-Ålder? 

-Var bor du? 

-Har du några speciell hobbys, fritidsintressen? 

Bakgrundsfrågor: 

-Berätta om ditt första mina om böcker och läsning. 

-Läste ni mycket hemma i er familj? 

-När började du läsa själv? 

 

Frågor om vanor: 

-Vad brukar du läsa? 

-När läser du? 

-Var har du boken när du inte läser? 

-Var hittar du böcker att läsa? 

-Har du någon bok du läst flera gånger? 

-Berätta om dina favorit böcker. 

-Har du någon favoritförfattare? 

 

Frågor om upplevelser: 

-Vad är en bra bok för dig? 

-När du läser, hur upplever du berättelsen då? 

-Kan du bli arg, ledsen, glad eller upprörd över det som händer i berättelsen? 

-När du läser, ser du bilder som en film? Eller är du en del i det som händer? Eller läser du 

bara  texten rakt av? 

-Hur upplever du personerna i berättelser? 

-Är det bara någon du läser om, blir de kompisar eller kan du känna igen dig själv i bland? 

 

Medvetenhetsfrågor: 

-Varför läser du? 
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-Vad lär man sig genom att läsa? 

-Vad tror du man ska läsa sig genom läsning? 

 

Avslutande frågor: 

-Är det något mer du tycker att jag borde veta om hur du upplever läsning? 

-Är det något du tycker att jag ska tänka på när jag ska jobba med elever och läsning? 

-Är det något du tycker att skolan ska tänka på när det gäller läsning i skolan? 
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Bilaga 2 

Brev till föräldrar om godkännande till intervju med minderåring.  

Hej 

Mitt namn är Nina Lindström och jag läser till lärare mot grundskolans senare år genom Luleå 

Tekniska Universitet. Just nu skriver jag på mitt examensarbete där jag ska undersöka elevers 

uppfattning om läsning i skolan.  

XXXXXXskolan har sedan några år tillbaka en satsning på just läsning i svenskan för att öka 

elevernas möjligheter att utvecklas inom alla skolans ämnen. Därför är XXXXX en intressant 

skola att genomföra denna undersökning på. 

För att kunna undersöka elevers uppfattning av läsning så måste jag fråga eleverna själva. 

Därför har jag frågat några elever på skolan om jag för intervjua dem om detta. Frågorna 

kommer att handla om hur de upplever sin läsning, vilka typer av texter de tycker om att läsa, 

om det är jobbigt eller lätt att läsa böcker och så vidare.  

I min uppsatts kommer inga elever att nämnas vid namn eller beskrivas på något sätt som gör 

att de som sägs i intervjuerna kommer att bli identifierbart.  

Syftet med undersökningen är att ge pedagoger en större insyn i hur elever uppfattar läsning 

vilket jag hoppas ska ge en bra bild av och om satsningen ger det utfall som skolan hoppas på.  

Eftersom ni får detta brev så har ert barn tackat ja till att ställa upp på en intervju. Men jag 

behöver ert godkännande om detta också.  

Jag ska i samråd med lärarna hitta en tid till intervjuerna som inte tar så stort anspråk av 

elevernas lektionstid.  

Ni behöver bara svara på mailet från rektorn om ni godkänner eller inte så meddelar hon mig 

ert svar.  

Med Vänliga Hälsningar, Nina Lindström.   


