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Läsmotstånd och läsupplevelser. Anna Nitsch 
 
 

Abstract 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka föreställningar och 
uppfattningar hos elever som uttrycker ett starkt motstånd mot skönlitterär 
läsning i skolan. Med utgångspunkt i elevernas upplevelser av fiktionsläsning är 
uppsatsens ambition också att reflektera över lärarens roll, hur lärare kan arbeta 
tillsammans med eleverna och vad lärare kan lära sig av dem.  

För undersökningen har fyra elever intervjuats som alla tillhör en särskild 
undervisningsgrupp där jag är undervisande lärare och ansvarig för 
svenskundervisningen. 

Undersökningen visar hur viktigt det är att lyssna på eleverna. När läraren 
lyssnar på sina elever är de också beredda på att lyssna på läraren och mer 
öppna för att ta till sig den kunskap skolan har att erbjuda. Lärarens försök att 
föra in texter i undervisningen som tangerar elevernas fritidstexter möter ett 
starkt motstånd. Eleverna skyddar den egna kulturen mot en kritisk vuxenvärld 
och protesterar så kraftigt i högläsningssituationerna att dessa måste avbrytas. 
När en dialog skapas mellan eleverna och läraren och eleverna upplever att det 
finns ett intresse för deras fritidstexter visar de också ett begynnande intresse 
för skolans texter. Genom högläsningen uppstår möjligheten till reflekterande 
samtal i gruppen. 

Resultatet av analysen visar att eleverna har en kunskap och erfarenhet av 
texter som ofta negligeras i skolan. Den lärare som bestämmer sig för att lyssna 
på sina elever har, visar min undersökning, möjlighet att lära sig mycket om de 
textvärldar eleverna rör sig i på sin fritid och även mycket om hur de ska kunna 
forma sin undervisning och erbjuda sina elever meningsfulla lärsituationer i 
skolan. 

Undersökningens värde ligger i att ge lärare underlag att utforma undervisning i 
svenska som möter elevernas förutsättningar. 

Ämnesord 

Boksamtal, fiktiva texter, fritidstexter, svenska med didaktisk inriktning, icke-
läsare, litteraturundervisning, läsmotstånd, läsning, läsupplevelser, 
reflekterande samtal, uppfattningar om läsning 
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INLEDNING 
Det är höst och jag står redo att möta mina elever. Gruppen jag arbetar med är liten till 

antalet och består av åtta elever varav sju är pojkar. Vi har inte arbetat tillsammans tidigare, 

jag är ny i arbetslaget och flera av eleverna är nya i undervisningsgruppen. Under 

förberedelser och planering har jag varit noggrann med att förhöra mig om elevernas 

inställning till svenskämnet i allmänhet och litteraturläsning i synnerhet. Jag har inte träffat 

eleverna, men jag har pratat med deras tidigare lärare och läst deras skriftliga omdömen och 

utifrån detta skapat mig en bild av de elever som jag kommer att möta. De flesta rapporteras 

ha läs- och skrivsvårigheter i någon form och jag har tagit hjälp av bibliotekarierna på 

stadsbiblioteket för att hitta skönlitterära böcker som jag bedömer ska kunna väcka intresse 

med sitt innehåll samtidigt som de ligger rätt i svårighetsnivå, både för enskild läsning och 

för högläsning. Fokus i min planering i svenska ligger med andra ord på läsning av 

skönlitteratur. Utgångspunkten för planeringen är min föreställning att läsning av 

skönlitteratur ligger till grund för stora delar av svenskämnet, att den är central både för 

elevernas kunskaps- och personlighetsutveckling och att det därför är viktigt att få igång 

eleverna att läsa skönlitterära böcker. 

Litteraturläsningen går, noggranna förberedelser till trots, väldigt trögt under höstterminen. 

Eleverna läser långsamt eller inte alls och varken den individuella läsningen eller 

högläsningen fungerar. Det visar sig att eleverna både har svårt att välja bok för sin 

individuella läsning och att komma i gång med läsningen på lektionerna. I slutet av 

höstterminen har flera elever fortfarande inte gjort sitt bokval. Under våren, med hjälp av 

mutor i form av mindre belöningar läser de varsin bok, som de skriver om i form av en enkel 

bokrecension. Under högläsningen protesterar eleverna högljutt och läsåret erbjuder ingen 

positiv upplevelse av litteraturläsning för någon av oss, varken eleverna eller mig. 

Motståndet i gruppen mot svenskämnet i allmänhet och litteraturläsning i synnerhet är 

kompakt. Jag förstår att jag måste tänka om och börjar söka svaret på varför eleverna 

upplever litteraturläsning som tråkigt och meningslöst. Hur ska jag erbjuda eleverna 

inlärningssituationer som skapar förutsättningar för positiva läsupplevelser av 

skönlitteratur? Vilka texter läser de av eget val eller tillhör de en grupp icke-läsare, som inte 

läser någon skönlitteratur eller andra fiktiva texter?  
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Bakgrund 

Litteraturutredningen är namnet på den statliga kommitté som förra moderata 

kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth 2011 tillsatte för att analysera litteraturens ställning 

i Sverige. I kommitténs slutbetänkande Läsandets kultur (SOU 2012:65), som presenterades i 

september 2012, konstateras att litteraturens ställning är generellt god i Sverige. 

Befolkningens läsvanor ligger på en hög nivå och utgivningen ökar i takt med att det blivit 

både tekniskt och ekonomiskt lättare att publicera böcker. Samtidigt flaggar utredningen för 

att ungas läsvanor förändrats och att läsförståelsen påtagligt försämrats. Det finns även en 

markant skillnad mellan olika socioekonomiska grupper i befolkningen. En försämrad 

läsfärdighet, menar utredningen, innebär att en växande grupp unga människor får svårt att 

förstå och tillgodogöra sig texter vilket i sin tur leder till att deras möjlighet till egna 

läsupplevelser minskar. Störst är problemet bland pojkar. ”Betydelsen  av   läsförståelse  och  

förmåga att tillgodogöra sig skriftlig information kan knappast överskattas”   skriver  

utredningen och fortsätter: 

[s]pråklig förmåga är grundläggande för att uttrycka sig själv och förstå andras tankar, att 

reflektera, förstå samband, dra slutsatser och argumentera. Språklig förmåga är också av stor 

betydelse för att kunna se olika perspektiv, leva sig in i olika människors situation och kunna 

uttrycka  empati”  (SOU 2012:30). 

I Nordicoms sammanställning Barn och unga i den digitala medievärlden (2010) beskriver 

medieforskaren Ulla Carlsson hur ungas läsvanor har förändrats under de senaste tio åren 

med den nya tekniken. Medieanvändningen upptar i början av 2000-talet ungefär femtio 

procent av fritiden och hos unga har andelen tid som läggs på internet ökat. Däremot har 

den sammanlagda medieanvändningen inte ökat så mycket som många tror, det handlar 

endast om en ökning med en halvtimme under en vanlig dag. Ungas internetanvändning är 

främst fokuserad på sociala aktiviteter och det är deras användning av olika sociala nätverk 

som ökar mest. Unga människors kunskap om internets möjligheter och risker väcker både 

beundran och oro i vuxenvärlden, men Carlsson påminner om att oron för hur modern 

massmedia påverkar den unga generationen har funnits lika länge som massmedia funnits. 

Redan 1972 myntades termen moralpanik av sociologen och kriminologen Stanley Cohen för 

att beskriva samtidens reaktioner på ungdomsgrupperna mods och rockers i dåtidens 

Storbritannien (Cohen, 2002). Begreppet används för att beskriva den oro som en grupp 
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vuxna i samhället uttrycker då man argumenterar för nödvändigheten av att skydda unga 

från populärkultur och/eller nya medier. 

Många av de texter unga läser räknas till populärkulturen. Det är vanligt att sätta 

populärkultur i motsatsställning till högkultur och litteraturvetaren Magnus Persson 

beskriver i Populärkulturen i skolan (2000) hur detta motsatspar har fått en mycket stark 

laddning under modern tid och hur högkulturen försvarats genom ett förkastande av 

populärkulturen i samhällsdebatten. Populärkulturen har därmed tilldelats en lägre status än 

högkulturen och inom skolan betraktas populärkultur traditionellt som dålig kultur, en 

slutsats som leder till att det blir än viktigare att eleverna i skolan får möta texter som 

motverkar fritidslitteraturens dåliga effekter. Denna slutsats spär på moralpaniken som 

färgar diskussionen om ungas läsning, menar Persson i Den goda boken. Samtida 

föreställningar om litteratur och läsning (2012). Det vi benämner som god litteratur tillskrivs 

positiva egenskaper och det tycks råda en övertygelse om att läsningen av god litteratur inte 

bara, per automatik, ger positiva effekter hos eleverna både moraliskt och kunskapsmässigt 

utan även motverkar effekterna av dålig litteratur. Persson  problematiserar  myten  om  ”den  

goda   boken”   som   bland   annat   bygger   på   tanken att det går att placera litteratur i en 

hierarkisk ordning. Denna myt behöver problematiseras för att man ska kunna finna de nya 

argument för skönlitterär läsning som behövs idag. 

Johan Elmfeldt och Per-Olof Erixon har i ett forskningsprojekt som redovisas i boken Skrift i 

rörelse (2007) undersökt hur nya medier påverkar förmågan att kommunicera mening hos 

unga. De vill, istället för att betrakta medier som något som står i vägen för ungas läs- och 

skrivutveckling, betrakta dem som en integrerad del av ungas sociala och kulturella liv. Den 

nya mediekulturen påverkar hela samhället och förändrar vårt sätt att kommunicera. 

Samtidigt finns det, menar Elmfeldt och Erixon, en obalans mellan den medieteknik som 

unga har tillgång till och använder på fritiden och den de använder i skolan. Unga är 

hänvisade till fritidens aktiviteter för att utveckla de kompetenser som den nya 

mediekulturen kräver samtidigt som skolan inte uppmärksammar och värderar denna 

kompetens.  

Lärarens uppgift styrs av läroplanen (Lgr 11) som anger ett demokratiskt uppdrag, ett socialt 

uppdrag och ett kunskapsuppdrag som ska sammanföras och förmedlas i undervisningen. 

Utöver läroplanen styrs lärarens praktik bland annat av skolmiljön, elevernas förutsättningar 
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och didaktiska val utifrån dessa förutsättningar och egna preferenser. Arbetet i klassrummet 

påverkas dessutom av starka traditioner som genomsyrar svenskämnets innehåll, ett 

innehåll som kommer att se olika ut beroende på gruppen elever den riktar sig mot. Flera 

forskare, däribland Annette Ewald (2007), Jan Thavenius (1999) och Gun Malmgren (1992) 

har genom sina arbeten visat hur svenskämnets historia påverkar den undervisning som 

bedrivs i dagens klassrum. Trots den politiska devisen, en skola för alla, utvecklas skilda 

läskulturer i olika klassrum och det går, än idag, att urskilja en skillnad mellan 

undervisningen för arbetarklassens och för de priviligierade klassernas barn. 

Litteraturutredningen (2012) ger ett antal förslag på förändringar som ska bidra till att stärka 

ungas läsfärdighet, motivation och lust att läsa. Bland annat föreslår de 

kompetensutveckling för lärare, tillgång till skolbibliotekarier, en samordning av 

läsfrämjande insatser utanför skolan samt en stärkt kunskapsöverföring mellan 

forskarsamhälle och beslutsamhälle.  

Den tidigare läroplanen (Lpo 94) gav uttryck för litteraturläsningens goda påverkan på 

elevernas identitet, empati och förståelse för andra. I nuvarande läroplan (lgr 11) är det 

istället kunskapen om skönlitteratur genom tiderna som lyfts fram. Men, som Persson (2012) 

visar, lever myten om den goda boken fortfarande i utbildningssystemet och vi ställs inför 

frågan om vad litteraturläsning egentligen ska vara bra för. Lotta Bergman konstaterar i sin 

avhandling Gymnasieskolans svenskämnen – en studie av svenskundervisningen i fyra 

gymnasieklasser (2007) att: 

Det finns en dubbel och svårförenlig målsättning för skolans litteraturundervisning. Å ena sidan 

finns en inarbetad praxis att svenskämnet ska ge formella kunskaper om ett kulturarv [...]. Mot 

denna praxis ställs å andra siden en strävan, synlig både i kursplaner och i lärares undervisning, 

att skapa förutsättningar för en subjektivt förankrad kunskap som tar sin utgångspunkt i 

elevernas livsvärld och erfarenheter (2007:139) 

Hur kan lärare motivera läsningen av skönlitterära texter för elever som har liten eller ingen 

erfarenhet av att läsa skönlitteratur? När jag introducerade den första av läsårets 

läsuppgifter ställde eleverna frågan om vilken relevans läsning av skönlitteraturen har för 

dem genom sin reaktion: vi kan ju redan läsa. 
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Syfte 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka föreställningar och uppfattningar hos elever 

som uttrycker ett starkt motstånd mot skönlitterär läsning i skolan.  

Undersökningen utgår från följande forskningsfrågor: 

x Vilka texter möter eleverna på fritiden och vilka texter möter de i skolan? 

x Hur upplever eleverna läsningen av skolans respektive fritidens fiktiva texter? 

x Vad sker i mötet mellan skolans litteraturtradition och elevernas läsning på 

fritiden? 

Med utgångspunkt i elevernas upplevelser av fiktionsläsning är uppsatsens ambition också 

att reflektera över lärarens roll, hur lärare kan arbeta tillsammans med eleverna och vad 

lärare kan lära sig av dem. Undersökningens värde ligger i att ge lärare underlag att utforma 

undervisning i svenska som möter elevernas förutsättningar. 

Disposition  

Uppsatsen har delats in i sex delar. I den första delen har jag gett en bakgrund till min 

undersökning och presenterat uppsatsens syfte. I andra delen presenteras tidigare forskning 

inom ämnesdidaktisk forskning och ungdomskulturforskning. Den tredje delen beskriver 

metod och datamaterial, där metoden kvalitativa intervjuer beskrivs. I den fjärde delen 

presenteras den teoretiska plattformen som ligger till grund för analysen samt de centrala 

begrepp som används som analysverktyg. I den femte delen presenteras resultatet och 

analysen av undersökningen. I uppsatsens sista del reflekterar jag över lärarens roll, hur jag 

som lärare kan arbeta tillsammans med eleverna och vad jag som lärare kan lära mig av dem. 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH BEGREPP 

Vad innebär det att vara en läsare? 

Undersökningen, som ligger till grund för uppsatsen, bygger på en socialkonstruktivistisk 

grundsyn. Socialkonstruktivism är en teori som introducerades av Berger och Luckman i 

boken The social construction of reality (1966). Grundläggande för socialkonstruktivismen är 

en kritisk inställning till vedertagen kunskap. Individen drar slutsatser utifrån sina 

observationer som i sin tur är färgade av individens historiska och kulturella identitet. 

Definitioner och kategoriseringar är inte absoluta utan ett resultat av individens förståelse av 

sin värld. Vår beskrivning av verkligheten är inte en gång för alla given utan genom kritisk 

observation och reflektion utvecklar vi nya perspektiv och ny förståelse av världen. Genom 

att ifrågasätta det som uppfattas som självklart och visa att det som beskrivs som vedertaget 

inte är den enda sanningen kan socialkonstruktivistiska texter leda till en aha-upplevelse 

skriver Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2008). Vår bild av verkligheten är socialt 

konstruerad.  

Med den socialkonstruktivistiska grundsynen som utgångspunkt ställer jag frågan vad det 

innebär att vara en läsare. Jag ifrågasätter min egen och elevernas bild av eleverna som 

läsmotståndare genom att undersöka deras uppfattningar och föreställningar om läsning. Jag 

konstruerar på så sätt en bild av vad läsning innebär för mig och för eleverna. 

Läsarroller 

Den amerikanske läsforskaren Joseph A. Appleyard (1991) har utvecklat en modell för litterär 

socialisation i vilken han särskiljer fem olika faser under vilka läsaren intar speciella roller i 

sin läsning av texten. Appleyard menar att en människas hållning till texten är såväl kulturellt 

som psykologiskt betingad. Vi lär oss läsa i ett kulturellt och socialt sammanhang där 

individuella egenskaper, den egna erfarenheten och utbildningsnivån påverkar hur vi läser. 

Appleyard urskiljer mot den bakgrunden ett mer generellt utvecklingsmönster som han 

förknippar med ålder och mognad och som påverkar bokval och hur läsaren tar emot, tolkar 

och förstår texten.  

I Appleyards modell beskrivs den litterära socialisationen i fem faser under vilka läsaren 

ikläder sig olika roller: 1) Den lekande läsaren, the reader as player 2) Läsaren som hjälte och 
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hjältinna, the reader as hero and heroine 3) Den tänkande läsaren, the reader as thinker 4) 

Den tolkande läsaren, the reader as interpreter 5) Den pragmatiske läsaren, the pragmatic 

reader1. Varje fas representerar: 

[…]  a  cluster  of  distinctive  responses,  a  set  of  attitudes and intentions readers bring to reading and of 

uses they make of it, which appear to shift as readers mature (Appleyard 1991:14f). 

Det är främst fas två och tre som jag har funnit användbara för att förstå eleverna i den här 

undersökningen. 

Den andra fasen, läsaren som hjälte eller hjältinna, infaller ungefär när barnet börjar skolan 

och varar fram till tonåren. Under den här perioden använder barnet läsandet för att samla 

fakta för att bättre förstå sin inre och yttre värld. Berättelser med en huvudperson som 

överkommer svårigheter och faror i en obegriplig och oförutsägbar värld erbjuder läsaren 

tröst och bekräftelse på att svårigheter går att övervinna och en tro på att man kommer 

klara sig i den stora världen som man nu är en del av (Appleyard 1991: 57ff).  

Tredje fasen, som den tänkande läsaren, infaller samtidigt som tonåren vilken är en viktig 

och många gånger emotionell och turbulent period i livet. Det är nu man upptäcker det egna 

jaget och dess unicitet. Denna fördjupade förståelse för den egna existensen väcker 

motstridiga känslor. Samtidigt som den är en förutsättning för den romantiska kärleken 

väcks känslor av ensamhet och isolation. Det är den existentiella ensamheten som 

tonåringen måste lära sig hantera. I läsningen efterfrågar man därför texter som erbjuder en 

möjlighet att identifiera sig med huvudpersonen. Men till skillnad från läsaren som befinner 

sig i hjältefasen vill tonåringen ha en realistisk berättelse och upplevelsen att det skulle 

kunna vara sant. Den tänkande läsaren efterfrågar berättelser som får hen att tänka och där 

det inte endast handlar om en hjälte/hjältinna som agerar sig ur situationer utan en 

huvudperson vars inre liv, tankar och känslor, läsaren får ta del av (ibid:94ff).  

Appleyards läsarmodell har en utvecklingspsykologisk grund och han knyter sina läsarroller 

till biologisk ålder. Modellen bygger på antagandet att människan i sin läsutveckling stegvis 

växer in i, eller snarast, ikläder sig olika läsarroller i en viss ordning under olika stadier av 

livet. En kritik som har riktats mot Appleyards modell är att den inte i tillräcklig utsträckning 

tar hänsyn till sociala och kulturella aspekter knutna till läsning. Inte heller beaktas 

                                                 
1 Den svenska översättningen är hämtad från Birgitta Bommarcos avhandling Texter i dialog – en studie I 
gymnasieelevers litteraturläsning, 2006:60 
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genusperspektiv i hans teori. Likväl finner jag att bilderna som de olika läsarrollerna erbjuder 

kan fungera som ett verktyg för att beskriva hur eleverna upplever och förhåller sig till 

texterna vi läser gemensamt.  

Text och läsare 

Den amerikanska receptionsteoretikern och läsforskaren Kathleen McCormick (1994) 

betraktar läsning som en dynamisk och social process och betonar i sin receptionsteori 

samspelet mellan kognitiva och kulturella faktorer (se figur 1:1 nedan). Hon betonar att såväl 

texten som läsaren bidrar till läsprocessen. Både text och läsare har, enligt McCormick, såväl 

litterära som allmänna repertoarer vilka möts i läsningen. Repertoarer utgör i hennes 

teoribygge de kulturella strömningar, övertygelser, värderingar, erfarenheter och förståelse 

för individen och omvärlden som text respektive läsare bär på. Genom att lära sig urskilja de 

egna respektive textens repertoarer och de kulturella och historiska föreställningar de för in i 

läsningen blir individen en mer självständig och kritisk läsare, menar McCormick. McCormick 

hävdar vidare att för att eleverna ska bli aktiva läsare krävs en undervisning som möjliggör 

för dem att utveckla en insikt om de egna kulturella konstruktionerna av verkligheten samt 

det kulturella och historiska sammanhang som texten är producerad under. Att kunna 

placera in både sig själv och den text man läser i sina kulturella och historiska sammanhang 

skapar, enligt McCormick, förutsättningar för eleverna att analysera och förhålla sig kritiskt 

till texten.  

Läsning är inte en individuell, isolerad upplevelse som endast äger rum i läsarens inre 

medvetande utan sker alltid i ett socialt sammanhang där en mängd olika faktorer påverkar 

hur läsaren uppfattar texten. I varje socialt sammanhang finns tankar och föreställningar om 

en mängd företeelser, däribland litteratur och läsning. Dessa skiftar genom historien och 

mellan olika kulturer. McCormick kallar föreställningar om litteratur, till exempel om 

författaren är väl ansedd eller genren högt skattad, som den rådande litterära ideologin, 

resten kallar hon den allmänna ideologin. Varje enskild läsare och varje enskild text har en 

egen repertoar, det vill säga föreställningar om världen i allmänhet och om litteratur i 

synnerhet, som har formats av den ideologi som omger dem i det dagliga livet. När läsaren 

läser texten möter läsarens repertoar textens och läsaren kommer att acceptera eller 

förkasta texten beroende på hur väl repertoarer stämmer överens med varandra.  
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Figur 1:1 En modell av textens och läsarens repertoarer   

 (hämtad från Olin-Scheller, Mellan Dante och Big Brother, 2006:33) 

När läsarens förväntningar på texten uppfylls av textens form och innehåll kan läsarens och 

textens repertoarer samspela med varandra och en matchning (matching of repertoires) 

uppstår, menar McCormick (1994:87). Om texten inte motsvarar läsarens förväntningar 

uppstår en kollision (mismatching) mellan läsare och text vilket resulterar i att läsaren 

avvisar texten. Det finns även ett tredje alternativ, att det skapas en spänning (tension) 

mellan läsare och text vilken uppstår när läsaren är välbekant med textens repertoar men av 

någon anledning har ett motstånd till den. Det är i spänningen mellan läsare och text som de 

största möjligheterna till lärande och utveckling ligger enligt McCormick (ibid). 

McCormicks receptionsteori är intressant då den erbjuder ett verktyg för att förstå och 

förklara hur elevers läsmotstånd kan skifta för en och samma text i olika situationer. En text 
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som eleven inte vill läsa i skolan kan hen visa sig läsa på fritiden och vice versa. Jag har 

använt McCormicks repertoarbegrepp som ett redskap för att förstå vad som händer i mötet 

mellan eleverna och skolans texter. 

Lärarens roll i framgångsrika skolor 

Den betydelse läraren och undervisningens utformning har för elevens läsförståelse 

framträder tydligt i en större, empirisk undersökning gjord av den amerikanska läs- och 

receptionsforskaren Judith Langer (2009), sammanfattad i artikeln Beating the Odds: 

Teaching Middle and High School Students to Read and Write Well (2009). Genom att 

jämföra skolor med liknande demografiska förutsättningar, där elevernas prestation skiljer 

sig åt, har Langer identifierat faktorer som påverkar elevernas resultat i positiv riktning. 

Utgångspunkten för undersökningen är att inlärning sker i ett sammanhang som påverkar 

vad och hur elever undervisas och vad de får med sig av undervisningen. Langer konstaterar 

att: 

[...] there is an essential difference in the way learning activity is carried on in the higher performing 

and more typical schools, with the higher performing teachers treating students as members of 

dynamic  learning  communities  that  rely  on  social  and  cognitive  interactions  to  support  learning.  […]  it  

became evident that the students were more actively engaged in their school work more of the time 

when English and literacy were treated as a social activity (2009: 875). 

 

I de skolor där eleverna presterar bättre än förväntat skapar läraren, genom sin 

undervisning, förutsättningar för ett lärande genom samtal och gemensamma arbeten. Den 

sociala interaktionen ger språk och litteraturundervisningen ett, för eleverna, meningsfullt 

sammanhang. 

Undervisningsmiljön, det vill säga hur läraren ger instruktioner, undervisningsupplägg och 

presentation samt lärarens inställning till eleverna och deras förmåga, visar sig vara 

avgörande för hur eleverna engagerar sig i skolarbetet och presterar i skolan. Langer 

sammanfattar sitt resultat i sex punkter (2009:876). Elever lyckas nå uppsatta mål bättre än 

förväntat när:  

x tydliga kopplingar görs mellan ämnen i och utanför skolan och till elevernas egna erfarenheter och 

deras erfarenheter från andra lektioner och tidigare erövrade kunskaper 

x eleverna arbetar tillsammans för att i samspel med varandra utveckla en djupare förståelse av det 

som ska läras 
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x färdigheter som ska läras är integrerade i en helhet, men studeras också separat i väl 

strukturerade undervisningssammanhang 

x strategier för hur eleven kan tänka, planera och organisera sitt arbete osv. lärs ut på ett tydligt 

sätt (s.k. metakognitiva strategier) 

x när eleverna uppnått ett mål och lärt sig det som ska läras, för läraren dem vidare in i en djupare 

förståelse och genererande av ytterligare nya tankar och idéer 

x förberedelse av prov och test är integrerade i den reguljära undervisningen2 

 

I framgångsrika skolor tillgodosågs ovanstående villkor och lärarna arbetade med flera olika 

sätt att undervisa och instruera sina klasser. Undervisningen genomsyrades av en tro på 

elevernas förmåga och vilja att lära sig och utvecklas.  

För att förstå processerna i den elevgrupp där jag undervisar och som är fokus för min studie 

har Langers slutsatser varit till hjälp. Langer understryker att det är viktigt att läraren arbetar 

enligt samtliga punkter för att nå förbättringar i elevernas inlärning. Jag kan genast 

konstatera att mycket arbete återstår innan min elevgrupp fått de optimala 

förutsättningarna för sin utveckling i skolan. Samtidigt har Langers sex punkter varit till stöd i 

min analysprocess, för att förstå vad eleverna har reagerat positivt på under studiens 

genomförande och vad som kan ha bidragit till deras ökade vilja att läsa skolans texter, 

något jag reflekterar över i uppsatsens avslutande kapitel. 

                                                 
2 Den svenska översättningen är hämtad från rapporten Texters, textuppgifters och undervisningens betydelse 
för elevers läsförståelse, den fördjupade analys av PIRLS 2006 som Caroline Liberg gjort på uppdrag av 
Skolverket (Skolverket, 2010). 
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TIDIGARE FORSKNING 

Läsa i skolan och läsa hemma 

Den nu gällande läroplanen för grundskolan, Lgr 11 (Skolverket, 2011) gör klart att 

undervisningen i svenska ska ge eleverna förutsättningarna att utveckla sin kunskap i och om 

svenska språket. Språket är en förutsättning för tänkande, lärande och kommunikation. Det 

finns en gammal och utbredd föreställning om att skolan är platsen där vi lär  oss  ”läsa  och  

skriva”,   men  med   den   vidgade   syn   på   läs- och skriftspråklighet, literacy, som numera får 

anses allmän, är inte utvecklingen av förmåga till kommunikativa handlingar (Elmfeldt & 

Erixon, 2007) begränsad till skolan utan utgör en del av vardagen och består av en mängd 

olika sociala praktiker. Literacy handlar inte bara om isolerade tekniker i att läsa och skriva, 

utan om något som sker i en social, historisk och kulturell kontext och är sammanflätad med 

social identitet. Literacy, skriver literacyforskaren David Barton (2007), är inte begränsad till 

skolan, den är en del av vardagen och kommer till uttryck, på olika sätt, anpassad efter 

situation och sammanhang eller kontext. Kritiker har pekat på att det finns ett problem i att 

skolans speciella form av literacy marginaliserar andra uttrycksformer (Barton 2007:174ff, 

Lankshear & Knobel 2003:8).  

Skolans literacy har sina särskilda uttrycksformer och spelregler och elever som känner igen 

strukturen från hemmet lyckas bättre än elever vilka är fostrade i en annan tradition. 

Språketnologen Shirley Brice Heath (1983) har i ett brett upplagt longitudinellt etnografiskt 

projekt visat att det finns ett samband mellan de literacyerfarenheter barn gör i hemmet och 

deras framgång respektive misslyckanden i skolan. Elevers framgång i skolan är avhängig av 

hur skolans literacypraktik reflekteras i hemmet och hur hemmets literacypraktik 

erkänns/tillkännages i skolan. Det är därför viktigt att skolan är intresserad av vilken kunskap 

och erfarenhet av literacy eleverna har med sig till skolan. Genom att visa intresse för 

elevernas erfarenheter av och kunskap om literacy kan läraren få ihop det gamla (som skolan 

kan) med det nya (som eleverna kan). De samexisterar och för elever är det viktigt att kunna 

delta i båda världar och att behärska olika uttrycksformer (Barton 2007:182, Evans 2004: 12).  

De literacyerfarenheter eleverna har med sig till skolan från sitt hem och sin fritid har varit i 

fokus under hela mitt arbete med undersökningen. En av mina utgångspunkter har varit 

frågan om vilka texter eleverna möter på sin fritid och hur de upplever dem.  
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Fritidens textvärldar – medskapande kulturer 

Varje dag ägnar unga människor tid på internet där de läser, skriver, lyssnar och tittar på 

olika typer av texter. Olle Findahl, forskare i media och kommunikationsvetenskap, har i Barn 

och ungas medieanvändning i nätsamhället (Carlsson 2012), reviderat och uppdaterat 

Nordicoms sammanställning av ungas medievanor över 30 år, från 1997-2010. Den stora 

förändringen bland elever mellan 9-14 år är att de tittar mindre på TV och lyssnar mindre på 

radio än tidigare generationer. Däremot är läsningen av böcker, dagstidningar och tidskrifter 

ungefär densamma. Det är internet som är det nya och som de spenderar nästan lika mycket 

tid på som att titta på TV.  

Den nya medietekniken har gett människor helt nya möjligheter att hitta, ta del av, bearbeta 

och förmedla kulturella produkter menar Christina Olin-Scheller och Patrick Wikström i 

Författande fans (2010). Ungdomar läser, tittar på och lyssnar inte bara på texter, de är inte 

passiva konsumenter, utan medskapande och aktiva prosumenter (ibid:15). Prosumenter är 

ett begrepp som används för att beskriva en ny roll som utvecklats i samspel med ny 

medieteknik, där gränserna mellan konsumenter och producenter suddats ut. Prosumenter 

är aktiva medskapare av texter samtidigt som de lyssnar, tittar på och läser dem. På internet 

skapar ungdomar nätgemenskaper där det kan ske ett utbyte av information kring 

gemensamma intressen. Fanworks är ett begrepp som beskriver de texter, filmer, musik och 

bilder som produceras av fans som en hyllning till verket och dess skapare. Fanfiction, 

skrivna texter, kanske är den mest välkända formen av fanworks, skriver Olin-Scheller och 

Wikström. Intresset för fanworks fördelar sig lika mellan flickor och pojkar även om pojkar 

föredrar att publicera filmer medan flickor är överrepresenterade i området fanfiction. 

Gemensamt för fanworks är att de skapas i samarbete med andra. Nätgemenskaper erbjuder 

en plats där man kan delta efter intresse och förmåga, de är medskapande kulturer. Här 

finns ofta ett lärlingssystem, man är här för att lära sig av varandra, dela med sig, ge och få 

positiv respons på sina produkter. På många sajter kan deltagarna vara anonyma vilket 

sätter texten i fokus och skapar utrymme för att prova nya identiteter. Tankar och känslor 

får uttryck genom texten och sexualitet och genus konstrueras och rekonstrueras i 

samspelet med andra. Känslan av samhörighet och gemenskap växer ofta fram mellan 

deltagarna och tonen i kritiken är i de flesta fall respektfull och konstruktiv.  
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Betydelsen av känslomässigt engagemang och närhet till texterna för unga människors möte 

med och reception av fiktionstexter visar Olin- Scheller även i sin avhandling Mellan Dante 

och Big Brother (2006). Olin-Scheller visar två textvärldar som sällan möts. De texter som 

eleverna möter i skolans undervisning ligger ofta långt från de texter eleverna väljer på sin 

fritid. Konsekvensen av detta är att skolans texter ur elevernas perspektiv många gånger 

framstår som meningslösa. Jag har valt att använda begreppet textvärldar för att beskriva de 

sammanhang och de världar som eleverna rör sig i när de läser olika typer av texter. 

Också Elza Dunkels (2007) identifierar den känsla av gemenskap och tillhörighet som skapas 

runt de digitala texter som barn interagerar med på sin fritid. Dunkels visar i sin avhandling 

Bridging the Distance– Children’s  Strategies on the Internet (2007) hur dessa kan överbrygga 

ålder, klass, kön och ras. Internet erbjuder, hävdar Dunkels, marginaliserade grupper, 

däribland barn, möjligheten att yttra sig och ta plats på en offentlig arena. Det är ett verktyg 

för att hitta vänner, visa vem man är, diskutera viktiga frågor och få utlopp för sin kreativitet. 

Även mina elever, visade det sig, uttrycker ett starkt engagemang och närhet till sina 

fritidstexter. Både texterna och den gemenskap som skapas runt dem skiljer sig åt från de 

texter som skolan erbjuder.  

Undervisning och innehåll 

Problematiserande och kritiska klassrumsstudier har under de senast 20 åren blivit alltfler. 

Läsning av skönlitteratur i skolans klassrum har studerats bland annat av forskare från det 

litteraturdidaktiska fältet (för en översikt av fältet se bland andra Gerd Arfwedson 2006 och 

Peter Degerman 2012).  

Studier som jag har inspirerats av har genomförts av Gun Malmgren (1992), Gunilla Molloy 

(2002) och Annette Ewald (2007). Gemensamt för dessa forskare är en tilltro till 

litteratursamtalets möjligheter. Vad dessa forskare genom sina studier finner är dock att det 

öppna reflekterande samtalet saknas i många klassrum. Studierna visar snarare att 

litteraturläsningen i stället används för att träna språk- och läsfärdigheter. Olin-Scheller 

(2006) menar att en förklaring till att samtal, där elever erbjuds möjlighet att utbyta tankar 

och erfarenheter, är mindre förekommande i undervisningen, är att det är svårt att 

undervisa med fokus på samtal. Eleverna hon studerar har delade uppfattningar om 

litteratursamtalens fördelar. Det finns elever som upplever att litteratursamtalen erbjuder 
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en möjlighet att samtala om och ompröva läsupplevelser. Andra elever är mer negativt 

inställda. De beskriver samtalen som flummiga, upplever att det svårt att göra sig hörda 

under samtalen och kan till och med uppfatta samtalen som förhör.  

Den negativa inställningen till litteratur och det motstånd många pojkar har till att läsa i 

skolan kan förklaras av att varken deras kompetens eller deras textvärldar får utrymme i 

skolans litteraturtradition, menar ämnesdidaktikern Gunilla Molloy (2007). Molloy visar att 

pojkars attityd till läsning är knuten till konstruktionen av manlighet och könstillhörighet. När 

bokens och pojkars syn på manlighet inte stämmer överens, tenderar pojkar att avvisa 

boken, eftersom det är viktigt för dem att bokens värderingar stämmer överens med deras 

egna. Stig-Börje Asplund drar i sin avhandling, Läsning som identitetsskapande handling. 

Gemenskapande och utbrytningsförsök i fordonpojkars litteratursamtal. (2010), slutsatsen 

att pojkarna han studerat måste ta avstånd från böcker som utmanar kamratgruppens 

normer och värderingar. Om pojkarna anammar böcker som bryter med kamratgruppens 

värderingar innebär det att de tar ett steg från kamratgruppen och riskerar att bli uteslutna 

ur kamratgruppens gemenskap. Denna verklighet både påverkar och begränsar pojkarnas 

läsning, menar Asplund. 

Mötet mellan skolans och fritidens texter 

Unga människor har ett starkt behov av att hitta personliga kopplingar till undervisningens 

innehåll och ställer krav på av den ska angå dem på ett personligt plan, skriver Lotta 

Bergman (2007). En förutsättning för att eleverna ska fördjupa sin kunskap och utveckla ny 

förståelse är det sker en igenkänning, det vill säga de känner igen sig i de problem som 

behandlas i undervisningen. Därigenom kan en subjektiv förankring uppstå då eleverna 

känner igen konflikten. Samtidigt måste eleverna utmanas genom att konfronteras med nya 

perspektiv för att en kunskapsutveckling ska ske. Lärarens utmaning ligger i att välja texter 

som både bekräftar och utmanar eleverna.  

Christina Olin-Scheller (2006 och 2010) och Elza Dunkels (2012) har studerat vilka texter barn 

och unga läser och använder på sin fritid. De har båda kommit fram till att internet inte i 

första hand är en fråga om teknik utan en plats där man roar sig och umgås, det är en plats 

där relationer formas och vänskaper utvecklas. I detta pågår också ett lärande som inte alltid 

är uppenbart för den omgivande vuxenvärlden. De båda forskarna betonar betydelsen av att 

skolan försöker knyta an till elevernas behov av känslomässigt engagemang, gemenskap och 
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tillhörighet och hittar gemensamma ytor mellan elevernas fritidsläsning och skolans 

litteraturundervisning. Då kan skolan erbjuda eleverna en undervisning som är meningsfull 

för dem (Olin-Scheller 2006:236).  

Den brittiske sociologen och ungdomskulturforskaren Paul Willis beskriver i undersökningen 

Fostran till lönearbete (1981) relationen mellan skolans akademiska och auktoritära kultur 

och den motkultur som kan växa fram i vissa elevgrupper. Willis följde en grupp arbetarkillar 

(”the  lads”)  i en arbetarklassförort i mellersta England och konstaterar att den mest uttalade 

dimensionen av den motkulturen ”the   lads”   utvecklar   är en hårdnackad och enskild 

opposition mot auktoriteter. Dessa arbetarklasspojkar skapar sin identitet genom att gå in i 

”gänget”   och anamma en uttrycksfull stil genom kläder, språk och uppförande som 

definierar dem. Gängets motkultur har många motsvarigheter till det liv som väntar dem i 

arbetslivet, menar Willis och tjänar ett syfte, nämligen inskolning till det arbetsliv som väntar 

i verkstäderna och på fabriksgolven. För gängets pojkar finns det, precis som för pojkarna i 

ovan nämnda undersökning av Asplund, en risk med att acceptera skolans texter/kultur. Ett 

accepterande kan innebära att man blir utesluten ur en gemenskap som man är beroende 

av. 

”Elevernas protest mot skönlitteratur är rotad i deras upplevelse av en motsättning mellan 

skolan och deras fritid”, skriver Olle Holmberg, i sin bok Videovåld och undervisning (1990). 

Det är svårt för skolan att få grepp om handlingar, föreställningar och 

kommunikationsformer som existerar i elevernas liv utanför skolan. Skolan sätter upp ramar 

inom vilka eleverna ska lära sig att uppföra sig och eleverna skyddar sitt privata liv från den 

kritiska och fördömande vuxenvärld som skolan representerar för dem. Kritik som betraktar 

populärkulturens produkter som redskap för manipulation och arbetar för att få bort dem, 

till exempel genom förbud, tappar bort något väldigt viktigt genom att inte intressera sig för 

ungdomars reella upplevelser. Konsekvensen blir att ungdomar uppfattar kritiken som ett 

angrepp mot dem själva och deras sociala och kulturella miljö. Det skapas ett motstånd 

mellan skolans vuxenvärld och ungdomarnas fritidsvärld. 

När Holmberg genomför ett undervisningsprojekt om videovåld i den gymnasieklass med 

blivande elektriker han undervisar präglas hela perioden av ett kraftigt motstånd från 

eleverna. Med olika försvarsstrategier försvarar sig eleverna mot vad de uppfattar som en 
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skarp kritik mot deras fritid. De vill varken bli definierade eller objektifierade av en 

oförstående vuxenvärld utan hävdar sin rätt till eget identitetsskapande.  

Holmbergs diskussion av sitt undervisningsprojekt är tillämpbar för min undersökning om vi 

byter ut tv-serier och videovåld mot data- och tv-spel. Det fanns vid tiden för Holmbergs 

studie och finns fortfarande en föreställning om att ungdomar behöver räddas från den egna 

textkulturen. I den offentliga debatten saknas många gånger en vilja att förstå hur och varför 

ungdomar väljer sina texter. Precis som Holmberg (1990) påpekar, efterfrågas inte 

ungdomarnas upplevelser av populärkulturen och vilken betydelse den har för socialisering, 

känslor, lust och drömmar. 

Idag, 30 år efter den stora diskussion som under 1980-talet bröt ut i media kring videovåld 

och ungdomar är det som vuxen, utan erfarenheten av att växa upp i en digitaliserad värld, 

lätt att falla in i den moralpanik som kringgärdar ungas användning av internet. Lärare skakar 

uppgivet på huvudet och konstaterar att eleverna inte läser längre, ”de sitter bara vid datorn 

och spelar”. Dunkels (2012) har studerat vad unga gör vid sina datorer och hur de hanterar 

de negativa aspekterna av internet. Hon visar hur barn och ungdomar ofta lämnas ensamma 

framför datorn och trots detta är ganska bra på att hantera internets negativa sidor. Dunkels 

tittar på skillnaderna i olika generationers attityder till internet och drar paralleller till 

tidigare reaktioner som uppstått när ny teknik har introducerats. Dunkels påpekar att redan 

under antiken bekymrade sig Platon över vad introduktionen av skriften skulle få för effekter 

på den unga generationen. Dunkels undersökning är relevant för min studie, främst hennes 

resonemang kring de implikationer resultaten har för skolan. Skolan har ett uppdrag i att 

finna sätt att använda och lyfta in elevernas datoranvändning och erfarenheter av internet i 

undervisningen. Elever idag, menar Dunkels, har många gånger större kunskap om internet 

än sina lärare. Lärarna har, däremot, kunskap om sociala interaktioner som eleverna saknar 

och behöver. Om skolan utesluter elevernas texter går möjligheten till detta viktiga 

erfarenhetsutbyte mellan lärare och elev förlorat. 

Literacyforskarna Michael W. Smith och Jeffrey D. Wilhelm vill förstå elevers motstånd till 

undervisningen och genomförde en undersökning som bland annat omfattar intervjuer med 

49 pojkar i tonåren. Resultat redovisas i boken Reading  don’t   fix  no  chevys.  Literacy   in   the  

lives of young men (2002) och anknyter till tidigare nämnda forskares slutsatser. Även Smith 

och Wilhelm kan påvisa hur ungdomar drar en skiljelinje mellan skolans texter och 



 24 

fritidstexter och att fritidens texter är svåra för skolan att hantera inom traditionell 

undervisning. Ungdomar läser, trots att de varken identifieras av omvärlden eller identifierar 

sig själva som läsare. De har förmåga att läsa texter konstruktivt och med engagemang, men 

det är texter som kategoriseras som populärkulturella och därmed sällan finner sin väg in i 

klassrummen. Läraren måste besitta djupa kunskaper inom sitt ämne, men, menar dessa 

båda forskare, även ha ett engagemang och intresse för eleverna för att eleverna ska vilja 

dela med sig av sina erfarenheter. När Smith och Wilhelm började lyssna och lära känna 

eleverna förändrades rollerna och lärarna/forskarna blev själva studenter: 

Our boys taught us about themselves. They taught us much about what it means to be literate in 

different contexts. They taught us what it is like to be adolescents at this moment in time, something 

we can only learn about from them. They taught us what it is about activities that make them worth 

doing. They taught us about teaching and learning. They taught us about the importance of developing 

relationships. And they taught us that we must be alert to their evolving views, attitudes, and 

perspectives (2002:187). 

Även i den här undersökningen har eleverna lett vägen för en djupare insikt hos mig i min 

roll som lärare/forskare. De berättade om sina texter och de ansträngde sig för att förklara 

för att jag skulle förstå texternas innehåll, budskap och vad det var som gjorde dem så 

viktiga. Det blev startpunkten för samtal mellan oss utifrån nya förutsättningar, där många 

av tidigare motsättningar kunde läggas åt sidan. 
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METOD OCH DATAMATERIAL 

Kvalitativa intervjuer 

Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka föreställningar och uppfattningar hos elever som 

uttrycker ett starkt motstånd mot läsning i skolan. För att uppnå detta syfte vill jag ta del av 

elevers syn på och erfarenhet av läsning så som de själva uttrycker den med sina egna ord. 

Det betyder att jag vill hämta information om åsikter, uppfattningar, känslor och 

erfarenheter som speglar deras livsvärld och den mening som de tillskriver olika fenomen. 

För en sådan studie är kvalitativ intervju en lämplig forskningsmetod (Denscombe 2009:232, 

Kvale 1997:35). 

Utmärkande för kvalitativa forskningsmetoder är att de utgår från studiesubjektens 

perspektiv, skriver Alvesson & Sköldberg (2008:18). De kvalitativa metoderna är lämpliga när 

man vill studera komplexa sociala och kulturella fenomen som inte kan fångas i enkla 

begrepp och siffror. De kvalitativa metoderna ger möjlighet till en fördjupad beskrivning av 

en företeelse samt underlag för att tolka och förstå komplexa sammanhang och urskilja 

mönster (Denscombe 2009:232, 398-401). Genom en reflekterande hållning, där forskaren 

medvetet reflekterar över sina tolkningar för att frigöra sig från sina egna konstruktioner, 

kan tolkningen nå kvalitet och tillförlitlighet. De kvalitativa metodernas styrka är att de ger 

en möjlighet till att tränga in i studiesubjektets tankevärldar medan svagheten är att 

forskarens förståelse och konstruktioner av verkligheten kommer att färga redovisning och 

analys av materialet (Alvesson & Sköldberg (2008: 20f). 

Jag valde att genomföra intervjuer av semistrukturerad natur. Före intervjuerna hade jag 

förberett frågor jag sökte svar på, samtidigt som jag under intervjuerna strävade efter att 

vara flexibel och låta eleverna utveckla sina idéer. Frågorna var öppna och formulerade på 

ett sådant sätt att de skulle ge eleverna utrymme att utveckla sina synpunkter och tankar. 

Det finns en likhet mellan konversation och intervju som kan leda till att forskaren, särskilt 

nybörjaren, får en alltför avslappnad inställning till planering, förberedelse och 

genomförande av intervjun. Att intervjua är inte enkelt och kräver ett noggrant förarbete. 

Det kräver även en lyhördhet och öppenhet under intervjusituationen (Denscombe 

2009:232).  
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De elever som intervjuades i studien visar en generell misstänksamhet mot vuxna och deras 

frågor, något jag kände till sedan tidigare genom min roll som deras lärare. Under 

intervjuerna hölls därför frågorna korta och öppna. Överlag svarade eleverna ofta enstavigt 

och jag arbetade därför mycket med uppföljningsfrågor och sonderande frågor i försök att 

uppmuntra dem att fortsätta sina beskrivningar utan att jag avslöjade mina avsikter. Tystnad 

visade sig också vara viktig att arbeta med i intervjuerna, när eleverna fick tid att fundera 

och formulera sina svar fördjupades dessa.  

Steinar Kvale (1997: 170ff) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som en process i sex 

steg. Under processen pågår analys och lärande både hos intervjuaren och intervjupersonen. 

I ett första steg beskriver den intervjuade sin livsvärld, i ett andra steg upptäcker 

intervjupersonen själv nya förhållanden, i ett tredje steg koncentrerar och tolkar 

intervjuaren medan intervjun pågår, i ett fjärde steg tolkas den utskrivna intervjun av 

intervjuaren, ett femte steg är att göra nya intervjuer och ett sjätte steg är att 

intervjupersonerna börjar agera utifrån de insikter intervjun har gett dem. Arbetet med att 

tolka analysen är med andra ord inte ett isolerat arbetsmoment utan genomsyrar hela 

intervjuundersökningen. 

Kvale (1997) menar att en intervjuanalys går att betrakta som en berättelse, en fortsättning 

på den historia som intervjupersonen har berättat, 

Under  analysen  kan  forskaren  alternera  mellan  att  vara  ”berättelsefinnare”  – söka de berättelser som 

ryms i intervjun – och   ”berättelseskapare”   – gjuta samman de många olika händelserna till 

sammanhängande historier (Ibid:182). 

Jag har tillämpat Kvales metod i bearbetningen av mina intervjuer och fört in tolkning i 

samband med redovisning av intervjumaterialet. På så sätt har mönster och sammanhang 

växt fram under arbetets gång. 

Urval 

Fyra elever intervjuades och de tillhör alla en särskild undervisningsgrupp (se vidare under 

rubriken Studiens skolkontext) där jag är undervisande lärare och ansvarig för 

svenskundervisningen. Fördelen med att vara lärare och skolforskare samtidigt är att 

relationerna mellan elever och forskare är etablerade och det finns ett uppbyggt förtroende 

redan i början av undersökningen. I mitt arbete kommer jag i kontakt med elever som visar 

en stark misstänksamhet mot både skolan och vuxenvärlden och som kanske inte ställt upp i 
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studien om de inte känt och haft förtroende för forskaren. Detta kan till och med ha varit en 

förutsättning för studien. Samtidigt kan den redan existerande relationen utgöra ett 

problem, såsom Martyn Denscombe (2009:399) gör gällande, då det kan vara svårt att vara 

objektiv i tolkningen av materialet.  

I den särskilda undervisningsgruppen valdes fyra elever som jag bedömer väl representerar 

elever som placeras i en särskild undervisningsgrupp vad gäller tidigare skolerfarenheter, 

social bakgrund, familjesituation, diagnoser och läs- och skrivsvårigheter. De fyra eleverna, 

en flicka och tre pojkar, porträtteras kortfattat här. De har fått de fingerade namnen 

Johanna, Markus, Erik och Tobbe. Porträtten är skrivna av mig, deras lärare, och bygger på 

mina lärarerfarenheter och uppfattning om eleverna samt intervjuer. 

Johanna 

Johanna är avvaktande mot nya människor men när hon lärt känna och fått förtroende för 

någon har hon lätt för att prata och visar både humor och omtänksamhet. Johanna blev 

placerad i särskild undervisningsgrupp i årskurs sex. Vid studiens genomförande går hon i 

årskurs 7 och 8. 

Johanna berättar i den första intervjun (J1) att hon tycker bäst om att vara med kompisar. 

Vad de hittar på beror på om det är vardag eller helg. På vardagarna är de ofta på 

fritidsgården där de tittar på film eller spelar dataspel, till exempel Counter-Strike och 

League of Legends. På helgerna är Johanna och hennes kompisar hemma hos någon och 

umgås. 

Läser gör hon bara när hon har tråkigt och ska gå och lägga sig. Hennes favoritböcker är 

Äcklig av Constance Briscoe och Pojken som kallades Det av Dave Pelzer. Båda böckerna är 

otäcka, verklighetsbaserade och dramatiska enligt Johanna och det är därför hon tycker om 

dem (J1).  

Markus 

Markus är en verbal elev med mycket humor och ett brinnande intresse för dataspel. Han 

blev placerad i särskild undervisningsgrupp i årskurs sju. Vid studiens genomförande går han 

i årskurs 7 och 8. 

Marcus hävdar att skolan är meningslös och tråkig och likaså bokläsning. Hans motstånd tar 

sig uttryck på olika sätt, till exempel, när han i skolan får i uppgift att låna en bok finns det 



 28 

aldrig böcker som intresserar honom. Istället beställer han mängder av böcker som han 

väljer själv men aldrig läser, eftersom han har tappat intresset för dem när de kommer. 

Markus hävdar att han läser mycket, men endast texter på datorn. Han föredrar texter på 

engelska som han hittar genom att söka sig fram på internet (M1).  

Markus stora intresse är dataspel. När Markus pratar om de spel han spelar lyser han upp 

och pratar snabbt och initierat. Det är svårt att följa hans resonemang och berättelser för 

någon som inte känner till spelvärldarna han talar om.  

Erik 

Erik är pratsam och börjar snabbt dominera sociala situationer. Likt Markus blev Erik 

placerad i särskild undervisningsgrupp i årskurs sju. Vid studiens genomförande går han i 

årskurs 7 och 8. 

Vänner är viktiga för Erik och han tycker om att spela dataspel online med kompisarna. Han 

tittar mycket på film och lyssnar på musik och memorerar delar av dialoger ur sina 

favoritfilmer och musiktexter.  

Erik beskriver sig själv som en person som inte läser. När han kommer till gruppen förklarar 

han att han har läst en bok, Ondskan av Jan Guilliou i lättläst version, och att han därmed 

inte behöver läsa mer. Han tycker att skolan är meningslös eftersom han anser sig redan 

besitta den kunskap han behöver. Erik säger ofta att han är trött och inte orkar arbeta på 

lektionerna.  

Tobbe 

Tobbe är ett år yngre än Johanna, Markus och Erik och ger ett lite barnsligt intryck. Han är 

glad och vetgirig och ställer många frågor under lektioner och studiebesök. Tobbe blev 

placerad i särskild undervisningsgrupp redan i förskoleklass och har aldrig upplevt 

grundskolan i vanlig klass. Trots sin annorlunda skolgång är han allmänbildad och säger själv 

att han trivs i skolan. Vid studiens genomförande går han i årskurs 6 och 7. 

Tobbe tycker om att sparka boll på rasterna och gillar sociala aktiviteter som dunkgömme 

och andra lekar. På fritiden ägnar han sig mest åt att spela dataspel som Counter-Strike och 

Grand Theft Auto. Han har alltid något specialintresse som han fördjupar sig i och aktivt 

söker fakta om, till exempel Titanic, Alcatraz och favoritlaget i Champions League. 
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Studiens skolkontext  

I uppsatsen har jag valt att kalla insatsen inom vilken jag arbetar särskild undervisningsgrupp 

eftersom det är den term som används i skollagen. En särskild undervisningsgrupp är ingen 

skolform utan en åtgärd inom grundskolan som styrs av skollagen där det står att läsa: 

Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan 

undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till (kap 3, 11 

§) 

Den särskilda undervisningsgruppen är en organisationsform som ska underlätta för 

eleverna att uppnå de uppsatta målen i enlighet med de för grundskolan rådande 

styrdokumenten, det vill säga den kommunala skolplanen och läroplanen.  

De elever som placeras i särskild undervisningsgrupp har många gånger en lång rad 

erfarenheter av skolmisslyckanden med sig. Det finns oftast flera faktorer som bidragit till 

placeringen; till exempel konflikter på skolan med andra elever och personal, psykisk ohälsa, 

diagnoser, sociala förhållanden, långvarig frånvaro från skolan, ofta i en kombination. Målet 

med en placering i en särskild undervisningsgrupp är att hjälpa eleven tillbaka till närskolan 

och placeringsbeslutet ska omprövas regelbundet. I ett av överklagandenämndens 

vägledande beslut står det att: 

Eftersom målsättningen vid placering i en särskild undervisningsgrupp är att eleven ska återgå 

till sin ordinarie klass är det av vikt att det är klarlagt vid vilken skolenhet eleven har sin 

placering3 (författarens kursivering). 

Min lärarerfarenhet är att det är en vanlig föreställning hos elever som kommer till den 

särskilda undervisningsgrupp där jag undervisar, liksom hos deras vårdnadshavare, att 

placeringen gäller för resterande tid på grundskolan. Eleverna har inte heller målet att 

återvända till sina närklasser och tror många gånger att detta inte ens är ett alternativ. 

Känslan av utanförskap är stark hos eleverna och motivationen är många gånger låg.  

                                                 
3 Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende, domstolsliknande myndighet dit du som elev eller 
vårdnadshavare kan överklaga vissa beslut inom förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen. Skolväsendets överklagandenämnds vägledande beslut finns publicerade på 
www.overklagandenamnden.se  
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Etiska hänsynstaganden  

Vetenskapliga forskningsrådet (2002) har tagit fram fyra allmänna huvudkrav som varje god 

forskare bör ta hänsyn till för att skydda sina informanter och försäkra att undersökningen 

går etiskt riktigt till. Dessa huvudkrav har följts under detta arbete. 

Eleverna har blivit tillfrågade om de vill vara med i undersökningen och informerade om att 

de får säga nej eller hoppa av när de vill. När eleverna bestämde sig för att delta i 

undersökningen kontaktades vårdnadshavarna för deras samtycke. Det skedde muntligt. Jag 

berättade för både elever och vårdnadshavare att informationen som framkom i 

intervjuerna skulle användas i min uppsats och publiceras på nätet. Alla namn är fingerade 

och information som kan vara känslig har uteslutits. 

Studiens genomförande 

Intervjuerna genomfördes i samband med att jag deltog i kurser inom magisterprogrammet. 

Inför varje intervju informerades eleverna om att samtalen var delar av uppgifter vi skulle 

göra på högskolan och att det skulle vara till hjälp om de ville ställa upp och låta sig 

intervjuas. Samtliga elever ställde sig positiva och visade genomgående omsorg om och 

ansvar för att genomföra de planerade intervjuerna.  

Alla intervjuades enskilt. Markus och Erik intervjuades dessutom i par vid ett tillfälle. De bad 

särskilt om detta och deras motivering var att det var lättare och roligare. En intervju skedde 

i grupp med Johanna, Markus och Erik. Jag valde att intervjua dem tillsammans för att jag var 

nyfiken på hur eleverna skulle tala om en bok de läst och sin upplevelse av den i grupp.  

Det visade sig vara ett mönster att elevernas ork och motivation avtog efter ungefär 20 

minuter under de individuella intervjuerna. Intervjun med Markus och Erik varade dock 

längre, i sammanlagt en timme, den första delen i 18 minuter och efter en kvarts rast 

fortsatte den i ytterligare 48 minuter. Intervjun med Johanna, Markus och Erik avbröts också 

av en rast och varade i sammanlagt 27 minuter. 

Intervjuerna tog plats i personalrummet på skolan eller i ett enskilt grupprum. De spelades in 

med hjälp av en mobiltelefon som låg på bordet framför eleverna. Intervjuerna har 

transkriberats i sin helhet, förutom de första enskilda samtalen med Erik och Markus samt 

parintervjun, där endast de delar som var relevanta för studien har transkriberats. 



 31 

I transkriptionerna har jag strävat efter att vara ordagrann och även markerat pauser och 

skratt, gäspningar och andra ljud. De delar av intervjuerna som jag har citerat i uppsatsen 

har jag anpassat till skriftspråket för att skapa ett flyt i texten för att förenkla förståelsen. Jag 

har av den anledningen inte tagit med omtagningar och ljud samt givit texten en 

skriftspråklig form.  

Planering och textval 

Vid skolstart förelåg informationen att elevgruppen skulle bestå av åtta elever, sju pojkar 

och en flicka i årskurs sex och sju. Flera av eleverna hade läs- och skrivsvårigheter som 

utretts till viss del. Två av eleverna hade året innan nått kunskapskraven i svenska enligt 

dokumentationen.  

Den information som fanns att tillgå om elevernas erfarenheter av läsning och litterära 

preferenser var att flickan endast läste verklighetsbaserade berättelser och att flera av 

pojkarna var intresserad av fotboll eller dataspel. Utifrån den informationen planerades att 

inleda terminen med läsning, både enskild läsning och högläsning. Den enskilda läsningen 

skulle redovisas i form av korta skriftliga reflektioner och under den gemensamma läsningen 

skulle det föras fortlöpande boksamtal. Det långsiktiga målet var att så småningom kunna 

föra boksamtal där alla läste olika böcker för att ge eleverna möjlighet att berätta för 

varandra om böckerna och ta del och få tips om andra böcker av sina klasskamrater.  

Ett antal böcker lånades på biblioteket inför terminsstarten, böcker som liknade 

verklighetsbaserade berättelser men var mer renodlad fiktion för att tilltala flickan, 

däribland Femton år och skitsnygg av Emma Granholm, samt ett antal lättlästa böcker i 

kategorierna fantasy, deckare och sport som skulle kunna locka pojkarna till läsning.  

För den gemensamma högläsningen i årskurs sex lånades Nyckelbarnen av Sara Kadefors och 

för årskurs sju Hungerspelen av Susanne Collins. Valet föll på Nyckelbarnen för att den 

handlar om barn som är utsatta för en vuxenvärld som inte riktigt ser och förstår dem och 

om vänskap och konflikter. Tanken var att eleverna skulle kunna känna igen sig i bokens 

karaktärer och de situationer huvudpersonerna upplever, vilket skulle skapa 

förutsättningarna för viktiga och berörande samtal. Hungerspelen var vid gällande tidpunkt, 

högaktuell både som bok och film. Den innehåller spänning och drama, kampen om 

överlevnad och kärlek i en hård konkurrens. Förhoppningen var att eleverna skulle sugas in i 
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berättelsen och dela en magisk läsupplevelse som kunde ligga till grund för fortsatta 

utflykter i böckernas värld.  

Trots goda intentioner och detaljerad planering faller högläsningen inte i god jord. Eleverna 

protesterar, sjuorna mer högljutt än sexorna. De har redan sett filmen och är inte 

intresserade av att läsa boken. De avbryter läsningen genom att prata, kommentera, somna, 

spela på mobilen eller helt sonika lämna rummet. Efter en dryg månads kamp mellan lärare 

och elever avbryts högläsningen och eleverna arbetar vidare med den enskilda läsningen 

som de genomför med hjälp av mutor i form av ett utlovat biobesök.  

Elevgruppen visar ett starkt motstånd till både läsning och skrivning. Deras argument är att 

de redan kan både läsa och skriva och uppgifterna de får i skolan är därmed överflödiga. 

Resultatet av motståndet är att majoriteten av eleverna får underkänt i svenska vilket i sin 

tur leder till samtal mellan lärare och elevgrupp där man till slut enas om att eleverna ska 

lyssna på högläsningen av en bok under höstterminen. I samråd mellan elever och lärare 

beslutar man i årskurs åtta att läsa Gilla hata horan av Johanna Nilsson och årskurs sju låter 

sig övertalas att prova Stormvarning av Anthony Horowitz.  

Högläsningen är en överenskommelse mellan elever och lärare. Från lärarens perspektiv är 

det ett försök att ge eleverna en positiv upplevelse av att läsa skönlitterära texter. 

Högläsningen är schemalagd, tre gånger i veckan. Inför varje uppläsning pratar gruppen kort 

om vad som hänt i förgående kapitel. Ibland sker uppläsningen utan avbrott, under andra 

tillfällen avbryter uppläsaren och/eller eleverna läsningen för att klargöra något, förklara 

eller fråga om betydelsen av ett ord eller reflektera över en händelse. Vid några tillfällen 

leder dessa avbrott till längre reflekterande samtal. Uppläsningen avslutas med en kort 

gemensam reflektion.  

Boksamtalen som ägde rum i samband med uppläsningen dokumenterades inte, utan endast 

de samtal som sker under intervjuerna efter avslutad läsning spelades in. Orsaken till att 

boksamtalen under uppläsningen inte dokumenterades är att jag, istället för att själv läsa 

böckerna, ber två manliga kollegor, Per och Jonas, att läsa högt för eleverna. Den enda 

instruktion jag ger mina kollegor inför högläsningen är att de ska läsa böckerna högt för 

eleverna. Med bakgrund av min tidigare erfarenhet av högläsning med eleverna vill jag 

undvika att uppläsningen uppfattas av dem som en kravsituation genom frågor om deras 

tankar och åsikter.  
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Tanken med att be mina kollegor läsa är att eleverna har behov av manliga förebilder som 

läser och samtalar om läsning med dem. Böckerna innehåller skildringar av sorg, besvikelse, 

kärlek, sex och andra ämnen som kan vara känsliga att tala om för en tonåring och om 

eleverna har frågor under uppläsningen kan vara lättare för tonåriga pojkar att lyfta 

funderingar med en manlig lärare. Jonas läser för årskurs sju och Per läser för årskurs åtta.  

Högläsningen av Stormvarning uppskattas av årskurs sju som fortsätter att läsa ännu en bok i 

serien, Högt spel. När årskurs åtta har läst Gilla Hata Horan föreslår läraren att man 

fortsätter högläsningen med Sjutton år och skitsnygg av Emma Granholm, vilket eleverna 

accepterar. När båda grupper högläst två böcker får de välja mellan egen läsning och 

högläsning och eleverna uttrycker enighet, de vill fortsätta med högläsningen. Årskurs sju 

fortsätter med ytterligare en bok i serien av Anthony Horowitz. Årskurs åtta önskar välja 

nästa  bok   själva  och  Erik  deklarerar  att  han   inte  vill   läsa   fler   ”relationsböcker”,  men   lyfter  

sedan fram Vinterviken av Mats Wahl som förslag. Markus protesterar och valet avgörs med 

hjälp av lottning. Det går, i slutet av det andra läsåret, att notera en skiftning i hela 

elevgruppen. Högläsningen har blivit ett regelbundet inslag under skolveckan och eleverna 

önskar ibland extra högläsning. 

Analysprocessen 

Analysen av materialet påbörjades när den första elevintervjun hade genomförts och pågick 

parallellt med följande elevintervjuer. Resultatet av analysen från den första elevintervjun 

genererade insikter och kunskap vilken gav upphov till nya frågor som ställdes i följande 

intervju vilken i sin tur genererade nya insikter och kunskap. Processen pågick under hela 

materialinsamlingsperioden och ett mönster framträdde i elevsvaren vilka har sammanställts 

under rubrikerna i analys och resultatdelen. 
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ANALYS OCH RESULTAT 

Syftet med undersökningen är att undersöka elevers läsupplevelser. Ambitionen är att 

undersöka hur elever, som har uttryckt ett starkt motstånd till läsning i skolan, upplever 

läsning av fiktiva texter, vilka texter de möter på fritiden och i skolan samt vad som sker i 

mötet mellan skolans uppdrag och fritidsvärlden och med utgångspunkt i elevernas 

upplevelser och uppfattningar reflektera över hur läraren kan arbeta tillsammans med 

eleverna för att utveckla deras läsförmåga.  

Icke-läsarens textvärldar 

I intervjuerna med Johanna, Erik, Markus och Tobbe om vilka fiktiva texter de läser på 

fritiden understryker alla fyra att de inte är läsare. Deras beskrivning av vad det innebär att 

vara en läsare tycks inte stämma överens med deras egna läsvanor. Erik, Markus och Tobbe 

tycker om att spela data och Tv-spel och ägnar timmar åt dessa texter. Erik, Johanna och 

Markus tittar ofta på film och TV och Markus läser skräcknoveller på datorn. Men ingen av 

dem berättar spontant om dessa texter när de får frågan utan svarar istället med vad de inte 

läser. Erik och Tobbe berättar att de inte läser böcker, att de bara läser böcker i skolan. 

Johanna berättar att hon bara läser böcker på kvällen om hon inte kan somna. Markus 

berättar att han bara läser texter på datorn. Ingen av eleverna uttrycker någon medvetenhet 

om att det kan finnas likheter mellan de textvärldar de tar del av och böcker. Under varje 

intervju måste intervjuaren förklara att alla sorters texter är intressanta innan eleverna 

börjar berätta om fritidens texter.  

Att läsa fritidens texter 

I intervjuerna framkommer det att utöver data och TV-spel lyssnar eleverna på musik, tittar 

på film och TV och använder sina mobiltelefoner för att kommunicera med vänner via sms 

och sociala medier samt tittar på klipp på bland annat Youtube. De ägnar tid åt sina 

fritidstexter som är viktiga för dem. Markus går så långt att han konstaterar att ”Spelandet  är  

mitt  liv”  (P1). 

Han ägnar sig främst åt dataspel, favoritspelen är Day Z och Garry’s  Mod. Båda spelen tillhör 

kategorin mods och är modifikationer av ett visst spelläge. Ett mod fungerar som en virtuell 

sandlåda, man träffas och leker tillsammans och spelaren bestämmer de flesta regler 
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tillsammans med sina medspelare. Mods kräver att man kan samarbeta med andra, har 

tålamod, fantasi och kreativitet för att spelandet ska bli roligt. Det är friheten i spelet och 

möjligheten att skapa egna regler som Markus uppskattar och gör Garry’s   mod till hans 

absoluta favorit. Det andra spelet Markus tycker om att spela är Day Z, ett kombinerat 

RP/FPS spel, det vill säga Role Play/First Person Shooter spel. I den här typen av spel bygger 

spelaren upp en egen karaktär och i spelet ser man händelserna som om man var där, sitt 

vapen, händer och fötter. Spelet går ut på att överleva så länge som möjligt och man måste 

samarbeta med andra för att överleva, hitta mat och ammunition samt vinna strider mot 

fienden. Markus säger att det som gör Day Z roligt att spela är att 

[m]an får en utmaning helt enkelt som består i att tänka vad du skulle gjort i ett sådant tillfälle eller vad 

du skulle göra helt enkelt. Du ska träna in dig i karaktären du är och du ska vara överlevaren, du ska inte 

vara snubben som sitter bakom datorn och spelar (P2). 

Markus förhållningssätt till dataspelen liknar Appleyards (1991) hjälteläsare, läsaren som 

ikläder sig rollen som hjälte. I spelvärlden övervinner Markus svårigheter och faror, han tar 

sig genom banor där han segrar över ondska, knyter vänskapsband, bryter mot regler och 

testar gränser. Böckernas äventyrsserie har bytts ut mot dataspelet, men fyller samma 

funktion:  

[…]  man  kan  leva  i  en  helt  ny  värld  helt  enkelt,  så  man  kan  låsa  ut  sig  från  samhället  och  allt  som  händer  

runt omkring dig (P1). 

I dataspelet möter Markus utmaningar och får samtidigt bekräftelse på att han kommer att 

klara av de svårigheter han möter i den yttre verklighet han blir alltmer medveten om att 

han är en del av. 

Erik, söker regler och tydlighet, han vill att det ska finnas en förutsägbarhet i spelet och likt 

hjälteläsaren föredrar han fiktiva texter som följer ett visst händelseförlopp. Erik spelar 

World of Warcraft (WoW) och när han berättar om spelet pratar han om ”levels”, olika 

”allianser” och ”lag” och han kan namnet på dem alla. Han uppehåller sig vid egenskaper, 

vapen, styrkor och svagheter hos olika karaktärer och hur man på olika sätt kan ta sig upp till 

nästa ”level”. De valmöjligheter mods ger upplever han som meningslösa, till skillnad från 

Markus som gillar valmöjligheterna och har tröttnat på alla regler i WoW (P2). Gemensamt 

för båda pojkarna är att de i spelen söker sig till äventyret där de själva kan ta rollen som 

hjälte och övervinna svårigheter av olika slag. Skillnaden mellan dem kommer till uttryck i 
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hur mycket styrning de vill att spelet ska innehålla och i vilken grad de vill kunna påverka 

spelets utgång. 

Förutom den fantasivärld dataspelen erbjuder uttrycker Markus och Erik en stark upplevelse 

av att de lär sig mycket på att spela. Eftersom spelen är omgivna av social aktivitet är en 

förutsättning för att man ska lyckas att man kan kommunicera med medspelarna. Språket 

som dominerar är engelska och Erik och Markus berättar hur de på olika sätt tagit reda på 

vad engelska ord och uttryck betyder för att kunna delta i spelet. De beskriver situationer då 

de aktivt sökt upp information genom att använda internet, översättningsprogram, vänner 

och syskon för att kunna komma framåt i spelet. Det är ett engagemang och en 

handlingsförmåga som de sällan visar prov på under lektionstimmarna i skolan, vilket kan 

bero på att de upplever undervisningen som meningslös. Skolan behövs inte, menar Erik, 

eftersom han redan lärt sig allt han kan genom att spela WoW (P2). Erik och Markus ger, 

både i ord och handling, uttryck för det Olin-Scheller (2006) och Dunkels (2012) varnar för, 

när skolan inte värdesätter elevernas fritidstexter, vänder de ryggen till skolans texter.  

Även Johanna och Tobbe upplever fritidens texter som en viktig källa till kunskap. Musiken är 

central för alla fyra eleverna. Den förmedlar kunskap och den är en förutsättning för att 

kunna ta till sig kunskap, menar de. När eleverna lyssnar på musik upplever de också att 

deras språk (engelska) utvecklas: 

Det är ganska bra för när man lyssnar på musik så fastnar det ofta i ens huvud, läser man texten så lär 

man också självaste orden med till slut och så har du den i ditt huvud, så kan du texten utantill (M3). 

Om jag inte kan så mycket engelska men jag kan liksom den låten, så lär jag mig den låten på engelska. 

Då kan jag ju mer engelska än jag hade kunnat om jag kanske inte hade lärt mig den låten (J3). 

Jag upplever från elevernas sida ett starkt motstånd mot att släppa in vuxna och därmed 

avslöja fritidens texter, något som blir särskilt tydligt i intervjuerna med Markus. Markus, 

visar det sig, läser många olika texter. Förutom spelen tittar han också gärna på Creepy 

Pasta-avsnitt på Youtube som han beskriver som: 

Läskiga historier typ, det är kanske är nån som berättar eller så får man läsa själv. Mina favoriter är nog 

Room Zero och Abandoned by Disney. Room Zero är uppföljaren till Abandoned by Disney. Det är som 

noveller ungefär fast läskiga noveller som är ganska spännande med. Det är roligare när man hör någon 

annan läsa för då lägger de in, kanske ljudeffekter, kanske tyst, lite dyster musik (M2). 
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Creepy Pasta är inlästa skräcknoveller skrivna av olika författare. Vem som helst kan skicka in 

bidrag som sedan godkänns och publiceras på sajten www.creepypasta.com. Uppläsningen 

ackompanjeras av musik och ljudeffekter samt ett svartvitt fotografi som mot slutet av 

berättelsen avslöjar något otäckt i bilden. Det är intressant att notera att Markus tycks ha 

kunskap om vad som är typiskt för en novell och kan förklara skillnaden i upplevelsen mellan 

att läsa en text på egen hand och lyssna på uppläsning av någon annan samt hur 

användningen av bild, musik, ljud och färg påverkar hans upplevelse av texten.  

Markus avslöjar sin erfarenhet av och kunskap om olika texter först i slutet av läsåret, när 

han blivit intervjuad vid flera tillfällen under ett antal månader. Det visar sig att under skoltid 

är det på rasterna som han är som mest aktiv. Han har en långsam arbetstakt under 

lektionerna och tar sig motvilligt an de flesta av skolans uppgifter. Rasten ägnar han sedan åt 

att fördjupa sig i de texter som han finner intressanta. Förutom att lyssna på novellerna på 

Creepy Pasta tittar han på film. När rasten är slut antecknar han tiden och återupptar sitt 

tittande vid nästa rast. Under den sista intervjun (M3) berättar Markus att han tittar på 

filmen Boktjuven och först nu berättar han att han även läst boken Boktjuven av Markus 

Zusak. Han har inte vid något annat tillfälle under tidigare intervjuer berättat att han läst 

boken, eller någon annan bok för den delen, trots att han flera gånger fått frågan om vilka 

slags texter han läser och vad han läser på fritiden. Han nämner boken i förbigående och 

initialt vill han inte berätta om sin läsning men längre fram i intervjun framkommer det att 

han läste boken tillsammans med en kompis: 

Nej men alltså först börja hans pappa läsa den och sen läste han den för oss, sen fick vi öva lite och läsa 

och  sånt  för,  ja…  (M2). 

På frågan om han föredrar boken eller filmen svarar Markus att han inte minns mycket av 

boken och så tillägger han: 

Boken skulle nog vara bättre, tror jag, för massor av det som finns i boken lägger man inte i filmer. Till 

exempel det är jättemånga filmer som har gjorts av böcker, man lägger inte allting från böckerna i 

filmerna, då skulle de vara extremt långa och det kostar mycket, mycket, mycket mer pengar (M2). 

Återigen ger Markus prov på att han har både insikt i och förståelse för två olika textgenrer 

och hur berättelsen i en bok förändras när den omarbetas för en film, en kunskap han inte 

tidigare visat att han besitter. Även Tobbe visar under intervjun prov på en förståelse och en 

kunskap om texter som han inte gett uttryck för i undervisningen: 
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Det är annorlunda att sitta i en bok än att sitta ute på en skärm och titta. Själva boken där beskriver de 

mer om händelser än de gör på internet. Där står det bara, han gjorde det, han flydde från Alcatraz, men 

i boken står det hur han flydde. Så det är lite bättre med böcker (T1). 

I intervjun med Markus visar det sig att han har erfarenhet av olika slags fiktionstexter, något 

både Tobbe och Johanna också antyder, men de delar inte spontant med sig av sin kunskap 

och erfarenhet till läraren. Istället antyds den vid direkta frågor och det kräver flera längre 

intervjuer innan de är beredda att dela med sig lite av sin kunskap. Samtidigt kan man 

konstatera att det är först efter det att läraren har inlett enskilda intervjuer om elevernas 

fritidstexter som de är beredda att ta sig an skolans texter och läsningen kommer med detta 

också igång under skoltid. Lärarens medvetenhet om elevernas kunskap om och erfarenhet 

av texter är en förutsättning för att skapa en meningsfull inlärningssituation. Barton (2007) 

lyfter fram att det finns ett samband mellan elevers framgång i skolan och hur väl hemmets 

och skolans literacy är matchade. För att elever, som fostras i en literacytradition som starkt 

skiljer sig från skolans, ska lyckas är det nödvändigt att skolan intresserar sig för deras 

kunskap och erfarenheter. Först då kan skolan erbjuda en undervisning som ger eleverna 

möjlighet att använda sina kunskaper och skapa en inlärningssituation för eleverna där de lär 

sig behärska skolans literacy (Evans 2004). 

Att läsa skolans texter 

Johanna intervjuas om sin läsning av den grafiska romanen Elin under havet. Markus och Erik 

intervjuas enskilt om Gilla Hata Horan och deltar i en gemensam intervju om Sjutton år och 

Skitsnygg där även Johanna deltar. Tobbe intervjuas om Stormvarning och Högt Spel.  

Johanna har specifika krav på böcker, de måste vara realistiska och berätta om människors 

öden, hur de genomgått svårigheter och lyckats skapa sig ett bra liv trots alla motgångar. Elin 

under havet är en grafisk roman och genren skiljer sig från de texter Johanna vanligtvis läser. 

Trots detta tilltalar boken henne eftersom hon bedömer den som realistisk i bemärkelsen att 

det som utspelar sig i boken kunde ha hänt i verkligheten även om det är en påhittad 

berättelse. Hon jämför den med andra böcker hon har läst och känner igen ett tema i boken 

vilken hon identifierar sig med, flickan som genomlever svårigheter och reser sig ur dessa 

och skapar sig ett bra liv. När Johanna läser Sjutton år och skitsnygg väljer hon att identifiera 

sig med Alexa. Alexa är flickvän till bokens huvudkaraktär Felix. Johanna protesterar mot Erik 

och Markus tolkning, att det är Felix och Felix antagonist Zätas historia som ska berättas. 
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Istället argumenterar Johanna för att författaren vill berätta Alexas berättelse. Enligt 

Johanna förmedlar boken ett budskap om möjligheten att överkomma svårigheter, genomgå 

en förändring och skapa ett bra liv för sig själv: 

Det är typ bevis på hur fort man kan ändras, alltså man kan gå från en person till en helt annan, så jag 

tyckte den var bra (G1).  

Även för Markus och Eriks upplevelse av böckerna de läser har graden av igenkänning en 

betydelse. I samtalen om Gilla Hata Horan, som båda uppskattar, refererar de till egna 

erfarenheter och Erik förklarar: 

Det är som jag, när jag lekte ”king” på skolan, det handlar ju lite om det med Robin ju, det här med 

”king” på skolan liksom, och så faller han själv i skiten (E1). 

Markus berättar om sina erfarenheter av mobbing från sin tidigare skolgång och känner igen 

hur en liten, obetydlig och ogenomtänkt kommentar kan urarta till mobbing som får 

långtgående konsekvenser för de inblandade. Både Markus och Erik uppskattar att 

författaren lyckas visa de olika huvudpersonernas känslor och upplevelser genom att låta 

samtliga komma till tals i bokens olika kapitel.  

Tobbe berättar att han inte tyckte om högläsning tidigare, men att hans inställning ändrats 

med uppläsningen av Stormvarning läraren gjorde. Tobbe jämför huvudpersonen Alex med 

sig själv, de är i samma ålder, gillar fotboll och hejar på samma lag och Tobbe uppfattar 

honom som en vanlig trevlig, glad och rolig kille (T1).  

Det är avgörande för samtliga elever att de på något sätt känner igen och kan relatera till 

huvudpersonen samt att bokens konflikt har en subjektiv relevans för dem. Men även när 

den subjektiva relevansen uppstår kan ett avvisande äga rum. Markus avvisar boken Sjutton 

år och skitsnygg. Han har inte problem att känna igen karaktärerna i boken, men avfärdar 

dem som en grupp med människor han inte vill befatta sig med. Bokens konflikt ligger 

honom så nära att han inte kan eller vill ta den till sig.  

Även det realistiska anslaget i berättelsen är centralt och eleverna behöver kunna känna igen 

sig i berättelsen oavsett om den är placerad i en agentvärld, såsom Stormvarning och Högt 

Spel, eller förmedlas genom en mangaliknande grafisk roman, såsom Elin under havet. Det 

som berättas måste eleverna uppleva skulle kunna vara sant för att acceptera boken. 

Eleverna tycks befinna sig någonstans mellan Appleyards (1991) hjälteläsare och tänkande 
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läsare. De önskar böcker med snabba händelseförlopp och dramatik, samtidigt som de söker 

igenkänning med huvudpersonen vars känslomässiga utveckling de inbjuds att ta del av 

genom berättelsen och där deras egna upplevelser bekräftas. 

Malmgren (1997) och Molloy (2002) menar att bekräftelsen är central för att ungdomar ska 

acceptera en text. Markus och Erik relaterar böckerna de läser direkt till egna erfarenheter. 

Erik kan känna igen sig i både Gilla Hata Horan och Sjutton år och skitsnygg och tycker att 

båda böcker har varit bra att läsa. Markus, å andra sidan, tycker om den första boken men 

avvisar den andra: 

M: Jag vet inte, jag tyckte inte om boken. 

I: Du gillade inte boken? 

M: Nej. 

I: Ändå gick du med på att läsa den. Hur kommer det sig? 

M: Jag gick inte med på det, jag höll på och protestera, men så fick jag helt enkelt bara sitta där och bara 

låtsas att man lyssnade. 

I: Vad var det du inte gillade med boken då? 

M: Den var tråkig (G2). 

En anledning till att Markus tycker boken är tråkig är att den, handlar om en grupp 

ungdomar som träffas, pratar, festar och blir ihop. Markus uppskattar mer ” att någon dör 

eller blir nerskjuten i ett blodbad” (G2). Sjutton år och skitsnygg matchar inte Markus 

erfarenheter av en bra text. Hans litterära repertoar består till stor del av dataspel som 

innehåller dramatik, rök och kaos. Sannolikt är det den lågmälda tonen i boken Sjutton år 

och skitsnygg som leder till att Markus avvisar texten. Däremot lever våldet och hoten i Gilla 

Hata Horan upp till Markus förväntningar och då uppstår en matchning mellan 

repertoarerna (McCormick 1994). Trots att slutet på boken är mycket dramatiskt och Markus 

inte anser att det är särskilt troligt att det skulle gå till så i verkligheten, bedömer han det 

som realistiskt eftersom alla bråk, i Markus erfarenhet, inte slutar lyckligt i verkligheten 

heller. Markus tror att huvudpersonerna börjar närma sig en förståelse för varandra, men 

det är ingen garanti för att det kommer bli bra för dem (M1). 

Erik, Johanna, Markus och Tobbe visar en inlevelse och igenkänning med karaktärerna vilket, 

enligt Appleyard (1991): 

succeeds when  the  characters  of  adolescent  novels  match  their  reader’s  newfound  sense  of  complexity,  

but do not exceed it (Ibid: 106). 
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Igenkänning med och upplevelsen av att bli bekräftad av berättelsen är en förutsättning för 

att eleverna ska acceptera boken. Men igenkänning kan även leda till att boken avvisas vilket 

är vad som händer när Markus läser Sjutton år och skitsnygg: 

I: Vad tyckte du var bra i boken? 

M: Jag har ingen jävla aning vad jag tyckte var bra, för jag tyckte inte så mycket var bra, jag vet inte ens 

om jag tyckte någonting var bra (G1). 

Markus avvisar boken för att den kommer för nära hans egna erfarenheter och han därför 

har svårt att acceptera den. En spänning uppstår mellan Markus och texten, vilket leder till 

att han avvisar boken (McCormick 1994). Samma spänning ligger också till grund till samtalet 

som utvecklar sig mellan Erik och Markus under gruppintervjun om Sjutton år och skitsnygg 

då deras olika tolkningar av boken möts: 

I: Hur skulle du beskriva Felix? 

E: Ja, han är chill. 

I: Mm. Du då Markus? 

M: Jag umgås inte så ofta med själviska personer, så jag skulle nog undvikit honom.  

E: Du umgås ju med mig. 

M: Va? 

E: Du umgås ju med mig. 

M: Du är inte så jävla självisk. 

E: Hur vet du det? 

M: För att du har bjudit mig på saker [skrattar] 

I: Är det att vara  självisk,  att  man… 

M: Helst att man typ bryr sig om andra och så.  

I: Mm. Man är inte självisk om man bryr sig om andra? 

M: Nej. 

E: Kan man visst de vara.  

I: Vad är Felix för en person skulle du säga Markus? 

M: En fjortis. Han låter ganska självisk av sig och bryr sig bara om sitt utseende och att visa att han är 

boss. 

E: Han bryr sig inte bara om sitt utseende. 

I: Nej. 

E: Han bryr sig om sina vänner och sin flickvän och allt ju.  

I: Ja. 

E: Annars hade han inte blivit svartsjuk på Zäta ju. 
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M: Jag antar han blev mer avundsjuk för han har ju haft allting i sina händer förut och sen kommer den 

andra killen och försöker ta det ifrån honom så han: Nej fan jag ska hålla mitt revir inför (G1). 

Erik ger i samtalet uttryck för en förståelse för Felix och hans agerande, han försvarar Felix 

och drar samtidigt paralleller till sig själv och Eriks och Markus vänskapsrelation. Appleyard 

(1991: 111) skriver: 

[...] the reader reflects about the characters, their motives and feelings, and how these do or 

do not resembles his or her own motives and feelings [...] 

Eriks försvar av Felix tyder på att han känner igen sig i bokens huvudperson. Markus svarar 

genom att nyansera sin bild och tolkning av Felix. Samtalet tycks ge Markus möjlighet att 

hantera komplexiteten i Felix (och sig själv samt sin relation till Erik?). Utifrån spänningen 

mellan text och elev sker i samtalet en utveckling hos eleven. Undervisningen har möjliggjort 

för ett gemensamt meningsskapande. Genom högläsning och efterföljande intervjuer, har 

läsningen utvecklats till en social aktivitet och gett upphov till samtal och interaktioner 

mellan eleverna (Langer 2005). 

Gemensamt för Johanna, Erik och Markus tolkningar av Sjutton år och skitsnygg är att de är 

övertygade om att berättelsen bygger på upplevelser som författaren själv har haft och att 

en av karaktärerna är författarens alter ego (Markus förutsätter för övrigt att författaren är 

en man tills han blir korrigerad av Erik): 

I: Så vad tänker du, vad tror du den här författaren har för syfte?  

M: Det låter som man håller på och snackar, typ skriver en dagbok låter det som.  

I: Absolut. Vad tror du är anledningen att man väljer att skriva i dagboksform? 

M: Antagligen för han kanske kände igen sig, ville skriva kanske nått  han  varit  med  om… 

M: Kanske nått som sitter i hennes huvud som vill bli bortrensat. Typ skriva en bok och berätta för alla 

andra i världen. 

E: Hon kanske har vänt på allting och hon ändrar sin egen figur till en kille och egentligen är det en tjej 

som kommer. Istället för Zäta är det en tjej och hon har ingen alltså, så Alexa är en kille istället. Hon har 

vänt på hela grejen. 

I: Ok. Vad är syftet med det, varför skulle man göra en sån sak? 

E: För att hon inte ska berätta sitt eget liv och hon vill bara berätta alltså ur ett annat perspektiv. 

I: Mm. Då blir det ur en killes perspektiv. 

I: Vad tänkte du Johanna, tänkte du att hon hade vänt på det på något annat sätt? 

J: Ja, alltså det kan ju vara så. Eller så är det så som det är ju. Hon är en av dom karaktärerna (G2). 
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Det är intressant att Erik är beredd på att ge sig in ett komplicerat resonemang om 

författarens alter ego för att få sin hypotes, att författaren berättar om något självupplevt, 

bekräftat. Min tolkning är, med stöd av Appleyard, att de motstridiga känslor, tankar och 

beteenden som Felix upplever är något Erik själv arbetar med och för att kunna acceptera 

dessa måste han finna bevis för att historien är förankrad i en ”sann”  verklighet. Annette 

Årheim diskuterar i sin avhandling När realismen blir orealistisk: Litteraturens "sanna 

historier" och unga läsares tolkningsstrategier (2007) betydelsen av undervisningen för 

ungas  förståelse  och  tolkning  av  de  ”sanna”  berättelserna. 

Motstånd och möten bland texter 

Läsundervisningen under de två läsåren under vilka denna studie genomfördes ser olika ut. 

Under första läsåret avvisade eleverna läsningen, också lärarens högläsning, för att under 

följande läsår visa uppskattning och intresse för denna läsform. Erik försöker i en av 

intervjuerna förklara varför högläsningen i grupp inte fungerade under första läsåret: 

E: Det var väl när jag gick i sjuan ju. Ja. Precis gått i vanlig skola då man inte läst någonting, då kommer 

man till en annan skola då man ska läsa, ja. 

I: Så du var inte van vid och läsa helt enkelt. 

E: Nej, i början tyckte jag det var jobbigt, man bara…  jag  vet  inte. 

I: Nej men säg, det här är ju jättespännande för mig som lärare. 

E:  Näää…  Jag  trodde  det  var  jobbigt  i  början,  men  när  man  väl  kommer  igång  så  var  det  inte  så  jobbigt  

som man trodde.  

I: Men vad trodde du skulle var jobbigt? 

E: Allt, jobbigt att skriva, jobbigt och göra uppgifterna och så. 

I: Ja. 

E: De var så med alla lektioner i början. 

I: Ja. Det var så rakt av. 

E: Mm. 

I: Trodde du att du inte skulle klara av det eller? 

E: Ja, bland annat. 

I: Bland annat, var det mer, fler anledningar? 

E: Nej. 

I: Du trodde inte du skulle fixa det? 

E: Nej, jag trodde det skulle vara jobbigt. 

I: Jobbigt på vilket sätt? 

E: Drygt, skulle ta skitlång tid (E2). 
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Markus verkar vara inne på något liknande när han säger: 

M: Alla drygade ut den till slut. Så man kan ju inte säga att man har läst den, det är därför man säger vi 

läste Gilla Hata Horan, för vi lyssnade inte precis, vi bara (härmar tonåring) Ah men vi har redan sett 

vad som hände i filmen. (Härmar lärare) Men filmen är inte lika som. (Härmar tonåring) Jo det är den! 

I: Hur kommer det sig att det funkade det här läsåret, inte förra? 

M: Öh, jag vet inte. Det är väl något med att man vant sig mer vid den här skolan kanske och vant sig 

med lärarna så man kan lita på dem och inte vara en jävla rebell hela tiden (M2). 

McCormicks receptionsmodell erbjuder en förklaringsmodell för att förstå konflikten som 

uppstod under första årets högläsning. Deltagarna (eleverna och läraren) i den sociala 

situationen (undervisningen) har olika allmänna och litterära repertoarer och deras 

föreställningar om vad läsning innebär och när, var, hur och varför man läser stämmer inte 

överens. Eleverna protesterar mot högläsningen eftersom den undervisningssituation 

läraren skapar inte stämmer med deras erfarenhet av och föreställning om läsning i skolan. 

Både Erik och Markus tror att högläsningen fungerar bättre under det andra läsåret eftersom 

de vant sig vid både läsningen och lärarna. De vet vad som förväntas av dem och de har 

byggt upp en tillit till lärarna vilket bidrar till att de vågar försöka sig på uppgiften utan att 

hindras av rädslan för misslyckande.  

Lärarens beslut att läsa böcker som ligger nära elevernas fritidstexter (Hungerspelen) och 

elevernas egna erfarenheter (Nyckelbarnen), kan också ha väckt elevernas motstånd 

ytterligare. Eleverna förväntas inte bara att delta i en aktivitet som de inte känner igen, 

högläsningen, utan även läsa/lyssna på texter som ligger nära deras privata sfär och de 

textvärldar de interagerar med på fritiden. Markus berör detta när han under intervjun 

härmar dialogen mellan lärare och elever då eleverna protesterar mot läsningen av 

Hungerspelen (se ovan). Eleverna har redan sett filmen, den tillhör en av deras fritidstexter, 

en genre som de inte har erfarenhet av att arbeta med i skolan och som de inte upplever har 

någon status i skolans värld. Motståndet i gruppen liknar det Holmberg (1990), Willis (1981) 

och Smith och Wilhelm (2002) beskriver. Eleverna skyddar den egna kulturen mot en kritisk 

skola och vuxenvärld och är inte villiga att släppa in lärare i sina tankevärldar och verklighet 

genom att inleda samtal om texten.  

Elevernas misstänksamhet mot samtalen kan även bottna i en ovana vid de reflekterande 

samtalen. Ewald (2007) och Malmgren (1992) visar hur skolans traditioner styr in 

litteraturläsningen i skolan mot färdighetsträning och menar att det finns en avsaknad av 
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reflekterande samtal i undervisningen som ger eleverna det stöd de behöver för att kunna 

tränga in i texter och fördjupa sin läsförståelse.  

Ytterligare en svårighet när man för samtal med en grupp pojkar är att pojkars attityd till 

läsning är nära knuten till deras konstruktion av manlighet. Både Molloy (2007) och Asplund 

(2010) ger exempel på hur pojkar avvisar böcker vars värderingar inte stämmer överens med 

deras egna. Det är mycket som står på spel för dem, om de uttrycker gillande för en bok som 

deras kamratgrupp ogillar kan de stötas ut ur gruppen.  

En central tanke i den erfarenhetspedagogiskt orienterade litteraturdidaktiken är att en 

möjlighet att inleda reflekterande samtal uppstår när läraren erbjuder en undervisningen där 

elevernas egna texter lyfts fram, får ett värde och bemöts med nyfiken och intresse. En 

förhoppning är att elever då kan acceptera skolans texter, men detta är en mycket 

sammansatt fråga. I intervjuerna jämför eleverna sina fritidstexter med skolans texter och 

deras resonemang landar inte alltid till skolans fördel. Markus är under den sista intervjun 

mycket kritisk till högläsningen överlag, han tycker den har varit både tråkig och meningslös, 

men på frågan om någonting har varit bra med högläsningen svarar han:  

M: Jo, vi har ju övat med intervjuerna att förklara och att, vad heter det, vad heter det ordet? 

I: Kan du förklara vad du menar så vet jag kanske vad det är för ord du söker? 

M: Puh. 

I: Du har ju berättat, förklarat, analyserat. 

M: Ja, analyserat 

I: Analyserat, så det är en bra träning? 

M: Ja. 

I: Vad är det bra för? 

M: Hjärnan (M3). 

Två av Langers (2005) punkter sätts här i spel. För det första har intervjuerna resulterat i att 

kopplingar dragits mellan elevernas egna erfarenheter från andra lektioner och tidigare 

kunskaper. För det andra har eleverna har arbetat tillsammans med läraren och varandra för 

att utveckla en djupare förståelse för högläsningen. Undersökningens intervjuer har fungerat 

som ett reflekterande samtal. Markus referens till hjärnan, att intervjuerna tvingat honom 

att tänka, tyder på det. Tonåringen, menar Appleyard (1991) har behov av reflektion för att 

lära sig orientera sig i den komplicerade omvärld de börjar få allt större insikt om. Den 

reflektion intervjuerna har gett upphov till hos Markus, tycks ha spelat en avgörande roll för 
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hans inställning till undervisningen. Trots att han tycker att högläsningsböckerna varit tråkiga 

visar han uppskattning för de intervjuer och samtal som förts i samband med läsningen.  

Under intervjuerna om elevernas fritidstexter har det intresse forskaren (som samtidigt är 

elevernas lärare) visat dem, bidragit till att elevernas textvärldar har fått en plats i skolan. 

Deras tidigare erfarenhet och kunskap har getts ett värde. Den, enligt Barton och Evans 

(2004), så centrala processen, att få ihop elevernas kunskap om literacy med skolans literacy, 

har påbörjats. Ett meningsfullt sammanhang har skapats där eleverna fått möjlighet att träna 

sin förmåga att uttrycka tankar som texterna väcker hos dem, de har berättat om sina 

fritidstexter och bemötts med respekt och nyfikenhet. Intervjuerna väckte ett intresse hos 

eleverna att prata om sina läsupplevelser från högläsningen med varandra. Intervjuerna 

banade på så vis väg för boksamtal, både i samband med intervjuerna, men även i anslutning 

till uppläsningen. Eleverna har kommit att ingå i en läsargemenskap i skolan där de tränat 

och utvecklat sin förmåga att läsa och formulera sig muntligt. 

Erik tycker om högläsningen under det andra läsåret, den enda gång han upplevde det som 

jobbigt var när alla var uppspelta och det blev svårt att fokusera på att lyssna:  

E: Ja, när man håller på och läsa [och] de ska hämta sin laddare efter en rast och vi har börjat. Då kanske 

man börjar tänka på varför de gick in och så glömmer man bort vad som händer i boken. Man måste 

komma in i boken och det tar några sidor. När [det sitter] mycket folk runt och traggar med en liksom. 

Då blir det jobbigt. 

I: Så du måste ha helt tyst omkring dig för att kunna komma in i boken. 

E: Ja (E2). 

Alla typer av störningar i omgivningen gör det svårt för Erik att läsa själv och han är inte 

ensam om att bli störd av ljud och rörelser i sin omgivning. Det är en av anledningarna till att 

musiken är central för alla fyra elever, de använder den för att skärma av omvärlden och 

kunna koncentrera sig på sina arbetsuppgifter:  

Och sen så är det ju bra och skönt att sitta och lyssna på och man kan jobba bättre och så (J3). 

Om man lyssnar, känner sig lite lugnare, behöver inte störa sig på de andra [...] (M2) 

Man kan koppla av när man lyssnar på musik bara, bryr sig inte om allt som har hänt bara, glömmer det. 

(T1) 
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Högläsningen har matchat elevernas repertoar väl. De är vana vid och föredrar att lära sig 

genom att lyssna på musik och andra texter. På frågan vad som krävs för att de ska tycka att 

någonting är roligt och intressant att läsa liknar eleverna svar varandra: 

T: Att jag vill och att boken ska vara bra. Om man är intresserad av en sak som till exempel Alcatraz så är 

det ju lite roligare att läsa en bok om själva Alcatraz än om fotboll. (T1). 

E: Att förstå vad det är jag jobbar med. Likadant ett mattetal, förstår man inte ett mattetal blir det 

jobbigt ju. (E2). 

M: Jag gillar lite blandat, det kan vara action, drama. 

I: Men de sakerna du tycker om att läsa, vad har de gemensamt? Vad är det som gör att du tycker det är 

roligt och intressant och faktiskt läser det? 

M: Action, krig, blod. 

I: Ska det hända något hela tiden? 

M: Ja. 

I: Det får inte stå för stilla? 

M: Exakt! (M2). 

J: Det ska vara spännande, det ska hända mycket, det ska hända någonting helst hela tiden. Det ska 

hända någonting hela tiden, så att det blir kul, så att man bara vill veta mer (J3). 

Sammanfattning 

Hur upplever eleverna läsning av fiktiva texter? 

Johanna, Markus, Erik och Tobbe är fyra elever som uttrycker ett starkt läsmotstånd i skolan 

och inte identifierar sig som läsare. Markus, Erik och Tobbe tycker att de fiktiva texter de 

förväntas läsa i skolan är svåra, tråkiga och meningslösa. Johanna tycker det är ”ok att läsa i 

skolan”   om   hon   får   läsa   de   verklighetsbaserade   berättelse   hon   föredrar. Det uttalade 

läsmotståndet till trots är alla fyra engagerade i en mängd olika fiktiva texter, bland annat 

data- och tv-spel, filmer, musik och internet som de upplever ger dem både kunskap och 

upplevelser. När Markus och Erik spelar identifierar de sig med hjälten i berättelsen som 

spelen bygger på och talar om dem med inlevelse och entusiasm. Musiken fångar upp 

känslor och hjälper Johanna och Tobbe att slappna av och koppla bort en störande omvärld. 

Markus tittar på film och lyssnar på skräckhistorier på internet. I intervjuerna framgår det att 

samtliga texter eleverna tar del av utanför skolans undervisning är väldigt viktiga för dem. 

Men de definierar inte dessa texter som läsning och det gör inte heller skolan. Istället är det 

skolans textvärldar som får definiera vad det innebär att vara en läsare.  
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Vilka texter möter de på fritiden och vilka texter möter de i skolan? 

På fritiden väljer Johanna, Markus, Erik och Tobbe texter som engagerar dem känslomässigt 

och som är kopplade till textvärldar vilka definieras av en social gemenskap och 

samhörighet. Läsningen är inte något som de drar sig undan för att göra utan en upplevelse 

de delar med andra. Texterna kombinerar skrift med bilder, ljud, rörliga bilder, musik och 

animationer och flera av texterna inbjuder även till ett medskapande, till exempel spelen. I 

skolan möter de bokläsningen, något som endast Johanna uppger att hon ägnar sig åt på 

fritiden och då endast när hon har svårt att sova. De har med andra ord ingen eller liten vana 

av att läsa böcker. Alla fyra är överens om att texten ska vara spännande, rolig och 

händelserik för att de ska vara motiverade att läsa, men också att de ska förstå varför de ska 

läsa. Upplever de inget syfte med läsningen blir den tråkig och obegriplig. I skolan ska de läsa 

böcker de inte ser någon mening med att läsa och redan innan de tar sig an uppgiften är de 

övertygade om att de inte kommer att klara av den.  

Vad sker i mötet mellan skolans litteraturtradition och elevernas läsning på fritiden? 

Lärarens försök att föra in texter i undervisningen som tangerar elevernas fritidstexter möter 

ett starkt motstånd. Eleverna skyddar den egna kulturen mot en kritisk vuxenvärld och vill 

inte släppa in läraren i sina tankevärldar och sin verklighet genom att samtala om texten. 

Istället protesterar de så kraftigt i högläsningssituationerna att dessa måste avbrytas. 

Gruppen uttrycker en misstänksamhet mot lärarens syften och det är först efter ett läsår, då 

de fått möjlighet att lära känna skolan och läraren som de kan acceptera högläsningen. När 

en dialog skapas mellan dem och läraren och de upplever att det finns ett intresse för deras 

fritidstexter visar de också ett begynnande intresse för skolans texter. Genom högläsningen 

uppstår möjligheten till reflekterande samtal i gruppen. Högläsningen har utvecklats till att 

vara en social aktivitet som erbjuder en läsargemenskap där högläsare och lyssnare delar en 

läsupplevelse. 
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AVSLUTANDE DIDAKTISKA REFLEKTIONER 

Det centrala i den analys som har presenterats på föregående sidor har varit att beskriva 

elevernas upplevelse av fiktiva texter, vilka fiktiva texter de möter i skolan och på fritiden 

och vad som händer i mötet mellan dessa texter. Resultatet av analysen visar att eleverna 

har en kunskap och erfarenhet av texter som ofta negligeras i skolan. Den lärare som 

bestämmer sig för att lyssna på sina elever har, visar min undersökning, möjlighet att lära sig 

mycket om de textvärldar eleverna rör sig i på sin fritid och även hur de ska kunna forma sin 

undervisning och erbjuda sina elever meningsfulla lärsituationer i skolan.  

Målet med den undervisning som läraren planerade för gruppen i svenska genomsyrades av 

den tilltro till den goda litteraturen som Magnus Persson reflekterar över i sin bok Den goda 

boken (2012). Fokus för undervisningen låg på bokläsningen och byggde på en övertygelse 

hos läraren att läsningen skulle ge eleverna en upplevelse och kunskap som skulle bidra till 

deras språkutveckling, personliga utveckling och kulturella bildning. Den övertygelsen 

delades inte av eleverna som mötte lärarens didaktiska ambitioner med att utveckla ett 

massivt läsmotstånd. 

Hur ska detta läsmotstånd förstås? Handlar det om ett faktiskt motstånd till själva läsandet? 

I intervjuerna framkommer det att de textvärldar eleverna interagerar med utanför skolan 

har ett stort värde för dem. Det är med andra ord inte läsningen i sig de tar avstånd från 

utan skolläsningen. Texterna de ägnar sig åt på fritiden tillhör populärkulturen som brukar 

sättas i motsats till en högkultur. Det är ett motsatspar som fått en stark laddning i 

samhället. Tankar att det ena utesluter det andra och att högkulturen är överlägsen på alla 

sätt växer sig allt starkare, menar Magnus Persson i Populärkulturen och skolan (2000). När 

läraren väljer att lyfta in en av deras fritidstexter, Hungerspelen, i undervisningen skyddar 

de, i likhet med de ungdomar Willis (1981), Holmberg (1990) och Smith och Wilhelm (2002) 

studerat, sin fritidstext genom att dra en skarp skiljelinje mellan den och skolan. De är inte 

beredda på att utsätta sina fritidstexter för skolans och vuxenvärldens kritik. Persson (2000) 

ger dem rätt i sin misstro, traditionellt har skolan stängt ute populärlitteraturen och tillskrivit 

den ett dåligt inflytande som motiverar skolans litterära kanon. När populärkulturen har 

släppts in i skolan har det varit för att hjälpa eleverna att skärskåda den dåliga kulturen och 

ta avstånd från den.  
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De fritidstexter Johanna, Markus, Erik och Tobbe själva väljer tillhör populärkulturen. Det är 

olika texttyper som utvecklats i takt med tekniken och ger eleverna möjlighet att träna de 

förmågor som de behöver i det nya mediesamhället. Ligger texter elever får arbeta med i 

skolan så långt från fritidstexterna att arbetet med skolans texter inte upplevs erbjuda 

möjlighet att träna de kompetenser eleverna upplever att de behöver, uppstår risken att 

eleverna avvisar skolans texter och i förlängningen själva skolan. Skolan har därför en viktig 

uppgift att skapa möjligheter för eleverna att upptäcka vad deras fritidstexter och skolans 

texter har gemensamt. I forskningsintervjuerna reflekterar eleverna över och analyserar 

likheter och skillnader mellan texter som presenteras genom medier, till exempel skrift och 

film, något de inte gjort tidigare under någon av våra lektioner. Det kan bero på att deras 

erfarenhet och kunskap tillskrivs en betydelse när de blir intervjuade som de inte fått 

uppleva under lektionerna.  

Hur kan man då bedriva en undervisning som utgår från elevernas erfarenheter och tar 

dessa på allvar, som respekterar dem och som utmanar dem utan att eleverna upplever att 

de blir personligen kritiserade? Persson (2000) ställer frågan och konstaterar att det är en 

svår balansgång mellan lärarstyrning och elevinflytande. En svag lärarstyrning innebär en risk 

för att man bekräftar elevernas begränsade erfarenheter och en för stark lärarstyrning kan 

medföra att elevers erfarenheter hamnar i skymundan och de förväntas överta lärarens 

synpunkter och teorier. Här, menar jag, är det viktigt att fundera över syftet med 

undervisningen och lyssna på eleverna för att undvika, att som lärare, falla in rollen som 

förmanande vuxen. 

De intervjuer som var en metod för undersökningens forskare att ta reda på elevernas 

uppfattningar om fiktiva texter, fick under studien en annan viktig betydelse. Ur elevernas 

perspektiv gavs de möjlighet att berätta för en lyssnande och intresserad lärare om sina 

läsupplevelser och texterfarenheter. Deras erövrade kunskaper och erfarenheter togs på 

allvar. Informationen möjliggjorde för läraren att göra tydliga kopplingar mellan ämnen i 

skolan och elevernas egna erfarenheter genom sitt val av böcker och metod (Langer 2009). 

De intervjuade eleverna berättar att de upplever att undervisningen i svenska har blivit 

roligare. En elev tycker att han genom intervjuerna fått träna sin förmåga att analysera. 

Under intervjuerna har forskaren, som också är deras lärare, lyssnat och visat nyfikenhet 

inför elevernas verklighet. Eleverna har tagits på allvar och fått tid och utrymme att berätta 
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om sina erfarenheter och sin kunskap. Genom frågor har de utmanats att tänka, formulera 

och bearbeta de texter de läst, både fritidstexterna och skoltexterna. En gemensam 

plattform har skapats och med det förutsättningar för de brobyggen som Evans (2012) talar 

om mellan det eleverna redan kan och de nya kunskaper och erfarenheter skolan kan 

erbjuda. Min undersökning visar, menar jag, hur viktigt det är att lyssna på eleverna. När 

läraren lyssnar på sina elever är de också beredda på att lyssna på läraren och är mer öppna 

för att ta till sig den kunskap skolan har att erbjuda.  

Lärarens roll är central i utformningen av undervisningen och valet av bok visar sig vara en 

viktig och svår uppgift. På sin fritid söker samtliga intervjuade elever texter där de kan ta 

hjälterollen och erövra de svårigheter de ställs inför (Appleyard 1991). En elev läser 

uteslutande böcker där huvudpersonen klarar sig genom en svår uppväxt och skapar ett 

framgångsrikt liv som vuxen och en annan elev förklarar att spelet han spelar går ut på att 

man ska gå in i en annan identitet och bli sitt alter ego i spelet. En förutsättning för att 

eleverna ska acceptera boken är att den stämmer överens med deras repertoar och erbjuder 

dem igenkänning (Mccormick 1994). I valet av bok ska detta kombineras med lärarens 

önskan att utmana sina elever och ge dem nya erfarenheter vilket inte är en enkel uppgift, 

men med kunskap om sina elever och deras intressen och erfarenheter är den möjlig. 

I gruppintervjuerna uppstår emellanåt spontana samtal då eleverna resonerar med varandra 

om böckerna de läst. Under dessa samtal framkommer det att de känner igen sig i 

personerna i berättelsen, men även att de emellanåt tar klivet över till rollen som tänkande 

läsare, då de relaterar till sina egna erfarenheter och jämför sig med bokens olika karaktärer 

känslor och agerande. De visar även förmåga att nyansera sin tolkning i mötet med 

kamraternas tolkningar. När intervjuerna övergår till samtal får de en mer reflekterande 

karaktär och formen av ett samtal tycks vara under utveckling. Här uppstår det reflekterande 

boksamtal Gun Malmgren (1992), Gunilla Molloy (2002) och Annette Ewald (2007) efterlyser, 

som kan erbjuda eleven möjlighet att bearbeta sin läsning, fördjupa sin förståelse för texten 

och utveckla en tolerans och öppenhet mot andra människors livsvillkor. Under de intervjuer 

som sker i grupp ges eleverna tillfälle att i samspel med varandra utveckla en djupare 

förståelse av texten de läser (Langer 2009).  

När ett förtroende mellan elever och lärare i undersökningsklassen var etablerad visade sig 

högläsningen vara en form av läsning som matchade flera av elevernas repertoarer 
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(McCormick 1994). Eleverna var vana vid att lära genom att lyssna och med högläsningen 

blev läsningen i skolan, i likhet med de former av läsning de ägnar sig åt på fritiden, en social 

aktivitet. Min didaktiska lärartanke med att be manliga kollegor läsa för grupperna var att 

eleverna lättare skulle kunna acceptera högläsningen om en man läste för dem, men visade 

sig ha mer långtgående konsekvenser. Böckerna valdes av mig och mina (manliga) kollegor 

hade inte läst dem. Möjligen har deras entusiasm och nyfikenhet inför boken och 

händelseförloppet smittat av sig på elevgruppen. Högläsningen utvecklades till en social 

samvaro där en känsla av gemenskap och samhörighet skapades utifrån den delade 

läsupplevelsen.  
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SAMMANFATTNING 
Bakgrund och syfte 
I Litteraturutredningen slutbetänkande Läsandets kultur (SOU 2012:65) konstateras att 

litteraturens ställning är generellt god i Sverige samtidigt som utredningen flaggar för att 

ungas läsvanor förändrats och att läsförståelsen påtagligt försämrats. Ungas förändrade 

läsvanor och den ökade användningen av internet finns beskrivna i Nordicoms 

sammanställning Barn och unga i den digitala medievärlden (Carlsson 2010). Många av dessa 

texter till populärkulturen och det är vanligt att sätta populärkultur i motsatsställning till 

högkultur. Det finns, menar forskarna Johan Elmfeldt och Per-Olof Erixon (2007), en obalans 

mellan den medieteknik som unga använder på fritiden och den de använder i skolan. Unga 

är hänvisade till fritidens aktiviteter för att utveckla de kompetenser som den nya 

mediekulturen kräver samtidigt som skolan inte uppmärksammar och värderar denna 

kompetens.  

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka föreställningar och uppfattningar hos elever 

som uttrycker ett starkt motstånd mot läsning i skolan. Med utgångspunkt i elevernas 

upplevelser av fiktionsläsning är uppsatsens ambition också att reflektera över lärarens roll, 

hur jag som lärare kan arbeta tillsammans med eleverna och vad jag som lärare kan lära mig 

av dem. Undersökningens värde ligger i att ge lärare underlag att utforma undervisning i 

svenska som möter elevernas förutsättningar. 

Teoretiska utgångspunkter och begrepp 
Undersökningen, som ligger till grund för uppsatsen, bygger på en socialkonstruktivistisk 

grundsyn. Med den socialkonstruktivistiska grundsynen som utgångspunkt ställer jag frågan 

vad det innebär att vara en läsare. Mina begrepp har jag hämtat från läsforskaren Joseph A. 

Appleyard (1991), receptionsteoretikern och läsforskaren Kathleen McCormick (1994) och 

läs- och receptionsforskaren Judith Langer (2009).  

Appleyard har utvecklat en modell för litterär socialisation i vilken han särskiljer fem olika 

faser under vilka man intar speciella roller. Bilderna som de olika läsarrollerna erbjuder har 

fungerat som ett verktyg för att beskriva hur eleverna upplever och förhåller sig till texterna 

vi läser gemensamt.  
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McCormicks receptionsteori är intressant då den erbjuder ett verktyg för att förstå och 

förklara hur elevers läsmotstånd kan skifta för en och samma text i olika situationer och har 

använts som ett redskap för att förstå vad som händer i mötet mellan eleverna och skolans 

texter. 

Langers sex punkter varit till stöd i min analysprocess, för att förstå vad eleverna har 

reagerat positivt på under studiens genomförande och vad som kan ha bidragit till deras 

ökade vilja att läsa skolans texter. 

Tidigare forskning 
Det finns en gammal och utbredd föreställning om att skolan är platsen där vi lär  oss  ”läsa  

och skriva”.  Kritiker har pekat på att det finns ett problem i att skolans speciella form av 

literacy marginaliserar andra uttrycksformer (Barton 2007:174ff, Elmfeldt & Erixon 2007, 

Lankshear & Knobel 2003:8). Elevers framgång i skolan är avhängig av hur skolans 

literacypraktik reflekterats i hemmet och hur hemmets literacypraktik erkänns/tillkännages i 

skolan (Heath 1983). Det är därför viktigt att skolan är intresserad av vilken kunskap och 

erfarenhet av literacy eleverna har med sig till skolan (Barton 2007:182, Evans 2004: 12).  

Unga människor har ett starkt behov av att hitta personliga kopplingar till undervisningens 

innehåll och ställer krav på av den ska angå dem på ett personligt plan, skriver Lotta 

Bergman (2007). Lärarens utmaning ligger i att välja texter som både bekräftar och utmanar 

eleverna.  

Varje dag ägnar unga människor tid på internet där de läser, skriver, lyssna och tittar på olika 

typer av texter (Carlsson 2012). Christina Olin-Scheller (2006 och 2010) och Elza Dunkels 

(2012) har båda kommit fram till att internet är en plats där relationer formas och vänskaper 

utvecklas. De båda forskarna betonar betydelsen av att skolan försöker knyta an till 

elevernas behov av känslomässigt engagemang, gemenskap och tillhörighet och hittar 

gemensamma ytor mellan elevernas fritidsläsning och skolans litteraturundervisning. Då kan 

skolan erbjuda eleverna en undervisning som är meningsfull för dem. 

Paul Willis (1981) och Stig-Börje Asplunds (2010) beskriver båda vilken risk förknippad med 

det kan innebära för vissa grupper av unga att acceptera skolans texter/kultur. Om man 

anammar böcker som bryter med kamratgruppens värderingar innebär det att man tar ett 
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steg från kamratgruppen vilket kan innebära att man blir utesluten ur en gemenskap som 

man är beroende av. 

Literacyforskarna Michael W. Smith och Jeffrey D. Wilhelm påvisar, liksom Olle Holmberg hur 

ungdomar drar en skiljelinje mellan skolans texter och fritidstexter. Ungdomar läser, trots att 

de varken identifieras av omvärlden eller identifierar sig själva som läsare. Läraren måste 

besitta djupa kunskaper inom sitt ämne, men, menar dessa båda forskare, även ha ett 

engagemang och intresse för eleverna för att eleverna ska vilja dela med sig av sina 

erfarenheter.  

Metod och datamaterial 
För undersökningen valde jag att genomföra intervjuer av semistrukturerad natur. Fyra 

elever intervjuades och de tillhör alla en särskild undervisningsgrupp där jag är undervisande 

lärare och ansvarig för svenskundervisningen. Intervjuerna genomfördes i samband med att 

jag deltog i kurser inom magisterprogrammet och materialinsamlingen består av 10 

elevintervjuer.  

Analys och resultat 
Johanna, Markus, Erik och Tobbe är fyra elever som uttrycker ett starkt läsmotstånd i skolan 

och inte identifierar sig som läsare. Det uttalade läsmotståndet till trots är alla fyra 

engagerade i en mängd olika fiktiva texter som är väldigt viktiga för dem. Men de definierar 

inte dessa texter som läsning och skolan gör det inte heller. Istället är det skolans textvärldar 

som får definiera vad det innebär att vara en läsare.  

På fritiden väljer eleverna texter som engagerar dem känslomässigt och som är kopplade till 

textvärldar vilka definieras av en social gemenskap och samhörighet. Läsningen är inte något 

som de drar sig undan för att göra utan en upplevelse de delar med andra. Texterna 

kombinerar skrift med bilder, ljud, rörliga bilder musik och animationer och flera av texterna 

inbjuder även till ett medskapande, till exempel spelen. I skolan möter de bokläsningen, som 

de har liten vana av.  

Lärarens försök att föra in texter i undervisningen som tangerar elevernas fritidstexter möter 

ett starkt motstånd. Eleverna skyddar den egna kulturen mot en kritisk vuxenvärld och vill 

inte släppa in läraren i sina tankevärldar och sin verklighet genom att samtala om texten. 

Istället protesterar de så kraftigt i högläsningssituationerna att dessa måste avbrytas. När en 
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dialog så småningom skapas mellan eleverna och läraren och de upplever att det finns ett 

intresse för deras fritidstexter visar de också ett begynnande intresse för skolans texter. 

Genom högläsningen uppstår möjligheten till reflekterande samtal i gruppen. Högläsningen 

har utvecklats till att vara en social aktivitet som erbjuder en läsargemenskap där högläsare 

och lyssnare delar en läsupplevelse. 

Avslutande didaktisk reflektion 
Det centrala i analysen har varit att beskriva elevernas upplevelse av fiktiva texter, vilka 

fiktiva texter de möter i skolan och på fritiden och vad som händer i mötet mellan dessa 

texter. Resultatet av analysen visar att eleverna har en kunskap och erfarenhet av texter som 

ofta negligeras i skolan. Den lärare som bestämmer sig för att lyssna på sina elever har, visar 

min undersökning, möjlighet att lära sig mycket om de textvärldar eleverna rör sig i på sin 

fritid och även hur de ska kunna forma sin undervisning och erbjuda sina elever meningsfulla 

lärsituationer i skolan.  

De intervjuer som var en metod för undersökningens forskare att ta reda på elevernas 

uppfattningar om fiktiva texter, fick under studien en annan viktig betydelse. Ur elevernas 

perspektiv gavs de möjlighet att berätta för en lyssnande och intresserad lärare om sina läs- 

och texterfarenheter. Deras erövrade kunskaper och erfarenheter togs på allvar. 

Informationen möjliggjorde för läraren att göra tydliga kopplingar mellan ämnen i skolan och 

elevernas egna erfarenheter genom sitt val av böcker och metod (Langer 2009). De 

intervjuade eleverna berättar att de upplever att undervisningen i svenska har blivit roligare. 

Under intervjuerna har forskaren, som också är deras lärare, lyssnat och visat nyfikenhet 

inför elevernas verklighet. Eleverna har tagits på allvar och fått tid och utrymme att berätta 

om sina erfarenheter och sin kunskap. Genom frågor har de utmanats att tänka, formulera 

och bearbeta de texter de läst, både fritidstexterna och skoltexterna. En gemensam 

plattform har skapats och med det förutsättningar för sådana brobyggen som Janet Evans 

(2012) talar om mellan det eleverna redan kan och de nya kunskaper och erfarenheter 

skolan kan erbjuda. Min undersökning visar, menar jag, hur viktigt det är att lyssna på 

eleverna. När läraren lyssnar på sina elever är de också beredda på att lyssna på läraren och 

mer öppna för att ta till sig den kunskap skolan har att erbjuda.  
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Elevintervjuer 

Erik (E1)    Inspelad 2013-11-07  

Erik (E2)   Inspelad 2014-03-14 

Johanna (J1)   Inspelad 2012-11-30 

Johanna (J2)    Inspelad 2013-05-06 

Johanna (J3)    Inspelad 2014-03-17 

Markus (M1)   Inspelad 2013-11-04 

Markus (M2)   Inspelad 2014-03-18  

Tobbe (T1)   Inspelad 2014-03-17 

Markus och Erik (P1)   Inspelad 2013-12-09 

Markus och Erik (P2)   Inspelad 2013-12-09 

Markus, Erik & Johanna (G1) Inspelad 2014-03-17 

Markus, Erik & Johanna (G2) Inspelad 2014-03-17 


