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Abstract

This essay concerns a qualitative case study seeking to understand six boys’ reading habits 

and to investigate why it is that some boys who do not like reading nevertheless display good 

reading comprehension according to the results achieved for that skill in national tests. The 

study shows that the boys’ perception of reading has a lot to do with the contact they have 

with books when they are small. Whether or not there are adult role models in the home and 

whether the early encounter with texts in school is a positive or negative experience is 

significant for the boys’ later attitude to reading. In school they need to learn different 

strategies for reading comprehension and to be given time to develop them. Important aspects 

such as self-image and peer pressure are relevant here. The study also shows that the boys 

acquire narratives in other ways than through literature, such as through films, computer 

games, communication by means of chat and text messages. Reading is very much about 

finding the motivation to want to read. This study shows that it is important for continued 

reading development to find the right book with an exciting and plausible plot with which the 

pupil can identify. Most important of all, however, seems to be talking about books. 

Conversations about the plot and contents of books which gives a deeper understanding of the 

world seems to be crucial for whether the boys in the study will go on reading or not.  

English title: Competence in reading comprehension – a qualitative study of some boys’ 

reading comprehension



Innehåll 

1 Inledning .................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställningar ............................................................................................................................. 2 
1.2 Avgränsningar .............................................................................................................................................. 2 

2 Bakgrund ................................................................................................................................. 3 

2.1 Barnets möte med språk och läsning ............................................................................................................ 3 
2.2 God läsförståelse .......................................................................................................................................... 4 
2.3 Ungdomars läsning ....................................................................................................................................... 5 
2.4 Boksamtal ..................................................................................................................................................... 6 
2.5 Läsglädje ...................................................................................................................................................... 8 

3 Metod .................................................................................................................................... 10 

3.1 Val av metod .............................................................................................................................................. 10 
3.2 Informanter ................................................................................................................................................. 10 
3.3 Intervjun ..................................................................................................................................................... 12 
3.4 Undersökningens genomförande ................................................................................................................ 12 
3.4 Dataanalys .................................................................................................................................................. 13 
3.5 Etiska överväganden................................................................................................................................... 13 
3.6 Reliabilitet och validitet ............................................................................................................................. 13 
3.7 Metodkritik ................................................................................................................................................. 14 

4 Resultat .................................................................................................................................. 14 

4.1 Minnen av läsning i barndomen ................................................................................................................. 14 
4.2 Att läsa hemma ........................................................................................................................................... 15 
4.3 Att läsa i skolan .......................................................................................................................................... 16 
4.4 Attityder till läsning.................................................................................................................................... 16 
4.5 Andra textvärldar ........................................................................................................................................ 17 
4.5 Nationella provet ........................................................................................................................................ 18 

5 Diskussion ............................................................................................................................. 19 

5.1 Barns tidiga syn på läsande ........................................................................................................................ 19 
5.2 Attityd ........................................................................................................................................................ 20 
5.3 Andra textvärldar ........................................................................................................................................ 21 
5.4 Sambandet mellan att läsa böcker och god läsförståelse ............................................................................ 22 
5.5 Vidare forskning ......................................................................................................................................... 22 

Litteratur ................................................................................................................................... 24 

BILAGA ................................................................................................................................... 26 

Intervjuguide .................................................................................................................................................... 26 
 

  



1 

 

1 Inledning 

Det har tidigare forskats och skrivits mycket om läs- och skrivundervisning i nybörjarstadiet, 

alltså hur barn lär sig läsa, men mindre om utvecklingen av läsförståelse, det vill säga hur 

barn förstår det de läst. Läsförståelseforskningen är relativt ung och enligt Westlund (2009) 

har lärare fram till för bara några decennier sen fått förlita sig på källor inom området som 

saknat teoretisk forskningsanknytning. Hon skriver vidare om hur läsforskare på 1990-talet 

upptäckte att elever med god avkodningsförmåga inte alltid förstod vad de läste. Det räcker 

alltså inte att kunna läsa en text med flyt, för det innebär inte att elever automatiskt förstår vad 

de läser (2009). I dagens samhälle ställs stora krav på läsförståelse och i skolan behöver 

elever framför allt i de äldre årskurserna ha en god läsförståelse för att ha möjlighet att 

tillägna sig kunskap inom olika ämnesområden. 

En av skolans viktigaste uppgifter är att utveckla elevernas språkliga förmåga, vilket 

innebär att elevernas begreppsvärld vidgas. Skolverket skriver i kursplanen för svenska i 

Lpo94 att elevernas identitet främjas av att arbeta med litteratur och att arbetet med språk och 

litteratur ger eleverna möjligheter att lära sig uttrycka vad de känner och tänker. Språket är 

nödvändigt för kommunikation och samarbete med andra och det har en nyckelställning i 

skolans arbete. Eleverna ska ges möjlighet att uttrycka sig i tal och skrift samt med förståelse 

respektera andras sätt att uttrycka sig. Genom skönlitteratur, film och teater förmedlas 

kunskaper och värderingar, men det skapar också förståelse för människor med olika kulturell 

bakgrund (Skolverket 08/09).  

PISA-undersökningar från både 2000 och 2003 visde på en nedåtgående trend när det 

gäller framförallt pojkars läsförståelse Skolverket (2007). Johannesson (2009) skriver att vår 

förmåga att tänka och läsa har förändrats beroende på att vi ständigt är uppkopplade på nätet. 

Johannesson uttrycker en oro för de barn som växer upp i internetsamhället och tillbringar 

alltmer tid framför datorn och allt mindre tid med skönlitteratur. Läsandet har förändrats på så 

sätt att ungdomarna ofta bläddrar mellan olika webbsidor och ytläser, men lär sig inte förstå 

bakgrund och sammanhang. Johannesson menar att vi måste ägna mer tid i skolan åt att 

samtala om våra tankar och reflektioner om det vi läser (2009). Hon menar att ett sätt att göra 

detta kan vara genom läsloggen, textanalys på individnivå, något som även Molloy menar är 

viktigt (2007).  

Inom läsforskning används begreppet literacy för att beskriva förhållandet mellan 

läsförståelse, olika textgenrer och olika språkliga praktiker. En form av literacy, som många 

ungdomar behärskar är t.ex. sms och chattande på nätet. Skolans olika literacies skiljer sig 
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ofta från ungdomars och det gäller att ta tillvara deras kompetenser och erfarenheter för att 

försöka överbrygga de klyftor som finns. Genom boksamtal har Molloy (2007) skapat 

möjlighet att arbeta med dessa klyftor och på så sätt närma sig eleverna och möta framförallt 

pojkarnas läsmotstånd. En del pojkars attityd till läsning är att det är gammalmodigt och 

tråkigt och de förstår inte varför man inte kan se en film istället, som är roligare, skriver 

Johannesson (2009). I jämförelse mellan att se en film och läsa en bok kan det hos dessa 

pojkar finnas en erfarenhet av att det är mindre krävande att se en film än att läsa en bok. De 

vill alltså fortsätta ägna sig åt något de redan kan och behärskar.  

Johannesson (2009) menar att skolan är en unik mötesplats för dialog och reflektion. Men 

för att kunna ha en dialog och kunna reflektera över olika slags texter krävs förståelse för vad 

eleverna, pojkarna i det här fallet, är intresserade av och varför. En del pojkar som visar 

motstånd till läsning och som inte har några speciella läsvanor uppvisar ändå en mycket god 

läsförståelse.  

Verksamma lärare stöter ofta på elever, främst pojkar, med läsmotstånd och svag 

läsförståelse. En av de viktigaste uppgifterna aktivt arbeta med att stödja och hjälpa elever 

vidare i sin läsutveckling. För att kunna göra detta behöver lärare veta var deras elever 

befinner sig i sin läsutveckling och skaffa sig förståelse för deras läsvanor. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka sex 15-åriga pojkars läsvanor. Fokus för undersökningen 

är vad pojkarna läser, vad de har för attityder till läsning och på vilka andra sätt de tar till sig 

innehållet i berättelser. Syftet är också att undersöka sambandet mellan läsvanor och resultatet 

på läsförståelsedelen på nationella provet i svenska. Studien undersöker följande 

frågeställningar: 

 Hur ser läsvanorna ut hos sex 15-åriga pojkar med god och med sämre läsförståelse? 

 Hur ser sambandet ut mellan läsvanor och resultatet av läsförståelsedelen på nationella 

proven i svenska? 

1.2 Avgränsningar  

Den empiriska undersökningen är en fallstudie som består av kvalitativa intervjuer med sex 

pojkar som går i samma skola men i olika klasser i årskurs 9. Tre av pojkarna har uppnått 

resultatet 8–9 på läsförståelsedelen i nationella provet åk 9, medan de andra tre har presterat 

sämre, 2–3. Detta innebär att de tre som har ett bra resultat ligger på betygen VG-MVG, 
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medan de andra precis klarar G eller inte når upp till G.
1
 Undersökningen fokuserar pojkars 

läsning och omfattar inte någon jämförande analys av flickors läsning. Socioekonomiska eller 

kulturella orsaker till pojkarnas läsning och läsförståelse är heller inte aktuella studieobjekt i 

undersökningen. 

2 Bakgrund 

I följande avsnitt behandlas tidigare forskning och teorier om läsvanor, läsförståelse samt 

pojkars sätt att ta till sig litteratur.  

2.1 Barnets möte med språk och läsning 

Caroline Liberg (2006) skriver om hur viktigt det är att tidigt behandla barnet som en 

kompetent språkpartner. Barnets första möte med skrivande och läsandet sker genom andra 

människor, och det är viktigt att ingjuta trygghet, självförtroende och en känsla av 

meningsfullhet hos barnet för att det ska vilja fortsätta sitt språkskapande. Hos barn som inte 

förstår det meningsfulla i att läsa och skriva och som inte får möta texter som känns 

meningsfulla kan olika typer av läs- och skrivproblem uppstå (2006).  

Valet av textmaterial i läsundervisning är viktigt och Liberg (2006) talar om tre steg av 

svårigheter med att lära sig läsa och förstå när textvalet består av ”neutrala” texter, dvs. texter 

som eleven inte kan relatera till eller som består av nonsensord. Vid första steget handlar det 

om icke-läsning eller gissning eftersom texten saknar betydelse för barnet, vid det andra att 

barnet kan läsa mekaniskt och svara på slutna frågor men inget därutöver. Att barnet endast 

kan svara på frågor där man hittar svaret direkt i texten, visar sig ibland inte förrän man 

kommer högre upp i skolsystemet. Tyvärr negligeras detta ofta, enligt Liberg (2006), eftersom 

eleven har klarat sig så länge med en enkel lästeknik. Den tredje typen av svårighet består i att 

inte kunna utnyttja sin förmåga att läsa för en mängd olika syften som att dra slutsatser och 

jämföra. Om det inte finns motiv att läsa, om textens innehåll ligger långt ifrån barnets 

intresse, läser inte barnet även om det kan. Det gäller att hitta texter som berör, som får barnet 

att hitta drivkraften till att vilja läsa och skriva (2006). 

Även miljön är viktig när det gäller drivkraften att läsa. En positiv miljö gör att 

människor växer och utvecklas, skriver Taube (2007). Hon beskriver den så kallade 

Matteuseffekten som i samband med läsning handlar om att hamna i en god eller en ond 

cirkel. Att barn som tidigt möter svårigheter med läsning läser mindre och får mindre positiva 

                                                 
1
 Bedömningsskalan i läsförståelse ser ut som följande: 0-2 poäng betyder icke godkänt, 3-5 poäng betyder 

godkänt, 6-8 poäng betyder väl godkänt och 9 poäng betyder mycket väl godkänt. 
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upplevelser av läsning, medan ett barn som klarar den första läs- och skrivinlärningen bra 

ökar sitt ordförråd och sin läsförståelse på ett helt annat sätt (2007).  

Första mötet med skriften under det första skolåret kan vara av avgörande betydelse för 

den fortsatta utvecklingen. Taube (2007) menar att nyckeln till all kunskap är läskunnighet 

och är därför centralt för fortsatt inlärning. Hon jämför läsinlärning med att lära sig tala och 

menar att lära sig att läsa inte är en spontan förmåga utan något som egentligen är ganska 

onaturligt för oss människor och att vi behöver vägledning (2007). För att ett barn ska kunna 

lära sig att läsa krävs en fonologisk medvetenhet samt en förståelse för att ljuden ska 

samartikuleras, något som kan ställa till problem när det gäller särskilt konsonantljuden. Det 

krävs mycket övning för att förstå skillnaden mellan b(ö) o k(ö) och bok och det gäller att få 

eleverna att reflektera över språkets fonologi. Alla kan lära sig läsa, men det tar olika lång tid. 

Först vid läsning av mer avancerat läsmaterial kan intelligensen bli en begränsande faktor, 

menar Taube (2007). 

Frost (2002) skriver om hur viktigt det är att vuxna läser för barn och menar att 

högläsning har en långsiktig effekt på barnets syn på läsning samtidigt som det hjälper barnet 

att upptäcka samspelet mellan innehåll och bokstäver. Språkliga lekar, rim och ramsor i 

förskolan hjälper till att öka den språkliga och fonologiska medvetenheten och Taube (2007) 

menar att den här mjuka övergången till skriftspråket underlättar läsinlärningen. 

2.2 God läsförståelse 

Enligt Frost (2002) måste den som lär sig att läsa uppmärksamma läsningens uppdelning av 

formsida (avkodning) och innehållssida (förståelse). När det gäller läsning menar Frost att de 

barn som tidigt kan flytta uppmärksamheten fram och tillbaka mellan språkets innehåll och 

form har lättare för att senare lära sig att läsa och förstå det de läser (2002). Att kunna avkoda 

rätt och på en automatiserad nivå är ett nödvändigt men inte tillräckligt krav för en fullgod 

läsförståelse, menar Taube (2007). För en god läsförståelse är det avgörande att läsaren hela 

tiden förhåller sig aktiv och relaterar det lästa till tidigare erfarenheter och kunskaper, 

uppmärksammar viktiga aspekter i texten, anpassar lässtrategin efter textens innehåll och stil 

samt går tillbaka och läser om vid bristande läsförståelse. Men det räcker inte att ha rika 

erfarenheter av omvärlden, ett omfattande ordförråd, förtrogenhet med skriftspråkets ord och 

meningsbyggnad. Att läsa med förståelse innebär inte bara att läsa på utan även mellan och 

bortom raderna eftersom mycket information inte står utskriven i texten. Elevens inställning 

till problem den ställs inför och hur eleven ser på sig själv som läsare är också av stor 
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betydelse. Självbild och prestationsförmåga påverkar varandra ömsesidigt, menar Taube 

(2007). 

Att inte vara medveten om och engagerad i sin egen inlärning leder ofta till en passiv 

inlärningsstil som är vanligt förekommande hos elever med en negativ syn på sin egen 

förmåga (Taube 2007). De är mindre uthålliga och misslyckas med att välja de rätta 

lässtrategierna. De kan inte besvara frågor om innehållet i en text de har läst, eftersom de har 

lagt all sin kraft på avkodningen. Om läsandet ska bli givande måste eleven träna sin läsning 

mycket så att avkodningen blir automatiserad (2007). 

2.3 Ungdomars läsning 

Internationella undersökningar som PISA (2007) och PIRLS (2007) visar att svenska elevers 

läsförmåga och läsförståelse har blivit sämre sedan 1990-talet. Sammanfattningsvis visar det 

sig att gruppen starka och mycket starka läsare bland 10-åringar har blivit färre och andelen 

svaga läsare bland 15-åringar har ökat. På de högre läsnivåerna är pojkar underrepresenterade.  

Brist på motivation och förståelse, konkurrens med andra medier och lojalitet till 

gruppen är orsaker som Molloy (2002) och Olin-Scheller (2008) tar upp i sina studier som 

orsaker till det läsmotstånd som finns hos en del ungdomar. Sammanfattningsvis visar en 

studie av Molloy (2002) att elever som inte är motiverade läsare överhuvudtaget inte läser 

något om de inte måste. De läser alltså ingenting på egen hand hemma om de inte är tvungna. 

Vidare visar undersökningen att eleverna har ett stort eget ansvar i skolan för sin utveckling 

och att det råder brist på utpräglad undervisning i litteraturläsning och skrivande (2002). 

Hur läsningen eller textvärlden ser ut hemma och i skolan skiljer sig mycket åt, något 

som kan göra att eleverna upplever läsningen i skolan som främmande, otillgänglig och 

därmed svår. Läsning av skönlitteratur hemma konkurreras ut av dokusåpor, film, chatt och 

dataspel (Olin-Scheller 2008). Skolans traditionella normer för bokläsning stämmer dåligt 

överens med den verklighet som eleverna annars lever i. Där är mobiltelefoner och datorer de 

främsta verktygen för kommunikation. Olin-Scheller (2008) har gjort en studie som handlar 

om gymnasieelevers textvärldar i skolan och på fritiden. Författaren menar att barn och 

ungdomar idag lever i ett nytt medielandskap, en värld som skiljer sig mycket från skolans. I 

skolan förekommer uppfattningar om texters olika värde, menar hon, och populärkulturen har 

länge fått stå tillbaka för en mer skolkulturell läsning av kanontexter (2008). En anledning till 

att elever missförstår eller undviker en del texter i skolan kan bero på skillnaden mellan dessa 

repertoarer. Ohlin-Scheller anger också kollisionen mellan elevens och lärarens repertoar som 
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skäl till läsmotstånd. I en intervju uppger en elev hur han mycket hellre väljer film framför 

bok (2008). 

I mötet mellan text och läsare händer något som är avgörande för om läsaren fortsätter 

läsa eller inte. Läsmotståndet som finns hos framförallt pojkar förklaras av Molloy (2007) 

med att många av dem tycker att det är tråkigt att läsa. Molloy menar att i mötet mellan en 

läsare och en text är båda lika viktiga. Läraren måste förstå vad som döljer sig bakom ordet 

”tråkigt”. Det kan vara en täckmantel för bristande läsförståelse, andra läs- och 

skrivsvårigheter, men även okunnighet om syftet med läsningen. En annan aspekt som Molloy 

(2007) tar upp är pojkarnas grupplojalitet som visade sig vara stor i Molloys undersökning på 

så sätt att även de elever som hon visste läste mycket och kom från läsande hem dolde detta 

för sina klasskamrater. Istället solidariserade de sig med de pojkar som tyckte att läsning var 

meningslöst och tråkigt. Den dominerande åsikten att det är tråkigt att läsa utmanar läraren 

och ibland slipper dessa pojkar på så sätt läsa. De halkar efter de andra eleverna i klassen och 

hamnar i en ond cirkel där försvaret ”det är tråkigt att läsa” till slut blir det enda de kan ta till. 

”Tråkigt” blir synonymt med ”svårt” och det är lärarens uppgift att göra det mindre svårt 

(2007). 

Även Olin-Scheller (2008) skriver om svårigheter som kan uppstå mellan text och 

läsare. Läsande är en dynamisk process där samspelet mellan text och läsare är spänningsfyllt. 

Elevens tidigare erfarenheter, uppfattning och förmåga spelar stor roll vid förståelse av 

innehållet i en text och texterna måste utmana läsaren för att elevens nyfikenhet ska väckas. 

Det ska finnas en spänning mellan textens innehåll och läsaren. Viktigt är dock att spänningen 

inte blir för stor så att det uppstår en kollision mellan text och läsare. Då finns risken att 

läsaren avvisar eller missförstår texten. Ohlin-Scheller (2008) skriver om fyra faser som 

läsaren går igenom. I den första och andra fasen etablerar läsaren kontakt med texten och 

skapar tillfällig förståelse som kan behöva återskapas om fokus tappas. I den tredje fasen 

handlar det om att läsaren kan distansera sig från innehållet, jämföra och reflektera över 

handling och sin egen verklighet. Slutligen, i den fjärde fasen, behöver läsaren kunna skapa 

helhet och sammanhang. Ohlin-Schellers studie visar att en del pojkar fastnar i de två första 

faserna och aldrig kommer vidare, vilket resulterar i en meningslös läsupplevelse (2008).  

2.4 Boksamtal 

Läsning är enligt Taube (2007) förmågan att få ut betydelsen av ett tryckt eller skrivet 

budskap. Att läsa innebär alltså att man gör två saker samtidigt, avkodar samt tolkar ett 

budskap. Avkodningsprocessen behöver bli automatiserad för att man överhuvudtaget ska 
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kunna prata om läsning och lästempot spelar en stor roll när det gäller förståelsen av det lästa. 

Avläsning som är ansträngande och går långsamt kräver mycket av en läsare som inte 

samtidigt klarar av att koppla på förståelsen (2007). Det är inte sällan elever avläser en 

berättelse nästan korrekt men sedan inte är i stånd att besvara den enklaste fråga om 

innehållet. Via sammanhanget skapar eleven förståelse och använder sig av ledtrådar och läser 

eleven i ett för högt tempo blir läsningen lätt en gissningslek. I värsta fall innebär det höga 

lästempot att eleven använder en felaktig lässtrategi vilken medför läsförståelseproblem. Att 

läsa mycket och att träna avkodning menar Taube (2007) är ett sätt att komma tillrätta med 

läsförståelseproblem. 

Eleverna behöver fasta rutiner, tydliga mål och kännedom om betygskriterier och 

kursplan enligt Molloy (2007). Om eleverna får veta vad som står i kursplanen kan de själva 

vara med och bestämma hur de ska nå målen, något som Molloy menar underlättar samarbetet 

i undervisningen. Hon vill genom att skapa en positiv lärandemiljö använda sig av alla elevers 

kunskap som en gemensam utvecklingszon. Genom att använda sig av läslogg och där möta 

elevens individuella nivå vill hon lyfta frågor till reflektion och diskussion i klassrummet till 

en gemensam nivå (2007). Molloy uppnår på så sätt en tolkningsnivå som är öppen för alla 

och skapar mening i gemenskapen. På så sätt kan det gemensamma samtalet fördjupa 

textförståelsen. Genom att alla får komma till tals och säga sina personliga tankar om det 

lästa, kan ett meningsutbyte komma till stånd. De olika åsikter som kommer fram kan leda till 

en ny förståelse för texten (2007).  

Molloy (2002) föreslår litteratursamtal i mindre grupper. Hon anser att detta kan ge 

goda förutsättningar för utvecklande samtal om texten och förespråkar ett historiskt och 

samhällsvetenskapligt perspektiv i litteraturläsningen. Lärare ska välja litteratur mot bakgrund 

av läroplanens övergripande demokratiska mål och ta upp samhällskonflikter. Olin-Scheller 

(2008) menar att ett av de mest grundläggande målen för skolan är att ge barn och ungdomar 

möjlighet att utveckla sitt språk som ett redskap för kommunikation och reflektion. Kreativt 

läsande och att föra boksamtal, där man utgår från frågor av både fenomenologisk karaktär, 

dvs. vad som hände, tankar, känslor, iakttagelser och strukturell karaktär, dvs. hur berättelsen 

framställs, kan få läsaren att utveckla sin reflektionsförmåga (Olin-Scheller 2008). 

När man reflekterar i klassrummet kan läraren inleda med öppna frågor för att sedan bli 

mer analytisk i sitt förhållningssätt. ”Nyckeln till läsandet ligger i att man talar om det man 

läst”, skriver Chambers (1993:17) och menar Chambers att det finns fyra samtalsnivåer: den 

första går ut på att man säger något för sig själv om det man läst, den andra på att det finns 

någon som lyssnar och ger respons. På denna nivå uppstår kommunikation om det lästa och 
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genom att få tillgång till andras tankar utvigdas gränserna för vårt eget tänkande, och andras 

kunskap adderas till vår egen (1993). Genom att utnyttja gemensamma tankar når vi som läser 

fram till nivå tre där kunskap, förståelse och uppskattning av en bok överstiger det vi 

någonsin kan uppnå på egen hand. Under samtalets gång upptäcker man helt nya tankar som 

ingen tidigare tänkt eller formulerat och då har man nått den fjärde nivån, en nivå där 

belöningen är upptäckten av läsandet som en social företeelse. Chambers understryker vikten 

av att under dessa samtal finns det ingenting som är felaktigt att tycka: ”När vi talar om barns 

läsning måste vi vara överens om att man har rätt att berätta allting utan att skämmas” 

(1993:60). 

Litteraturundervisning får inte reduceras till en slags frågesport där läraren frågar 

”varför” och eleven fordras att svara vad läraren förväntar sig. Ordet ”varför” kan medföra ett 

stort hinder i boksamtalen eftersom det är alldeles för stort att besvara och är av 

förhörsliknande karaktär. Genom att fråga ”varför” ställs eleven inför det omöjliga och en 

axelryckning eller ett ”jag vet inte” blir ofta svaret. Glädjen och entusiasmen i samtalet 

försvinner. Istället kan samtalen inledas med frasen ”berätta för mig …” vilket öppnar upp för 

just samtal och inte en utfrågning (Chambers 1993). ”Berätta för mig …” eller ”Jag-undrar”-

inriktningen, som den senare har blivit kallad, är något Chambers (1993) beskriver som ett 

uttryck som betonar det uppriktiga intresset hos den som frågar och som dessutom går att 

använda som en inledning till andra frågor. Om boksamtal ska föra eleven längre än till att 

uttala det uppenbara, ska få eleven att nå insiktsfulla tolkningar och utveckla sin förmåga att 

förstå, kan det ibland vara användbart att ställa frågan ”Hur vet du det?” (1993). Att gå 

tillbaka och läsa om i texten, att hitta nyckelmeningen, att gå till källan till sitt vetande är att 

ge eleverna strategi för god läsförståelse. 

2.5 Läsglädje 

För ungdomar är det lättare att både hitta och läsa böcker om de är medvetna om att texter är 

olika och om de känner till olika genrer. Borglind & Nordenstam (2010) skriver om hur 

många barn och ungdomar har svårt att hitta böcker som de tycker är värda att läsa och hur 

viktigt det är med vägledning, tid och engagemang för att hjälpa dem att finna rätt bok. Att få 

tips om böcker från kamrater, vuxna som exempelvis föräldrar, bibliotekarier eller lärare är 

viktigt för att finna ”rätt” bok. Ingen kan läsa en bok åt någon annan, men alla som själva är 

läsare kan dela med sig av sina textiakttagelser, lässtrategier och läsupplevelser, menar 

Borglind & Nordenstam (2010). 
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Genom att se var eleven befinner sig i sin läsutveckling menar Borglind och 

Nordenstam (2010) att lärare kan hjälpa sina elever att finna läsglädje. Den interaktion som 

sker mellan text och läsare bör väcka känslor och därmed göra läsaren till en aktiv 

medskapare så att läsaren får använda sin egen fantasi för att förverkliga innehållet i texten. 

På så sätt skapas engagemang för handlingen och en lust att läsa vidare. Att se läsning som en 

dialogisk process mellan text och läsare, där båda parter har lika stor betydelse, är viktigt 

(2010). Vid val av litteratur i ett klassrum är det centralt att fundera över textens funktion, 

alltså vad texten gör med läsaren. Unga läsare har en annan livserfarenhet än vuxna och en 

text kan ha olika mening och värde för läsaren vid olika tidpunkter och under olika 

omständigheter. 

Erfarna läsare använder sig av olika lässtrategier för olika typer av texter. Genom att 

under läsningens gång ställa frågor till texten, sammanfatta och förutse, hitta ledtrådar som 

kan hjälpa vid tolkning av texten och använda sig av sin livs- och läserfarenhet skapar läsaren 

inre bilder av händelseförloppet framför sig (2010). Dessa aktiviteter bör unga läsare få 

möjlighet till, vilket kan ske vid litteratursamtal i mindre eller större grupp. Man blir inte en 

bra läsare av att bara läsa mycket, det är genom samtal om det lästa som en god läsutveckling 

sker (2010). Barn och ungdomar genomgår olika faser i sin läsutveckling och dessa är inte 

lika för alla. Det handlar mer om mognad och läsvana än ålder. Skolans litteraturundervisning 

kan spela stor roll för elevernas läsutveckling och vara betydande för att väcka läslust.  

Att eleverna inte bara bör ägna sig åt tyst läsning, utan att arbete med läsning på flera 

nivåer är nödvändig för att öka läsförståelse och därmed meningsfull läsning, är något som 

Westlund (2009) skriver om. Ordavkodning och flyt i läsningen bör utvecklas samtidigt som 

stor vikt läggs vid förståelse av texter. Inställningen att ”texter i skolan inte behöver ge 

någonting, de används bara för att lära oss läsa” (2009:221) behöver ändras så att eleverna 

inser nyttan av och nöjet med en god läsförståelse. Vägledd läsning som innehåller samtal om 

både innehållet i texten samt samtal kring strategier är avgörande för att en svag läsare ska 

kunna utveckla sin läsförmåga. Westlund tar upp olika strategier som alla främjar 

läsutvecklingen där samtal, genremedvetenhet, minne och metakognition är viktiga aspekter 

(2009). 

Att läsa information på internet innebär ofta att elever snabbläser och klickar vidare till 

nästa länk och det går enligt Borglind & Nordenstam (2010) inte att läsa skönlitteratur på 

samma sätt. Den ovana läsaren av skönlitteratur inser inte att man bör använda olika strategier 

för olika slags läsning och det är här det uppstår problem, vilket skapar ett motstånd när det 

gäller läsning av skönlitteratur. Om läsaren vet vad han eller hon har att vänta av en text, finns 
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det en förståelse för genren och läsaren kan fylla i tomrummet mellan raderna, vilket 

underlättar läsningen betydligt. Genom att skapa förförståelse och diskutera frågor som dyker 

upp i samband med det läsa kan läraren få eleven att vilja ta sig an texten. Att analysera texter 

kan fungera som en ögonöppnare för eleverna och utvecklar deras läsförståelse och därmed 

läslust. För läraren innebär litteratursamtal en balansgång på så sätt att det handlar om att vara 

både inne i texten samtidigt som man inte ska styra elevernas tankar. Det gäller att få alla att 

våga och vilja att delge sina tankar så att det blir en dialog om innehållet. 

3 Metod 

I detta kapitel följer en beskrivning av undersökningens genomförande, metod och material. 

Även tekniken för att samla in material, beskrivning av undersökningsgrupp och resonemang 

om etiska regler kommenteras. 

3.1 Val av metod  

Undersökningen är en fallstudie som består av kvalitativa intervjuer med sex pojkar som går i 

samma skola men i olika klasser i årskurs 9. Den kvalitativa forskningsintervjun är en metod 

med många fördelar, skriver Kvale (1997). Den försöker på ett nyanserat sätt beskriva och 

förstå meningen hos centrala teman i den intervjuade personens livsvärld. Det är inte 

allmänna åsikter som efterfrågas och därför är studiens frågor ställda på ett sätt som ger 

konkreta beskrivningar av specifika situationer upplevda av eleven. Metoden ger en öppenhet 

eftersom intervjupersonen ges utrymme att svara med egna ord.  

Den kvalitativa forskningsintervjun innebär personliga relationer och är ett samspel 

mellan två personer. Det ömsesidiga inflytandet som dessa personer utövar på varandra är 

något som Kvale (1997) menar att man ska vara medveten om och använda sig av de insikter 

som samspelet föder. Begränsningar i det här fallet kan vara att elever som känner mig svarar 

på ett sådant sätt som de anar att jag vill, men jag utgår från att möjligheterna att de vågar 

vara öppna och ärliga överväger. 

3.2 Informanter 

Urvalsgruppen består av sex pojkar som är mellan 15 och 16 år och går i årskurs 9 på en 

mindre skola. Pojkarnas respektive svensklärare var aktiva i urvalet av de pojkar som har 

lyckats mycket bra och mindre bra med läsförståelsedelen på det nationella provet. Hälften av 

pojkarna har ett mycket bra resultat på läsförståelsedelen på nationella provet, medan den 

andra hälften har ett sämre resultat. Pojkarna med ett mycket bra resultat väljer jag att kalla 
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Johan, Johnny och Jesper. De andra får i den här studien heta August, Alexander och Andreas. 

Anledningen till varför jag ville ha elever med skilda resultat var för att jag vill kunna göra en 

så bred undersökning som möjligt. Nedan följer en kort beskrivning av pojkarnas bakgrund, 

intressen och skolresultat. 

Johan är 16 år och tycker att skolan är jobbig när han blir efter, vilket ofta händer, 

eftersom han lägger mycket tid på sin crossträning. Han säger om sig själv att han är ganska 

lat och skulle kunna prestera bättre i skolan. Som skoltrött ledartyp smittar han lätt av sitt 

negativa beteende på klasskamrater. Han hamnar ofta i trubbel och har svårt att se sin egen del 

i saker som händer. Trots dessa bekymmer presterar Johan ganska bra i skolan och är godkänd 

i alla ämnen. NO är hans favoritämne, medan han kämpar med SO, engelska och svenska. 

Johnny är 16 år och ägnar sig åt orientering, skidåkning och löpning på sin fritid. Han 

läser även mycket böcker och tycker att det är ett skönt sätt att koppla av på. Han upplever 

själv att han har ganska lätt för sig i skolan, något som bekräftas av hans höga betyg. Hans 

favoritämne är SO, särskilt historia. 

Jesper är 16 år och hjälper sin pappa mycket med hans fastigheter på fritiden. Jesper får 

ta ett stort ansvar och han tjänar pengar som han sparar för att kunna köpa de saker han vill 

ha. Annars ägnar han fritiden åt att träffa kompisar och spela dataspel. Han upplever skolan 

som ”rätt okej” men tycker att det har varit jobbigt i nian med alla prov då han brukar känna 

sig lite nervös. Trots nervositeten har det gått bra för Jesper och hans resultat i skolan är goda. 

Han tycker om att läsa och lyssnar gärna på ljudböcker som avkoppling.  

August är 16 år och tycker om att spela fotboll och titta på TV. Han har 

invandrarbakgrund och har varit i Sverige i åtta år. Han har hemspråksundervisning och läser 

svenska som andraspråk. Om skolan säger han ”det är bra att gå i skolan, annars får man 

ingen utbildning och senare inget jobb”. August behöver extra stöd i skolan för att klara alla 

ämnen och att läsa böcker är ingenting han gör självmant. 

Alexander är 17 år och har gått om ett år i skolan. Han har alltid haft behov av extra stöd 

i skolan och i årskurs åtta fick han diagnosen ADHD. Han trivs i skolan och tycker om att läsa 

men har problem med sin läsförståelse. Han skyndar sig ofta igenom uppgifter för att bli 

snabbt klar och har svårt att återberätta ett händelseförlopp eller fakta. Fritiden ägnar han åt 

sin hund, att köra motorcross och att skriva på bilddagboken. 

Andreas är 16 år och ägnar sin fritid åt fiske och kampsort. Han har fått extra stöd i 

skolan och klarar sig på detta sätt bra. Han tycker att skolan är ganska jobbig och att rasterna 

är alldeles för korta. Han läser inte om han inte måste och säger ”hemma vill jag göra det jag 

tycker är roligt, då är det fritid” och menar att där ingår inte läsning.  
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3.3 Intervjun 

Intervjuguiden (se bilaga) är tematiskt utformad, vilket innebär att frågorna följer olika 

rubriker med underfrågor. Rubrikerna som använts är: läsning hemma, läsning i skolan, 

attityder och andra textvärldar. För att skapa en behaglig situation för den intervjuade började 

intervjun med ett par inledande frågor om fritidsintressen och barnboksminnen. De flesta 

frågorna i intervjuguiden är öppna och ställs alltså på ett sådant sätt att intervjupersonerna 

behöver berätta, beskriva och förklara istället för att bara svara ja eller nej.  

Liksom Trost (2005) förespråkar har jag endast ställt en fråga i taget, även om det inte 

alltid ser ut så i intervjuguiden. Alltför många följdfrågor på en gång kan göra 

intervjupersonen förvirrad och då kan svaren bli otydliga. För att öka validiteten har jag 

allteftersom intervjun pågått sammanfattat och stämt av med intervjupersonerna vad de sagt. I 

slutet av intervjun har jag några avslutande frågor där jag undrar om det är något den 

intervjuade vill tillägga samt om det finns något den undrar över.  

3.4 Undersökningens genomförande 

Den vanligaste metoden för registrering av intervjuer enligt Kvale (1997) är bandinspelning. 

Trost (2005) säger att man med fördel kan föra anteckningar om något speciellt skulle ske i 

intervjusituationen samt för att kunna registrera kroppsspråk och ansiktsuttryck. Jag valde att 

använda mig av mp3-spelare för att dokumentera intervjuerna. Kvale (1997) tar upp två 

problem som kan uppstå vid en intervjusituation med bandinspelning: dels att 

intervjupersonerna kan känna sig obekväma, vilket kan hämma dem, dels att ljudkvaliteten 

ibland kan bli dålig. För att undvika problem testades mp3-spelaren och ljudupptagningen var 

bra. Informanterna uppmandades att tala högt och tydligt så att allt skulle komma med och för 

att ljudkvaliteten skulle bli god. 

Innan vi satte igång förklarade jag kortfattat syftet med min studie samt frågade om det 

kändes bra att jag spelade in intervjun. Eleverna informerades om att deras deltagande var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun, vilket ingen av dem gjorde. 

Genomförandet skedde på skolan i ett samtalsrum där vi kunde sitta i lugn och ro utan att bli 

avbrutna. Trost (2005) menar att det är viktigt att överväga platsen för intervjun för att inte 

intervjupersonen ska känna sig störd eller hämmad. Jag upplevde att eleverna kände sig 

trygga och att de talade fritt och öppet. 

När intervjuerna var klara transkriberade jag dem. Som Norrby (2004) förespråkar 

skaffade jag mig först en helhetsbild av ett samtal i taget genom att lyssna igenom det. 

Därefter fortsatte jag bit för bit lyssna av, skriva ner, spola tillbaka och lyssna igen. 
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Transkriberingarna är talspråksanpassade på ett sådant sätt att jag lät hummanden, tvekljud 

och eventuella skratt vara tydliga. Några få ändringar är gjorda när det t.ex. gäller 

meningsbyggnad för att texten ska bli lättare att läsa och förstå.  

3.4 Analys 

Trost (2005) menar att man analyserar och tolkar sitt material i tre steg. Det handlar om 

insamling och analys av material i de två första stegen. I det tredje steget tolkar man sitt 

material. Efter intervjuerna lyssnade jag återigen på inspelningarna för att skapa mig en bild 

av materialet. Därefter transkriberade jag hela materialet. Detta gav mig möjlighet att göra 

analys och det borde också öka tillförlitligheten av intervjuerna. Efter transkriberingen läste 

jag igenom materialet upprepade gånger och försökte hitta mönster, likheter och skillnader i 

informanternas svar. Jag har utgått från intervjuguidens teman och försökt hitta citat som 

exemplifierar dessa. Kvale (1997) menar att man på så sätt kan hitta mönster i intervjuerna. 

3.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet skriver om fyra etiska krav som ska uppfyllas i forskning där människor är 

involverade (2002). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Innan intervjuerna var jag noggrann med att informera informanterna om 

dessa krav. Jag informerade om vad intervjun skulle handla om, hur det färdiga materialet 

skulle användas samt att allt material skulle behandlas konfidentiellt. 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Trost menar att reliabilitet innebär att en mätning ska vara stabil och inte avgöras av 

tillfälligheter (2005). Undersökningens resultat ska vara detsamma oavsett tidpunkt. Detta 

innebär att intervjuaren ska fråga på samma sätt och att situationen ska vara likadan för alla 

informanter. Vid kvalitativa intervjuer är reliabiliteten inte lika stark som vid användandet av 

kvantitativ metod. Intervjuer sker i interaktion med människor, vilket gör att man snarare kan 

förvänta sig skilda resultat vid skilda tillfällen (2005). För att öka reliabiliteten har jag försökt 

att möta informanterna och skapa intervjusituationen på ett så likartat sätt som möjligt. Miljön 

har t.ex. varit densamma för alla informanter. Frågorna ställdes med ett enkelt språk och jag 

följde min intervjuguide för att intervjuerna skulle bli så lika som möjligt.  

Validiteten eller giltigheten, innebär att forskaren undersökt och mätt det som skulle 

undersökas och inget annat (Trost (2005). Den är relaterad till avsikten med undersökningen 

och Kvale (1997) menar att validering inte bara är en granskning som görs i slutet av arbetet 

utan ska ses som en kvalitetskontroll som genomförs under hela arbetsprocessen. Vid 
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intervjutillfällena har jag noggrant följt frågorna i min intervjuguide samt sammanfattat vad 

informanterna har svarat. Att använda sig av en intervjuguide ökar validiteten då jag i förväg 

har kontrollerat frågorna så att de är relevanta. 

3.7 Metodkritik 

Mitt syfte med den här studien endast är att se tendenser, inte dra några generella slutsatser. 

Detta går inte att göra eftersom antalet informanter är alldeles för litet (Kvale 1997). 

Resultatet ska alltså tolkas med försiktighet. 

Resultatdelen i den här kvalitativa undersökningen består av en sammanhängande text 

där citat från intervjuerna varvas med egna kommentarer och tolkningar. Balansen mellan 

dessa delar är avgörande för hur läsaren uppfattar undersökningen. Om citaten blir för många 

överlåts tolkningen till läsaren, är de för få är läsaren utlämnad åt en färdig tolkning. Patel & 

Davidsson (2011) skriver att det ligger en svårighet i att finna denna balans så att texten 

uppfattas på rätt sätt.  

Informanternas olika förutsättningar var något som jag kände till. August med ett annat 

hemspråk än svenska och Alexander med en ADHD-diagnos hade sämre förutsättningar än de 

andra att klara Nationella provet, läsförståelsedelen, vilket man också bör ta hänsyn till när 

det gäller analysen. 

4 Resultat 

I det här kapitlet redovisas resultatet. Eftersom studien är kvalitativt inriktad vävs 

resultatbeskrivning och tolkning samman. Tolkningen illustreras med hjälp av citat, dvs. 

pojkarnas egna ord. Dessa citat belyser deras förhållningssätt till läsning och läsförståelse. 

Resultatet är tematiskt uppdelat efter rubriker som sammanfattar vad pojkarna har svarat. Alla 

intervjuerna inleds med några allmänna frågor om fritidsintressen för att skapa en kontakt 

mellan intervjuare och informant. De intervjuade pojkarna håller på med olika idrotter och 

verkar ha en aktiv fritid. Frågorna leds in mer mot läsning, och första frågan berör deras tidiga 

minnen av läsning, för att övergå till läsning hemma och i skolan, attityder till läsning samt på 

vilket sätt de tar till sig olika textvärldar. Avslutningsvis får de svara på några frågor som 

berör det läsförståelsedelen, Nationella provet. 

4.1 Minnen av läsning i barndomen 

August och Andreas ar inga minnen från böcker när de var små. ”Vad jag minns var det aldrig 

någon som läste högt hemma hos oss när jag var liten”, säger August, ”det fanns nog inte tid 
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till det.” Ingen av dem erinrar sig att någon läste för dem och kan heller inte redovisa något 

minne från någon speciell bok som de själva har läst. Andreas menar att läsning aldrig har 

varit fokus hemma hos honom. ”Jag tror knappt vi har några böcker hemma”, säger han. 

Andreas har alltid varit ute och lekt tills han har stupat i säng. Alexander talar dock tydligt om 

hur pappa läste ur Skattkammarön och att det handlade om barn med en skattkarta på uppdrag, 

något som han minns som spännande. ”Jag har själv lekt att jag har letat efter skatter, ritat 

kartor och hållit på när jag var liten”, berättar han. 

Johnny och Jesper har tydliga minnen av hur de blev lästa för när de var små och att det 

ofta var pappa som läste för dem. Jesper talar entusiastiskt om hur han hela tiden ville att 

pappan skulle läsa samma historia om Bamse om och om igen. ”Man tänker knappt på att man 

har läst ibland”, säger Jesper och hänvisar till de stunder han fick lyssna till historierna om 

Bamse. Johnny berättar hur han var en kille som inte ville gå och lägga sig och att det som till 

slut fick honom i säng var när någon av föräldrarna lovade att de skulle läsa en stund för 

honom. ”Då blev det lättare att gå och lägga sig, när jag visste att jag skulle få höra en saga”, 

säger han. ”Min storasyster var med i en bokklubb, så böcker fanns det gott om.” Särskilt bra 

tyckte han om och har minnen av Astrid Lindgrens böcker om Emil i Lönneberga, för att han 

gjorde hyss, och Bröderna Lejonhjärta för att det var sorgligt och spännande. ”Det var så 

otäckt och sorgligt med Skorpan och jag visste att jag skulle känna mig lite ledsen men jag 

ville ändå höra”, berättar Johnny.  

Johan minns inte någon speciell bok från sin barndom, bara en att ”det fanns en massa 

Kalle Anka-tidningar som jag tittade i, men det räknas väl inte som att läsa?” säger han när 

jag frågar om barnboksminnen. Gemensamt för pojkarna är att den bok alla minns bäst verkar 

vara den de håller på med just nu eller nyligen har läst. Den boken har de alla läst i skolan, 

inte på sin fritid. 

4.2 Att läsa hemma 

”Jag läser inte hemma, då är det fritid”. Detta är Andreas förklaring till varför han inte läser 

böcker hemma. Han vill inte lägga sin dyrbara fritid på ”något så tråkigt som böcker” säger 

han, och han menar att vara utomhus och köra cross eller träna med sin hund ger honom 

betydligt mer. Andreas resultat på läsförståelsen visar att han har en bit kvar när det gäller sin 

läsutveckling. 

Jesper och Johnny läser skönlitteratur nästan varje kväll innan de somnar och tycker att 

det är ett bra sätt att varva ner på. Dessa pojkar har ett bra resultat på läsförståelsedelen. Johan 

ser inte sig själv som läsare och uttrycker att han läser om han måste, dock inte frivilligt. ”Får 
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jag en uppgift om att läsa, så gör jag det, men jag tycker inte det är kul”, säger han. Jesper 

varvar sitt bokläsande idag med att lyssna på ljudbok. Johan säger att han tidigt i skolan fick 

lyssna på bok samtidigt som han följde med i texten och att detta berodde på att han var en 

svag läsare. Han upplevde lyssnandet som roligt och att det var skönt att slippa läsa själv. 

”Det var skönt att få gå undan en stund från resten av klassen också” säger han. Den största 

anledningen till att Johan och Johnny inte lyssnar på ljudbok idag är att de alla upplever det 

som lite långtråkigt och till och med sövande. ”Det har hänt att jag nästan har somnat och så 

vet jag inte vad det handlar om, då är det ju ingen mening med att lyssna” medger Johnny. 

Jesper berättar däremot hur han lyssnar när han åker buss. ”Det går lite fortare att komma 

fram om jag har något att lyssna på” säger han och hänvisar till de långa bussresorna han gör 

till sin mormor och morfar emellanåt. 

4.3 Att läsa i skolan 

Tiden pojkarna ägnar åt läsning i skolan är en till två timmar i veckan och gemensamt för alla 

är att de upplever lästiden i skolan som ganska skön och avkopplande. August, Alexander och 

Andreas har svårt att besvara frågan om vilka andra texter de möter i skolan, men efter en 

stund och med lite följdfrågor kommer de fram till att det är instruktioner och faktatexter från 

böcker och internet. Alla ber en lärare om hjälp när de inte förstår frågor och uppgifter och 

Jesper och Johnny kompletterar detta med att själva ta reda på begrepps eller ords betydelse 

genom att slå i ordlista eller använda sig av internet. Gemensamt för August, Alexander och 

Andreas är att de säger att de ibland hoppar över och struntar i att ta reda på saker de inte 

förstår för att de inte orkar. ”Jag hoppas väl att jag ska förstå längre fram i texten, annars 

kollar jag med en kompis. Ibland händer det att jag skriver av någon”, berättar Andreas när 

jag frågar hur han gör för att komma vidare.  

På vilka sätt pojkarna redovisar i skolan de böcker de har läst varierar mellan olika 

muntliga och skriftliga sätt. Gemensamt för August och Andreas är att de båda uttrycker hur 

jobbigt det är att återberätta handlingen skriftligt. Att skriva bokrecension är något de 

upplever som tidskrävande och svårt och tycker att de behöver hjälp med. Deras läsmotstånd 

kan vara kopplat till redovisningsformerna som de alltså upplever som arbetssamma och 

krävande. Alexander däremot svarar att det är roligt och utmanande att få redovisa bok.  

4.4 Attityder till läsning 

Jesper och Johnny säger att de gärna läser om den bok de precis läst ut. ”Alltså, man märker 

ju mer detaljer i boken” och ”jag vill inte släppa ifrån mig en bra bok”, är två argument varför 
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de gärna läser om boken. Jesper och Johnny är två pojkar som lustläser skönlitteratur för att 

de tycker att det är avkopplande och att det ger dem någonting. Både Jesper och Johnny har 

en förståelse för olika slags texter och är medvetna om vilka genrer de tycker om. 

När de väljer bok att läsa är det viktigt för alla sex pojkarna att de läser om sådant som 

känns trovärdigt. Ingen av dem är särskilt förtjust i genren fantasy. ”Det måste inte vara sant, 

men det ska kännas som om det kan ha hänt”, säger Jesper och ger exemplet Millennium-

serien av Stieg Larsson. Ungdomsböcker som tar upp tonårspojkars tillvaro verkar också vara 

en genre de tar till sig. Johan, som inte ser sig själv som läsare, nämner att hans läsintresse 

väcktes när han hittade boken Emanuel av Olsson & Jacobsson och han planerar att läsa nästa 

bok i serien. Alla sex pojkarna har vid några tillfällen lagt undan en bok och inte läst ut den 

för att de tyckte att den inte var bra. ”Jag behöver fastna ganska tidigt i boken, annars orkar 

jag inte läsa den” säger Alexander. Johan väljer hela tiden nya böcker och har hittills i stort 

sett aldrig läst ut en bok. Inte förrän sista året när hans svensklärare har börjat läsa samma 

böcker som han, samtidigt, och följer upp läsningen med diskussion istället för skriftlig 

bokrecension har hans läsintresse ökat. ”Det är så jobbigt att skriva och tar jag en ny bok blir 

jag ju aldrig klar och kan inte skriva om den. Men nu när vi pratar om boken känns det inte 

lika tungt, nu vill jag ju läsa och se hur det går” menar han.  

4.5 Andra textvärldar 

”Alltså, böcker är ju bara text hela tiden”, svarar Andreas på frågan vad det är för skillnad 

mellan bok och film. Ett annat svar som Johnny ger handlar om att det tar längre tid att ta sig 

igenom en berättelse genom en bok än film, och tiden emellan gångerna han läser upplever 

han som positiv. ”Man får mera tid att tänka själv när man läser en bok än när man ser en 

film”, säger Johnny. Jesper och Johnny läser hellre boken först och ser filmen sedan. De andra 

ser hellre filmen ”för att det är roligare”. Om de ser filmen först och sedan läser boken är det 

personernas röster i filmen de hör när de läser. Annars växlar det från att de hör sin egen till 

att inte höra någons röst alls. August och Andreas hör ingen röst alls när de läser. 

”Jag är ingen läsare”, säger Johan, men detta visar sig vara en sanning med 

modifikation. Alla pojkarna spelar nämligen dataspel, om än olika mycket, och läser då 

instruktioner för hur spelet ska gå till. Detta är inte skönlitteratur, men ändå ett sätt att ta till 

sig text. Andra läsområden är undertexter på filmer, msn, bilddagboken och tidningar. 

Gemensamt för alla pojkar, utom en som lever ihop med endast sin mamma, är att de ber sina 

pappor om hjälp när de läser något de inte förstår. ”Jag brukar fråga farsan, han är rätt så 

duktig på engelska också” säger Johan. 
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Alla pojkarna lyssnar på musik och tycker att musik är viktigt för dem. Därmed inte sagt 

att alla lyssnar till texten. ”Texten hör man inte, det är känslan i musiken som gäller”, säger 

Johnny. Johan och Jesper lyssnar på texten och Johan, han som inte ser sig själv som läsare, 

uttrycker att hans musikval beror på vilket humör han har just för stunden. Han lyssnar 

mycket på texten och väljer t.ex. en sorgsen låt om han känner sig ledsen men tycker även om 

musik med ett politiskt budskap. 

Ingen av pojkarna upplever att drama, teater och rollspel betyder speciellt mycket för 

dem. ”Men det är ju häftigt att folk kan gå in i roller och ha ett annat liv än sitt eget” och 

”dataspel är ju ett slags rollspel”, är två kommentarer jag får. Med detta menar de att man i en 

del dataspel bygger upp en person vad gäller t.ex. egenskaper för att ta sig till olika nivåer i 

spelet. 

4.5 Nationella provet 

Gemensamt för de tre pojkarna med ett sämre resultat på läsförståelsetestet, nationella provet, 

är att de alla tyckte att det kändes tungt, jobbigt och svårt att genomföra. ”Jag kände på mig 

att jag inte skulle klara det”, säger August. När jag frågar varför, svarar han att han alltid 

tycker att alla prov i skolan är svåra och att han känner sig stressad över hela situationen. 

”Ibland får jag muntliga prov och då brukar det gå bättre, men det gick ju inte nu på 

nationella”, säger han. Andreas berättar hur han chansade på en del frågor. ”När jag inte visste 

svaret skrev jag bara nåt, eller så hoppade jag över”. Alexander valde att strunta i en del 

frågor ”jag fattade inte vad de menade” säger han och syftar på att han inte alltid förstod 

frågorna.  

För de tre pojkar som uppnådde ett högt resultat på läsförståelsedelen på nationella 

provet var känslan att provet var ganska lätt. Johnny preciserar dock svaret med ”fast 

egentligen är ett sådant prov aldrig lätt, att tänka själv är aldrig enkelt”. När jag frågar vad han 

menar med det svarar han ”det tar tid att tänka och jag måste koncentrera mig ordentligt, sen 

är det ju så på sådana prov att man alltid ska kunna förklara hur man har tänkt och det kan 

vara klurigt ibland”. Johan vet inte riktigt hur det kommer sig att det gick så bra som det 

gjorde. Han var sjuk vid provtillfället och fick genomföra provet några dagar senare i mindre 

grupp tillsammans med elever han normalt inte umgås med. ”Det kändes väl okej”, svarar han 

när jag frågar vad han tyckte om det. Jesper menar att det kanske gick bra för att han arbetade 

metodiskt. ”Jag tog en text i taget och läste igenom frågorna först”, säger han. 
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5 Diskussion 

I det här kapitlet tolkar jag resultaten av intervjuerna och värderar dem med anknytning till de 

ursprungliga problemställningarna samt litteraturen. 

5.1 Barns tidiga syn på läsande 

Att barns läsutveckling börjar i tidiga år är något som forskare är överens om. Liberg (2006) 

Taube (2007) och Frost (2002) tar alla upp faktorer som bemötande, läsande förebilder, miljö 

och självbild som avgörande för om utvecklingen ska bli positiv eller inte. Taube (2007) tar 

upp Matteuseffekten, vilken jag kan se kopplingar till i mitt resultat när det gäller Johan som 

tidigt skaffade sig strategier för att slippa läsa och undvika sina läshinder. Han fick tidigt i 

skolan lyssna på bok istället för att läsa, ”för jag var inte så bra på att läsa”, och än idag ser 

han inte på sig själv som läsare. Gemensamt för Johan, August och Andreas är att de inte har 

några minnen av böcker när de var små. Vad som skiljer dem åt är att Johan ändå har lyckats 

skaffa sig en god läsförståelse och han presterade ett bra resultat på nationella provet, 

läsförståelsedelen. Enligt Taube kan alla lära sig läsa, men det tar olika lång tid. Först vid 

läsning och förståelse av mer avancerat läsmaterial blir intelligensen en begränsande faktor 

(2007). 

Johnny, Jesper och Alexander har barnboksminnen och intressant är att alla tar upp att 

det var pappa som läste för dem. Att ha en manlig läsande förebild kan ha påverkat dessa 

pojkar positivt. Åtminstone menar Frost att vuxna förebilder har en långsiktig effekt på 

barnets syn på läsande (2002). Att Alexander trots barnboksminnen och manlig läsande 

förebild sedan inte har lyckats skaffa sig en god läsförståelse har förmodligen med andra 

orsaker att göra, eventuellt hans diagnostiserade ADHD.  

Jesper talar entusiastiskt om hur han hela tiden ville att pappan skulle läsa samma 

historia om Bamse om och om igen. ”Man tänker knappt på att man har läst ibland”, säger 

Jesper och hänvisar till de stunder han fick lyssna till historierna om Bamse. Jesper lyssnar på 

ljudböcker och tycker att det är ett bra sätt att ta till sig en berättelse på. Molloy (2007) menar 

att när man i en vardagskultur har blivit van vid högläsning kan ha lättare för att ta till sig 

upplästa texter senare i livet.  

Enligt Liberg negligeras ofta, både av eleven själv och också av lärare, problem med att 

kunna läsa mellan raderna (2006). Det kan vara så att August, Andreas och Alexander, som 

inte lyckas särskilt bra på läsförståelsetestet har gått igenom skolan utan att deras problem 

med läsförståelse har uppmärksammats förrän högre upp i åldrarna när läsningen ställer högre 

krav. De har lärt sig läsa och klarar av att svara på slutna frågor och sedan skaffat sig fel 
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strategier för hur man kommer vidare i sin läsutveckling. Taube (2007) skriver om 

engagemang för och medvetenhet om sin egen inlärning. ”Jag kände på mig att jag inte skulle 

klara det”, säger August om nationella provet och menar att det kändes tungt och jobbigt att 

genomföra det. Taube menar att elever med negativ syn på sin egen förmåga är mindre 

uthålliga och misslyckas med att välja rätt strategi för att lyckas. Ett barns tidiga syn på 

läsande är något som är viktigt hela livet (2007). 

5.2 Attityd 

Johan uttrycker att ”jag läser inte om jag inte måste”. Attityd är något som Molloy skriver om 

när det gäller motivationen till läsning (2002). Hon visar i sin studie att eleverna inte läser 

någonting på egen hand hemma om de inte är tvungna. Det är ett påstående som verkar 

genomsyra de svar som Johan, August, Alexander och Andreas ger på frågan om de läser 

böcker hemma. Även om alla uttrycker att de stunder de läser i skolan är lugna och sköna är 

det ingenting de självmant väljer att göra eftersom de samtidigt tycker att läsning är tråkigt. 

Olin-Scheller (2008) och Molloy (2007) tar upp olika aspekter på varför elever kan 

uppleva läsning som tråkigt och när det gäller August, Andreas och Johan verkar det finnas 

två anledningar. August och Andreas, som har dålig läsförståelse, kan ha mött för dem fel 

texter. Olin-Scheller (2008) talar om spänningen mellan individ och text och vad som händer 

när spänningen blir för stor, nämligen att läsaren missförstår eller avvisar texten. När det 

gäller Johan som har god läsförståelse, men som inte ser sig själv som läsare, kan det vara så 

att hans attityd och ställning i gruppen har att göra med vad Molloy (2007) skriver om 

grupplojalitet och uppfattningen att ”det är tråkigt att läsa”. Kanske kan en bidragande orsak 

till Johans goda resultat på läsförståelsetestet vara att han genomförde det i en annan grupp än 

han vanligtvis vistas i och därmed inte hade något behov av att ha sin roll, sitt invanda 

beteende som en kille som tycker att det är tråkigt att läsa.  

En annan aspekt på läsmotståndet kan ligga i redovisningsformerna av vad man läst. Att 

behöva skriva om sin läsning väcker hinder hos några av pojkarna och Johan uttrycker tydligt 

att det blev roligare att läsa när han samtalade om boken med sin lärare. Han verkade ha haft 

en strategi att inte läsa ut en bok för att slippa skriva om den. Molloy (2007) är tydlig med att 

påpeka att det faktiskt inte är någon mening med att läsa i skolan om man inte samtalar om 

det man läst för att skapa mening. 

Jesper och Johnny lustläser skönlitteratur för att de tycker att det är avkopplande och att 

det ger dem någonting. ”Jag vill inte släppa ifrån mig en bra bok”, säger Jesper och både han 

och Johnny har en förståelse för olika slags texter och är medvetna om vilka genrer de tycker 
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om. Jesper och Johnny har hittat drivkraften, som Liberg (2006) skriver om, till att läsa och 

väljer texter som berör dem och för dem vidare i sin utveckling. De förstår syftet med 

läsningen, och svarar gemensamt med Johan att de läser på inför prov tills det känns som om 

de kan innehållet. Det verkar som om de har en känsla för när kunskapen sitter. De uppvisar 

alla mycket god läsförståelse på nationella provet och deras strategier för hur de läser verkar 

vara att relatera, uppmärksamma, anpassa och gå tillbaka i texten när man inte har förstått (jfr 

Taube 2007). 

5.3 Andra textvärldar 

Att alla pojkar i min studie tar till sig berättelser i olika former som genom film, dataspel, 

chatt, bilddagbok, musik, bild etc. var något jag räknade med. Men i vilken utsträckning och 

vilken betydelse olika textvärldar hade för dem hade jag väldigt lite kunskap om. Ingen av 

pojkarna i studien upplever att drama, teater och rollspel betyder speciellt mycket för dem, 

men de nämner att spela dataspel är ett sätt att leva sig in i och förstå en berättelse, något de 

alltså är vana vid att göra. Både Taube (2007) och Ohlin-Scheller (2008) skriver om olika 

lässtrategier som bl.a. handlar om att genom att använda sig av ledtrådar i texten förutse 

handlingen. Att behärska detta spelar stor roll för den fortsatta läsförståelsen. Kanske kan 

Jespers datorspelande spela roll för hans resultat på läsförståelsen på så sätt att han använder 

sig av samma strategier när han spelar som när han läser.  

Att skillnaden mellan skolan och den verklighet som eleverna lever i är stor, menar 

Olin-Scheller (2008) liksom Molloy (2007) innebär ett ansvar för skolan att på ett bättre sätt 

möta eleverna inom deras områden och deras textvärldar. Molloy (2008) skriver att ungdomar 

behärskar datorer, ett verktyg för att komma åt olika slags textvärldar, på ett betydligt bättre 

sätt än vi vuxna, och att det gäller att mötas för att förstå varandra. Genom att ta tillvara den 

kunskap eleverna redan har inom musik, film, dataspel och liknande kan vi utveckla deras 

kompetenser i samspel med varandra.  

Även Johannesson (2009) anser att skolan spelar en viktig roll som mötesplats för 

eleverna, där tiden för bokläsande, dialog och reflektion är mycket betydelsefull. Om lärare 

kan få elever att på ett gemensamt sätt bli engagerade och delaktiga i textens innehåll och om 

man kan få en text att beröra genom gemensamma samtal, i motsats till där eleven sitter själv 

vid datorn och zappar på ett översiktligt och ytligt plan mellan olika sidor för att kopiera och 

klistra in, kanske man kan skapa tillfällen för läsning på ett djupare plan med kunskap som 

består. Johan nämner i intervjun att han tyckte att det var lite mer intressant än vanligt först 
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när hans svensklärare läste samma bok som han och det då finns ett utrymme för att tala om 

det han läser tillsammans med någon. Läsningen blev meningsfull. 

5.4 Sambandet mellan att läsa böcker och god läsförståelse 

Att Jesper och Johnny som lustläser skönlitteratur uppvisar mycket god läsförståelse är 

förståeligt, liksom att August och Andreas, som nästan aldrig läser, har en sämre läsförståelse. 

Att Alexander som däremot uttrycker sig i mycket positiva ordalag när det gäller läsning ändå 

uppvisar dålig läsförståelse kan ha med hans diagnostiserade ADHD att göra. Det kan även ha 

att göra med att lärare tidigare inte har uppmärksammat hur pass svag läsare han är eftersom 

han kan läsa, svara på enklare frågor och är så positiv till att läsa. 

Johan är den som jag finner mest intressant i min studie. Han tycker inte om att läsa, 

läser inte om han inte blir tvingad, har inga barnboksminnen, ser inte sig själv som läsare och 

fick tidigt en stämpel på sig som svag läsare. Trots detta är det han som har det bästa resultatet 

på läsförståelsedelen i nationella provet. Anledningarna till Johans goda läsförståelse är 

förmodligen många. Säkert har det en del med intelligens att göra, men även engagemang. Ett 

av Johans favoritämnen i skolan är NO, ett ämne som brukar anses vara abstrakt och svårt. 

Texterna i NO är inte skönlitterära, men kräver lässtrategier som är liknande dem man 

använder sig av när man läser berättande texter, när det handlar om att förstå vad man läser. 

Att stanna upp och sammanfatta, behålla fokus och att leta ledtrådar i texten kan alltså vara 

något Johan har utvecklat genom att läsa NO-texter.  

Forskare som Molloy (2007), Chambers (1987), Olin-Scheller (2008) och Johannesson 

(2009) lyfter alla fram samtal om böcker som en viktig aspekt för att uppnå god läsförståelse, 

intresse för litteratur och ett kritiskt tankesätt. Johan har sista halvåret läst fler böcker än han 

har gjort under hela sitt liv. En bidragande orsak till detta kan vara att hans svensklärare läser 

samma böcker som han och att de två tillsammans diskuterar böckerna efteråt. Han har hittat 

böcker som engagerar honom med huvudpersoner som han kan identifiera sig med och som 

har liknande intressen. Samtala om det han läser är för övrigt något Johan gör när han läser på 

inför prov. Läser han något han inte förstår brukar han fråga någon hemma om hjälp. På detta 

sätt kan han ha utvecklat ett förhållningssätt som gör att han har god läsförståelse, även att 

han inte har läst speciellt mycket böcker tidigare.  

5.5 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka om hur lärare arbetar i skolan med läsning, loggbok 

och reflektion. En aspekt av det är frågan om lärare arbetar olika med svaga respektive 



23 

duktiga elever. I dagsläget känns det som om duktigare elever får klara sig på egen hand och 

mycket energi läggs på de svaga eleverna. Risk finns då att elever med större kapacitet blir 

lata och inte gör mer än vad som krävs. Det är en attityd jag mötte i min studie. 

Vidare skulle det även vara spännande att studera elevers textvärldar för att bättre kunna 

möta dem och ta tillvara den kunskap de redan har, samt att undersöka genusperspektivet när 

det gäller läsning. Exempelvis kan man undersöka om det anses vara omanligt att läsa och hur 

den åsikten i så fall påverkar pojkars inställning till läsning. Ytterligare en aspekt värd att 

undersöka kan vara vilken typ av läsförståelse det är eleverna behöver inför framtiden. En 

viktig aspekt är att se om arbetet med läsutveckling i skolorna stämmer överens med 

samhällsutvecklingens krav på läsförståelse. 
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BILAGA 

Intervjuguide 

Innan jag påbörjar intervjun kommer jag att berätta lite om själva intervjun och vad den 

handlar om. Jag talar om syftet med intervjun och att jag läser på Växjö Universitet där jag 

just nu skriver min uppsats. När jag har beskrivit syftet med intervjun är jag också noggrann 

med att berätta om de fyra forskningsetiska principerna. Trots att jag i ett tidigt stadium 

berättade att jag kommer att spela in intervjun så nämner jag det ännu en gång och är 

samtidigt noga med att hänvisa till den fjärde principen som handlar om nyttjandekravet. Jag 

är även tydlig med att säga att om det är något de inte förstår så är det bara att fråga så 

kommer jag göra så gott jag kan förtydliga vad jag menar. När jag har sagt det som ska sägas 

sätter jag på bandspelaren och påbörjar intervjun. 

Bakgrundsfrågor 

Kön? 

Ålder? 

Fritidsintressen? 

Inledning 

1. Vilka är dina barnboksminnen? Berätta om dem.

2. Vad har du själv läst för bok som du minns väl? När du läser, vilka detaljer ser du tydligast

framför dig i din fantasi? Har du själv varit med om någonting liknande? 

3. Har du någonsin provat på ljudböcker? Om du har det, vad tyckte du om det? Om du inte

har det, tror du att det skulle vara ett alternativ för dig? 

Läsning i skolan 

3. Hur mycket tid ägnar du åt att läsa skönlitteratur i skolan varje vecka?

4. Vad tycker du om att läsa för typ av böcker? Sanna-Fiktiva, Facklitteratur-Skönlitteratur,

Historiska-Nutid, Genre? 

5. Vad händer efter att du har läst ut en bok? Hur upplever du det?

6. Vilka andra texter möter du mest i skolan? Fakta, tidningar, dikter, Internet, instruktioner,

mejl, sms, annat? 

7. Vad gör du om du läser något i skolan som du inte förstår?
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Läsning hemma 

8. Hur mycket tid ägnar du åt att läsa skönlitteratur hemma varje vecka?

9. Hur mycket tid ägnar du åt dataspel hemma varje vecka?

10. Vad läser du annars mest hemma? Fakta, poesi, tidningar, serietidningar, instruktioner,

text-TV, TV-remsan, mejl, sms, webbsidor som bloggar, Facebook, msn, annat? 

11. Vad gör du om du läser något hemma som du inte förstår?

12. Beskriv hur du gör när du läser på inför ett prov eller en redovisning?

Attityder 

13. Händer det ofta att du börjar läsa en bok men aldrig avslutar den? Vad beror det på, tror

du? 

14. Om du får välja mellan att läsa en bok eller se filmen, vilket väljer du? Varför?

15. Vad händer med dig när du läser en bok? Hör du orden inne i huvudet? Vems röst i så

fall? 

16. Beskriv dina känslor för skolan/skolarbetet.

Andra textvärldar 

17. Kan du hjälpa mig att förstå skillnaden mellan bok – film?

18. Kan du hjälpa mig att förstå skillnaden mellan att läsa en skönlitterär bok och läsa

instruktionerna till ett dataspel? 

19. Vad innebär musik för dig?

20. Vilken betydelse har drama/teater, och rollspel för dig?



28 

Avlutning 

21. Berätta lite om ditt resultat på läsförståelsen, nationella provet. Försök förklara varför det

gick som det gick. 

22. Finns det något du vill tillägga som jag inte tagit upp?

23. Är det något du undrar över?

Efter intervjun återger jag en sammanfattning av det som respondenten berättat. Dels för att 

direkt reda ut eventuella missförstånd, dels för att validera min uppfattning av svaren. Jag 

frågar också om de är intresserade av studiens resultat. Jag tackar för deras deltagande och att 

de ville ta sig tid att ställa upp på intervjun och min studie! 
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