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Abstract 
 
Då studier visar att elever idag har en sämre läsförmåga än för femton år sedan, är uppsatsens 
syfte att undersöka om samband finns mellan de senaste årens ökade media- och IT utbud 
och pedagogers förhållningssätt till detta i undervisningen. Avsikten är även att undersöka 
vilka faktorer som främst inverkar på elevers läsförmåga. Metoden baseras på en kvalitativ 
enkätundersökning innehållande öppna frågor som ger informanterna möjlighet till att ge 
utförliga och personliga svar. Med denna undersökning och relevant forskning som grund 
förs resonemang kring eventuella samband beträffande ovan nämnda faktorer. 
Undersökningens resultat visar att ett tydligt samband mellan det ökade media- och IT 
utbudet i relation till elevers läsförmåga inte kan påvisas, men att faktorer såsom föräldrastöd 
och annan kulturell bakgrund är av stor betydelse. Resultatet visar även på att pedagogernas 
uppfattning och inställning till populärkultur och datorns användningsområden är av 
varierande karaktär. Exempelvis att vissa pedagoger endast använder datorn då eleverna ska 
färdighetsträna med hjälp av pedagogiska program och att andra väljer att utnyttja datorns 
hela spektra av möjligheter i undervisningen. En tredjedel av pedagogerna använder inte 
populärkulturella inslag i undervisningen och som skäl anges bland annat tidsbrist. Övriga 
pedagoger använder sig av populärkulturen i varierande utsträckning och uttryckssätt.          
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1. Inledning 
     

    1.1 Bakgrund och syfte 
Då det i allmänhet talas om elevers försämrade läskunskaper idag jämfört med för ett par 

decennier sedan, väcktes vårt intresse för de bakomliggande orsakerna samt vad forskningen 

inom området visar på. Vi kan konstatera att mediautbudet utvecklats i en explosionsartad 

omfattning och att samhället genomgått en stor förändring. Exempelvis har TV- utbudet de 

senaste decennierna utökats från ett fåtal till oräkneliga kanaler. Forskning tyder på att 

kommunikationsmönsterna och språket mellan unga genom IT- tekniken har förändrats 

radikalt (Alexandersson, Linderoth & Lindö 2001). Nya skärmbaserade aktiviteter börjar att i 

allt större grad finnas som ett komplement till texter i böcker. Under en lång tid har boken 

varit ett dominerande medium i människors kommunikation. Mycket talar för att böckerna nu 

börjar ersättas av dataskärmsbaserad kommunikation, som ett led i människors 

meningsskapande (Kress 2003).  ”/…/when four momentous changes are taking place 

simultaneously: social, economic, communicational and technological change. The combined 

effects of these are so profound that it is justifiable to speak of a revolution in the landscape of 

communication/.../”(Kress 2003, s. 9).  

    Datoranvändandet har bidragit till att eleverna kan ta del av stora mängder information och 

följa med i de samhälleliga förändringarna på ett helt annat sätt än vad som var möjligt för 

några decennier sedan. I styrdokumenten framförs som ett av skolans uppdrag att “eleverna 

skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en 

snabb förändringstakt” (www.skolverket.se Lpo 94 2006 s.5). Om datorn bidrar till 

möjligheter i läsundervisningen råder det delade meningar om bland pedagogerna, då en del 

ser den som ett potentiellt hjälpmedel och redskap, medan andra ser den som ett 

konkurrerande inslag (Folkesson 2004). Vi har för avsikt att undersöka vilka faktorer som 

inverkar på elevers läsförmåga samt hur pedagoger idag förhåller sig till det ökade dator- och 

mediaflöde som eleverna exponerats för i takt med samhällets utveckling.  

 
    1.2 Problemformulering 
Inom ramen för denna uppsats söker vi svar på följande frågor: 

1.Vilka faktorer anser pedagogerna inverkar på elevers läsförmåga? 

2. Hur förhåller sig pedagogerna till det utökade mediautbudet, populärkulturen samt     

    datoranvändningen? 
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    1.3 Disposition 
I forskningsbakgrunden redogörs inledningsvis för olika faktorer som enligt studier påverkar 

elevers läsförmåga. Därefter tar uppsatsen upp IT- relaterade och populärkulturella faktorer, 

som på olika sätt kan ha inverkan på elevers läsförmåga och pedagogers inställning. Därpå 

följer empiridelen med resultat från undersökningen och efterföljande analys. Uppsatsens 

diskussionsdel är indelad i två delar utifrån problemformuleringen. Detta eftersom 

problemformuleringen inriktar sig på både faktorer som påverkar elevers läsförmåga samt 

pedagogers förhållningssätt till det utökade mediautbudet och datoranvändningen. 

Avslutningsvis följer en metoddiskussion samt slutsatser utifrån undersökningens resultat.  

 

1.4 Begreppsförklaring 
Då begreppet läsförmåga nämns i uppsatsen syftas det på elevers förmåga att läsa 

åldersanpassade texter med god förståelse. IT- relaterade faktorer i uppsatsen syftar till 

datorns olika användningsområden och beträffande begreppet mediaflöde avses reklam, 

bilder, filmer, tv och press. Slutligen innefattar begreppet populärkultur musik, film och 

litteratur som riktar sig till en stor målgrupp och som är lättillgänglig för de flesta.  
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2. Forskningsbakgrund 

 

    2.1 Elevers läsförmåga 
Enligt en undersökning som genomfördes av IEA, (International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement) har läsförståelsen hos svenska 9-10 åriga elever 

försämrats från början av 1990-talet och framåt. Undersökningarna genomfördes bland elever 

från nio utvalda länder (Gustafsson & Rosén 2005). Fortfarande är svenska elever 

högpresterande internationellt sett vad gäller läsförmågan, men resultatet har försämrats 

nationellt i förhållande till tidigare år (Skolverket 2007a). En faktor som kan ha påverkat 

studiens resultat är den höga andelen elever med invandrarbakgrund i de svenska klasserna, 

eftersom testet endast genomfördes på svenska. Här kan jämförelser göras med exempelvis 

vårt grannland Finland som genomgående i testerna har bäst resultat (Gustafsson & Rosén 

2005). Finland har en invandring som endast uppgår till sexton procent i förhållande till 

Sverige, vilket skulle kunna vara en anledning till landets goda resultat eftersom andelen 

elever med invandrarbakgrund i de finska klasserna är mindre (www.migrationsverket.se & 

www.migri.fi).   

    Enligt rapporten Förändringar i läskompetens framgår det inte om de andra ländernas 

elever fått en bättre läsförmåga, vilket i sådana fall skulle påverka de jämförande resultaten 

mellan länderna (Gustafsson & Rosén 2005). Detta skulle kunna innebära att de svenska 

elevernas läsförmåga inte blivit sämre, utan att det i själva verket kan vara de andra ländernas 

resultat som förbättrats. Samma rapport visar på att elevers läsförmåga försämrats under 

1990- talet, och att en bakomliggande faktor är att utbildningsnivån av lärare under denna 

period inte höll den kvalitet den tidigare gjort. Även klasserna blev betydligt större samtidigt 

som olika besparingsåtgärder i skolan vidtogs (Gustafsson & Rosén 2005). Dock är det värt 

att poängtera att elevernas uppfattning av den egna läsförmågan är betydligt mer positiv än 

resultatet visar. Eleverna som deltog i undersökningen 2001, upplevde sin läskompetens som 

bättre än vad de elever som deltog tio år tidigare gjort. Enligt rapporten är orsakerna till denna 

uppfattning att undervisningens utformning reviderats till följd av 1994 års läroplan, vars 

innehåll är mer inriktat mot ett lustfyllt förhållningssätt till läsning framför de traditionella 

färdighetstränande övningarna. Undervisningen blev således i större utsträckning fokuserad 

på elevernas individuella utveckling. En effekt av detta blev att moment såsom exempelvis 
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prov fick betydligt mindre utrymme i skolan. Detta har bland annat påverkat elevernas 

inställning till läsning på ett positivt sätt ( Gustafsson & Rosén 2005).  

 

    2.2 Faktorer som påverkar elevers läsförmåga 
 

        2.2.1 Skolrelaterade faktorer 

Enligt 1994 års läroplan skall undervisningen ”med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling” (www.skolverket.se Lpo 94 2006 s. 4). Trots styrdokumentens riktlinjer, 

visar forskningen på att läs- och skrivundervisningen oftast innehåller formell 

färdighetsträning (Skolverket 2007a). Denna undervisning baseras på läromedel, där 

färdigheter såsom bokstavsinlärning sker utan meningsfulla sammanhang. Detta sker på 

bekostnad av undervisning som är kopplad till elevernas verklighet (Fast 2007).  

    Enligt kursplanen i svenska ska det ökade mediaflödet komma till uttryck genom att texter 

kan tillägnas och bearbetas inte enbart genom att eleverna läser, utan även ”/…/genom 

avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium” (Skolverket 2007b, s. 98). En studie 

som genomförts bland fyra gymnasieklasser undersökte om andra uttrycksformer än skriven 

text kommer till uttryck i undervisningen i ämnet svenska. Resultatet visar i detta fall att film 

förekommer, men ofta i syftet att förstärka den skrivna textens innehåll. Trots 

styrdokumentens tydliga riktlinjer, kan det med denna studie som stöd konstateras att 

exempelvis film som ett alternativt uttrycksmedel i de högre åldrarna inte ersätter den tryckta 

texten (Olin-Scheller i Granath, Miliander, Nilsson & Thoursie 2006). Arbetar då 

pedagogerna på samma sätt med olika uttrycksmedel i undervisningen med de yngre 

eleverna?  

    Kress och van Leeuwen betonar hur betydelsefulla bilderna är för elevernas tidiga 

läsinlärning, för då bilderna illustrerar den tryckta textens innehåll kan eleverna ta hjälp av 

bilden för att skapa mening och förståelse för textens innehåll. Den undervisning som däremot 

är vanligast förekommande är att eleverna uppmanas att hålla hela sin uppmärksamhet riktad 

mot den skrivna texten, istället för att ta bilderna till hjälp i meningsskapandet. Funktionen 

bilderna då ofta får i undervisningen är att eleverna ombeds att illustrera de texter som de 

skrivit (Kress & van Leeuwen i Fast 2007). 
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        2.2.2 Sociokulturella faktorer 

Elevernas läsande och skrivande ska ha nära kopplingar till de erfarenheter eleverna bär med 

sig in i skolans värld. Sociala och kulturella faktorer är exempel på aspekter som inverkar på 

elevernas förkunskaper och erfarenheter, vilket bör beaktas i undervisningen (Barton 1994, 

Barton & Hamilton 1998 i Fast 2007). Detta är centralt inom literacy-forskningen, där det 

betonas att elevernas tidigare erfarenheter utgör en viktig del att bygga vidare på i 

läsinlärningen (Gee 2001 i Fast 2007). Comber anser att den debatt som förs i samhället ofta 

anger elevernas hemmiljö, som orsak till försämrade läs- och skrivkunskaper. Ett stort ansvar 

läggs på elevernas familjer och mindre tid ägnas åt att undersöka vilka kunskaper och 

erfarenheter som eleverna bär med sig till skolan, vilket borde vara en central del i 

utformandet av undervisningen (Comber 1998 i Fast 2007). 

    I PISA- studien från 2003, vilken undersökte sociala faktorer som var av betydelse för 

elevers läsförmåga visade det sig att familjens sociokulturella tillhörighet såsom utbildning, 

lön, lästraditioner och kulturell bakgrund var av stor vikt. (Skolverket 2007a). Generellt sett 

har barn som kommer från familjer med hög utbildning och god ekonomisk bakgrund, bättre 

läskunskaper än barn som inte har dessa förutsättningar. Samband har också påvisats mellan 

hög utbildning och hög läsfrekvens, inte bara vad gäller akademisk litteratur utan även 

skönlitteratur. I sådana hemmiljöer tenderar föräldrarna oftare att läsa högt för sina barn, 

vilket på sikt inte bara påverkar barnets språkutveckling positivt utan även väcker barnets 

intresse för läsning (Johnsson – Smaragdi & Jönsson 2002).  PISA- studien från 2003 visade 

också på att elever med svenska som modersmål hade bättre läsförmåga än elever med 

svenska som andraspråk. Här är tiden som eleverna bott i landet samt tillgång till svenska som 

andraspråksundervisning av stor betydelse (Skolverket 2007a). Vad gäller elever som har 

annan kulturell bakgrund, så påverkas deras språkkunskaper i stor grad av föräldrarnas 

inställning till det nya landet och språket. Här kopplas barnets språkförmåga direkt samman 

med de signaler det får i hemmet beroende på varför man flyttat till ett nytt land, om 

föräldrarna anser att det nya språket är viktigt eller om dem enbart fokuserar på modersmålet 

av rädsla att annars förlora det. Stor effekt på barnets språkförmåga ges också om föräldrarnas 

intention är att stanna i det nya landet eller om dem så småningom avser att flytta tillbaka. 

Nämnda faktorer påverkar barnets språkliga möjligheter, däribland att få hjälp med läsningen 

hemma (Arnberg 2004).  

    Då det i styrdokumenten betonas att elevers lärande ska ske i samverkan mellan skolan och 

hemmen, så innefattar det naturligtvis också läsinlärning (www.skolverket.se Lpo 94 2006). 

Undersökningar visar också på att föräldrar till elever i de yngre skolåldrarna av lärarna 
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förväntas ta ett större ansvar för sina barns lärande än vad föräldrar till äldre elever behöver. 

Detta har direkt påverkan på elevers läsinlärning positivt som negativt (Skolverket 2007a). 

För de elever som inte har problem med läsinlärningen eller som har föräldrar med 

pedagogisk förmåga, möter ett sådant samarbete inga hinder. Föräldrarna till barn som har 

lässvårigheter förväntas däremot ha stor pedagogisk kompetens för att kunna stödja sitt barn i 

hemmet (Sandström Kjellin 2004). Vilka blir då konsekvenserna för de barn som har 

lässvårigheter och vars föräldrar saknar denna kompetens?   

 

        2.2.3 IT relaterade faktorer 

I takt med teknikens utveckling har faktakunskap visat sig vara en färskvara och att själva 

kunskapen innebär att besitta färdigheter att kunna söka den. Mer fokus hamnar alltså på 

problemlösning och kommunikativ kompetens vilket inte bara innefattar text, utan även tal 

och bild. Kan då teknikens utveckling förändra vår språkförmåga? Studier har visat resultat på 

att barn i takt med att de i större utsträckning kommer i kontakt med datorn, både börjar tänka 

och formulera sig på ett nytt sätt (Hyson & Morris 1985; Nastasi m.fl. 1990; Vaidya & 

Mckeeby 1984 i Svensson 1998). Ovan nämnda faktorer leder till att samarbete utvecklas 

eleverna emellan då de arbetar vid datorn (Svensson 1996; c i Svensson 1998). 

    Datorn spelar sedan ett antal år tillbaka en stor roll i många elevers liv. Eleverna använder 

dock inte datorn enbart i syfte att läsa texter, utan främst för andra aktiviteter såsom spel, chat 

och informationssökning. Detta kan få negativa effekter på deras läsförmåga, eftersom de 

förändrade läsvanorna under fritiden ger dem mindre träning i läsandet av längre texter. En 

följd blir att elevernas lästräning i allmänhet minskar (Gustafsson & Rosén 2005).  

    Studier har genomförts bland annat på uppdrag av Skolverket, vilka har undersökt 

effekterna av datoranvändandet i skolan. Enligt vissa av dessa studier framkommer en viss 

tvekan om datorn i sig har bidragit till utveckling av skolarbetet i allmänhet. Själva 

användandet av datorer har ofta varit inriktat på färdighetstränande aktiviteter (Jedeskog, i 

Folkesson 2004). Användningen av datorer vid läsning av texter har trots detta visat sig öppna 

upp nya möjligheter för läsaren. Exempelvis kan hypertexter vara sammanbundna med andra 

texter där läsaren får ytterligare information om det lästa. Det finns även multimodala texter 

vilka exempelvis innehåller bilder och talstöd, som ger läsaren ytterligare en dimension av 

texten (Forstorp i Gunnarsson & Karlsson 2007). Som tidigare nämnts finns tecken på att 

läsning vid datorn motiverar eleverna och ger dem ökade möjligheter till samarbete vid datorn 

(Folkesson 2004). Genom att föra diskussioner får eleverna möjlighet att träna sin 
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samarbetsförmåga och fördjupa sin förståelse inom det arbetsområde som är i fokus för 

situationen (Alexandersson, Linderoth & Lindö 2001).  

    Datorn som en del av undervisningen har visat sig vara starkt motivationsfrämjande för 

eleverna. Det har visat sig att de moment som i en traditionell framställan av eleverna upplevs 

som monotona, blir mer lustbetonade (Alexandersson, Linderoth & Lindö 2001).  

    Då diskussioner om datoranvändandet i skolan förs brukar tre olika motiv vara centrala. 

Det första motivet för ett användande av datorn är kopplat till elevernas inlärning. Här har 

datorn bidragit till ett förändrat arbetssätt som underlättar skrivandet för eleverna. Den har 

även medfört förbättringar för elever som är i behov av särskilt stöd i undervisningen. Detta 

kommer till uttryck i form av olika hjälpmedel exempelvis vid elevers läs- och 

skrivsvårigheter. Det andra motivet som talar för ett användande av datorer i undervisningen 

är att eleverna förbereds för det kommande arbetslivet då de utvecklar sina datorkunskaper. 

Vårt samhälle ställer idag stora krav på att medborgarna behärskar denna teknik inom många 

skilda områden. Det tredje motivet som förs fram är kopplat till demokratiska aspekter 

eftersom datorkunskap numera är en nödvändighet, då alla elever ska få likvärdiga 

förutsättningar att så småningom ta aktiv del i samhället (Alexandersson, Linderoth & Lindö 

2001). Detta framkommer med tydlighet i styrdokumenten där det står att: ”Skolan ansvarar 

för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda informationsteknik som ett 

verktyg för kunskapssökande och lärande /…/” (www.skolverket.se Lpo 94 2006 s.10).            

 

        2.2.4 Populärkulturella faktorer 

Begreppet populärkultur och dess innehåll har förändrats över tid. Om man till exempel 

nämner Shakespeare och olika operor idag, så kategoriseras de som finkultur av högsta klass. 

Så har det dock inte alltid varit, för under sin samtid klassades Shakespeare som 

underhållning av mindre seriös natur, alltså populärkultur. Idag förknippas populärkulturen 

bland annat med olika musikstilar, rockgrupper, tidningar av olika slag och dokusåpor. 

Beroende på hur man förhåller sig till fenomenet i sig, får det både benämningarna 

skräpkultur och folkkultur. Populärkulturen brukar sättas i motsats till finkulturen, som är den 

kultur som skolan traditionellt sett representerar (Persson  2000). 

    Till en början stängdes populärkulturen till största delen ute från skolan. Persson menar att 

den trots detta i allra högsta grad var närvarande: ”/…/ som ett yttre hot som när som helst 

kunde sippra in genom skolans murar om man inte var vaksam” (Persson 2000, s. 29). Under 

1960-talet förändrades dock tankegångarna radikalt och man började bland annat låta eleverna 
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läsa efter egna intressen för att skapa läslust. Detta arbetssätt med läsning får mycket stöd i 

läroplanerna (Persson 2000).  

    En stor del av de upplevelser eleverna har med sig då de inleder sin skolgång har de skaffat 

sig genom populärkulturen. De har under sina första tidiga år, mer eller mindre medvetet övat 

sig på att läsa och skriva då de på olika sätt exponerats för olika populärkulturella fenomen 

såsom leksaker, dataspel, tidningar och tv- program som ständigt förekommer om inte i 

hemmet så ute i samhället ( Fast  2007).  

    Under de senaste årens utveckling i samhället har barn i ökande grad börjat använda sig av 

datorer och de möjligheter som finns inom detta område. De besöker hemsidor med bland 

annat spel och chatforum samt följer olika tv-serier som vuxna inte alltid har kännedom om. 

Dock finns det skillnader i barnens användning av olika medier vilket kan kopplas till 

hemmiljön, då föräldrarnas livsstil får återverkningar på barnens val av fritidsaktiviteter och 

den kultur de kommer i kontakt med. Detta medför i sin tur att barnen har olika kunskaper och 

erfarenheter från det nya mediet då de börjar skolan (Christensen & Tufte 2005).  

 

    2.3 Pedagogers inställning till IT och populärkulturellt innehåll i  
            undervisningen  
 
Studier visar på att en vanlig åsikt bland pedagoger är att leksaker, dataspel, tidningar och 

böcker med populärkulturellt innehåll inte har en given plats i skolan. Pedagoger föredrar 

istället att exempelvis i sin läsundervisning ha ett mer traditionellt förhållningssätt, då de 

föredrar att introducera alfabetet med hjälp av läromedel istället för att utgå från elevernas 

intressen av ovan nämnda slag. En möjlig orsak till denna inställning kan vara att 

pedagogerna anser att alla elever inte har lika stor tillgång till exempelvis leksaker och 

dataspel och väljer av den anledningen bort detta på grund av rättviseskäl. En annan orsak kan 

vara att pedagogerna är ointresserade och inte har inblick i elevernas verklighet vad gäller 

populärkulturella medel och att de av den anledningen väljer att exkludera den. Det kan också 

vara obekvämt för pedagogen att eleverna besitter mer kunskap inom ett område som han 

eller hon inte behärskar. Slutligen kan en faktor vara att skolan går in som beskyddare av 

finkulturen och att den vill stå för något annat än det som eleverna får i stor utsträckning 

hemma (Fast 2007). Då populärkulturen för många står för något som inte är bra och som 

påverkar barn och ungdomar negativt, så har därför skolan i många fall intagit en 

beskyddande och vägledande roll och valt att inte släppa in den i undervisningen. Exempel på 
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detta kan vara uppfattningen att då ungdomar ser våld på tv, så blir de själva våldsamma och 

att de på detta sätt blir offer för populärkulturen (Persson 2000). 

    Utvärderingar som har genomförts visar att pedagoger, särskilt bland elever i de yngre 

åldrarna, ställer sig tvekande till datoranvändandet. Den oro som förs fram gäller balansen 

mellan arbete vid datorn och det övriga skolarbetet, då prestationen inom andra områden kan 

påverkas negativt. Pedagogernas oro kretsar främst kring om eleverna lägger för stort fokus 

på arbete vid datorn kanske de inte presterar lika bra inom andra områden i undervisningen 

(Alexandersson i Folkesson 2004). Det har även framkommit att en del pedagoger har en 

avvisande inställning till det nya mediet, eftersom de ibland inte har tillräckliga kunskaper 

inom området samt att en oro finns för att eleverna ska få för lite vuxenkontakt på grund av 

datoranvändandet (Jedeskog i Folkesson 2004). Dock finns det pedagoger som besitter en god 

kunskap om mediepedagogik. Detta medför att pedagogerna oftare väljer att lyfta in 

exempelvis Internet och cd-rom i undervisningen. De pedagoger som inte har goda kunskaper 

inom detta område väljer oftare undervisningsformer som baseras på diskussioner om 

innehållet i tv och dagstidningar (Volden 2003).  

    Populärkulturen har enligt Fast visat sig ha en stor påverkan på barns läsning, skrivning och 

skapande av bilder både enskilt och i grupp oavsett vilken sociokulturell bakgrund de kommer 

ifrån (Fast i Skolverket 2007a). Studier har visat att eleverna blir mer motiverade och kan 

producera texter som både är relaterade till populärkulturen och skolans mål med goda 

resultat (Gunnarsson & Karlsson 2007). En annan studie som visar positiva effekter av 

populärkulturella inslag i undervisningen genomfördes på amerikanska elever i årskurs tre. 

Studiens syfte var att undersöka hur elevernas språkförmåga utvecklades då de själva 

författade manus och genom videoinspelning dokumenterade detta. I detta arbete framkom det 

att elevernas manus fick starka drag av populärkulturella inslag, vilket forskarna tror berodde 

på att denna för eleverna nya uttrycksform ännu inte hade sina givna regler. ”Video 

production is a new form of literacy that integrates art, language skills, problemsolving, 

technical proficiency and performance” (Grace & Tobin i Buckingham 1998 s. 43). 

Ytterligare en positiv effekt av detta arbetssätt blir att eleverna upplever att de tillåts gå 

utanför de annars givna ramarna av innehållet i det de producerar (Grace & Tobin i 

Buckingham 1998). Som tidigare nämnts har många pedagoger farhågor för att exempelvis de 

våldsinslag som ibland förekommer i populärkulturen har skadlig inverkan på eleverna. Detta 

får dock inte stöd i ovan nämnda studie, då eleverna här bland annat utvecklade ett kritiskt 

förhållningssätt till populärkulturens inslag. Trots att denna studie visar på goda resultat 

gällande elevernas språkutveckling, vill forskarna samtidigt framhålla att det kan finnas en 
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risk med att lyfta in populärkulturen i undervisningen. De menar att risken finns att eleverna 

inte vill dela med sig allt för mycket av sina erfarenheter och verklighet i skolan, då de inte 

vill att deras fritid ska bli ett skolämne som vuxna lägger sig i. Populärkulturen har sin plats i 

undervisningen, dock på elevernas premisser (Grace & Tobin i Buckingham 1998).  

Vilka faktorer inverkar då på elevers läsförmåga och hur förhåller sig pedagogerna till det 

utökade mediautbudet och datoranvändningen? Finns det ett samband?     
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3. Empiri    
 

    3.1 Tillvägagångssätt, tillförlitlighet och urval 
Tillvägagångssättet vi valt är att genomföra en kvalitativ enkätundersökning, riktad till erfarna 

pedagoger som varit verksamma lärare under de senaste två decennierna för elever i årskurs 

ett till tre. Anledningen till vårt val av pedagoger för elever i årskurs ett till tre, är att flertalet 

elever inom detta åldersintervall lär sig att läsa. Motiveringen till detta val av pedagoger är 

även att de i sin yrkesutövning har haft möjlighet att erfara en eventuell förändring av elevers 

läsförmåga som en följd av samhällets förändring. 

    Totalt delas tolv enkäter ut på sex olika skolor. Enkäterna är utformade på ett sådant sätt, 

att utförliga och individuellt formulerade svar förväntas. ” Fördelen med öppna frågor är att 

den information som samlas in genom svaren med stor sannolikhet kommer att återspegla 

hela rikedomen och komplexiteten i respondentens synpunkter. Respondenterna får möjlighet 

att uttrycka sig med sina egna ord” (Denscombe  2000, s.122).  

    Valet av undersökningsmetod motiveras av att det tidsmässigt genom intervjuer inte går att 

genomföra en undersökning av detta omfång. Denna möjlighet ger däremot en 

enkätundersökning där informanterna får svara med egna formuleringar. Enkätfrågorna har på 

förhand godkänts av författarnas handledare och finns i bilagan. Hänsyn togs till de 

forskningsetiska principerna vid handläggandet av undersökningsmaterialet och dess 

informanter. I detta fall att informanterna informerades om undersökningens syfte, att 

deltagandet var frivilligt och att materialet skulle behandlas konfidentiellt (www.vr.se 2002). 

Kontakt med informanterna togs inledningsvis per telefon, då de tillfrågades om deltagande i 

undersökningen samt informerades om dess syfte. Enkäterna överlämnades personligen och 

överenskommelse om insamling av dem diskuterades. Detta resulterade i att båda parter kom 

överens om att tre dagar var lämpligt.  

    Materialet överfördes inledningsvis på ett större ark, där vågräta kolumner representerade 

informanterna och de lodräta kolumnerna representerade undersökningens frågor. Detta 

tillvägagångssätt valdes för att skapa en tydligare överblick över materialet, innan det 

bearbetades på ett djupare plan. Bearbetningen genomfördes med hjälp av färgmarkeringar 

som tydligare visade på mönster i informanternas svar. Därefter sammanställdes resultatet, 

vilket redovisas i löpande text då undersökningen är kvalitativ (Bilaga 2).  
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    3.2 Resultat och analys 
Av 12 utdelade enkäter på sex olika skolor kunde nio stycken besvarade exemplar samlas in. 

Bortfallet av tre enkäter uppgavs av pedagogerna bero på tidsbrist. I resultatet har 

pedagogerna fått beteckningarna A-I, för att eventuella mönster tydligare ska synliggöras. 

Resultatet redovisas utifrån problemformuleringen där fråga 1-3 dels ger belägg för att 

pedagogerna varit verksamma under denna expansiva media- och IT period, dels i vilket 

område de är yrkesverksamma samt hur elevsammansättningen ser ut i deras klasser. Detta för 

att eventuella kopplingar i pedagogers förhållningssätt och elevers läsförmåga ska kunna 

synliggöras. Vidare har fråga 4-7 anknytning till vilka faktorer som inverkar på elevers 

läsförmåga och fråga 8-9 anknyter till hur pedagogerna förhåller sig till det utökade 

mediautbudet och datoranvändningen (Bilaga 1).  

 

    3.3 Resultat fråga 1-3     
Fråga 1-3 undersöker pedagogernas verksamma tid, om de arbetar på landsbygd eller i stad 

samt hur elevsammansättningen i deras klasser ser ut. 

 

Pedagog A-F arbetar på landsbygden och pedagog G-I arbetar i staden. Deras verksamma tid 

som pedagoger varierar, men den som arbetat längst tid har gjort det i tio år och den som 

arbetat kortast tid har gjort det i trettioåtta år. Pedagogernas elevsammansättning varierar, då 

pedagog G och I har klasser som till största del består av elever med olika kulturell bakgrund. 

Övriga pedagogers klasser består till största del av elever med svensk bakgrund. Resultatet 

visar även på att eleverna genomgående i de undersökta klasserna bor både i villor och i 

lägenheter. Undantaget utgörs av pedagog G, vars elever till största del bor i lägenheter.  

 

    3.4 Resultat fråga 4-7 
Fråga 4. Upplever du att föräldrarna tar del av elevernas läs- och skrivinlärning och i sådana 

fall hur? 

 

Sex av pedagogerna uppger att föräldrarna tar del av sina barns läs- och skrivinlärning. Detta 

engagemang kommer främst till uttryck genom att de är till hjälp då barnen har läsläxa. Två 

pedagoger anser att föräldrarna i huvudsak är engagerade, men att intresset avtar i takt med att 

barnen blir äldre. Resultatet från pedagog G avviker från de övriga pedagogernas svar, då 
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endast ett fåtal föräldrar i denna klass deltar i barnens skolarbete. Pedagog G anser att: ”de 

flesta får ta det själv”.  

 

Fråga 5. Märker du skillnad på elevernas läsförmåga beroende på hur mycket stöd du 

upplever de får hemma och i sådana fall hur? (Med läsförmåga menar vi elevernas förmåga att 

läsa åldersanpassade texter med god förståelse) 

 

Pedagog B - F samt H och I anser att föräldrarnas stöd har en avgörande betydelse, positivt 

som negativt för elevernas läsförmåga. Bland annat nämner de att barn till föräldrar med ett 

begränsat språk, kan få svårt att utveckla en god läsförmåga. Ytterligare en orsak som nämns 

som negativ för elevers läsförmåga är om de har ett annat modersmål än svenska, eftersom de 

då inte kommer i kontakt med det svenska språket på ett naturligt sätt i hemmet. Positiva 

faktorer uppges genomgående vara föräldrarnas engagemang i sina barns läxläsning samt 

deltagandet i diskussioner med dem. Pedagog A anser att inget samband finns mellan 

föräldrars stöd och elevers läsförmåga. Slutligen anser pedagogen G att elevens läsförmåga 

beror på den egna kapaciteten mer än på omgivningen och dess stöd.  

 

Fråga 6. Upplever du att elevers läsförmåga har förändrats de senaste 15 åren och i sådana fall 

hur? 

 

Pedagog A, E och H menar att läsförmågan har förbättrats under de senaste åren. Orsaker till 

denna förbättring är bland annat en ökad läslust beroende på bättre tillgänglighet av litteratur 

samt att eleverna har bättre förkunskaper då man idag introducerar läsning och skrivning 

redan i förskolan. Pedagog B, C, D och I känner en osäkerhet till att lämna en uppfattning i 

denna fråga. De nämner dock att de märker ett bristande intresse för läsning hos eleverna och 

att kraven i allmänhet från skolans sida har sänkts. Pedagog F och G anser att läsförmågan är 

sämre idag. Även här betonas att kraven på eleverna inte är lika höga som tidigare och att allt 

fler elever vill att allting i skolan ska vara roligt.  En effekt av detta menar pedagog F, blir att 

mängdträningen i läsning förloras och att elevernas läsförmåga därför försämras. Samma 

pedagog menar att: ”bättre att läsa korta stunder ofta, än långa stunder mer sällan”. 
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Fråga 7. Vilka faktorer upplever du påverkar elevers läsförmåga negativt som positivt? 

 

Pedagog A anger skolrelaterade faktorer som viktigast i elevernas utveckling av en god 

läsförmåga. Exempelvis nämns tillgänglighet av litteratur på rätt nivå och illustrationer för att 

väcka läslust. Negativa aspekter nämnde denna pedagog dock inte. Pedagog B, D, E och F 

betonar att både sociokulturella och skolrelaterade faktorer är av stor vikt för elevers 

läsförmåga. Positiva effekter ger aktiviteter i form av samtal, högläsning och uppmuntran 

både i skolan och i hemmet. Negativa effekter anger pedagogerna vara brist på ovan nämnda 

aktiviteter samt som tidigare nämnts att det är sämre att läsa mycket och sällan än lite och 

ofta. Pedagog F hänvisar även till forskning som visar att föräldrarnas stöd är viktigast för att 

barn ska utveckla en god läsförmåga och ”på andra plats kommer läraren”. Pedagog G och H 

anger enbart sociokulturella skäl, såsom exempelvis föräldrarnas inställning till läsning och de 

möjligheter de ger sitt barn. De betonar även vikten av positiva upplevelser kring läsning och 

stöd från vuxna att hitta litteratur på rätt nivå. Som negativ aspekt nämner den ena av 

pedagogerna att en ”språkligt torftig miljö” hämmar läsförmågan. Slutligen nämner pedagog 

C och I att IT- relaterade faktorer både ger positiva som negativa effekter på barnens läsning. 

Pedagog C uppger även att det höga tempot vid användning av media, gör att den stillsamma 

läsningen upplevs som tråkig vilket medför att eleverna tröttnar snabbt. 

 

 

    3.5 Resultat fråga 8-9 
Fråga 8. Har din undervisning påverkats av samhällets förändring vad gäller det ökade 

textflödet? (Med ett ökat textflöde menar vi exempelvis datoranvändningen, reklam, 

filmutbudet m.m.) 

 

Pedagog A och B samt F - I anser att undervisningen har påverkats till följd av samhällets 

utveckling. De använder datorn på olika sätt som hjälpmedel och redskap. Det framgår också 

att den främst används till färdighetsträning med hjälp av pedagogiska program. Pedagog I 

använder dock datorn i större utsträckning. ”Tidigare styrde läroböckerna och man hade 

endast dessa. Idag plockar man ju in allt man kan hitta som passar”. Pedagog C och E lyfter 

fram andra aspekter. En av dem anser att högläsning och filmvisning är faktorer som påverkat 

undervisningen, medan den andra pedagogen anser att gruppens behov och förkunskaper är av 

avgörande betydelse. Ett förtydligande av detta uttalande framgår dock inte av resultatet. 
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Pedagog D betonar att: ”Barnen behöver lyssna mer på högläsning, möta fler böcker och 

tvingas att läsa.”    

 

Fråga 9. Använder du dig av elevernas populärkulturella intressen i din undervisning? (Med 

populärkulturella intressen menar vi olika musikstilar, Internetanvändning. mediautbud m.m.)          

  

Pedagog A, F, G och I anser att de använder sig av elevernas populärkulturella intressen i 

undervisningen. Det kommer exempelvis till uttryck genom att pedagogen visar och läser upp 

elevernas egna texter av populärkulturellt innehåll. Även Internet, musik och tidningar 

används i undervisningen. Pedagog C och E har ett mer avvaktande förhållningssätt, där den 

ena pedagogen tar upp de risker Internetanvändning kan medföra. Den andra pedagogen 

ställer sig frågande till frågeformuleringen: ”Vet inte riktigt vad ni menar! Mycket musik, 

rörelse och dans”. Slutligen anser pedagog B, D och H att de inte alls använder sig av 

elevernas populärkulturella intressen i undervisningen. Som skäl anger pedagog H tidsbrist 

medan pedagog B och D menar att deras undervisning fokuserar på läromedlens innehåll.     

 

    3.6 Analys      
Analysen av hur många år pedagogerna varit verksamma visar på en genomsnittlig längd om 

21 år, där den pedagog som varit verksam kortast respektive längst tid motsvaras av 10 och 38 

år. Detta innebär att deras långa erfarenhet bidrar till att ge ett tillförlitligt underlag för 

undersökningen. Analysen visar att elevsammansättningen i informanternas klasser generellt 

består av drygt två tredjedelar med elever med svensk bakgrund. Övriga klasser består i 

huvudsak av elever med invandrarbakgrund. Elevernas boendeförhållande är blandade, men 

det kan tilläggas att eleverna med invandrarbakgrund i huvudsak bor i lägenheter. Detta är en 

intressant aspekt då familjer med invandrarbakgrund ofta väljer att bosätta sig nära varandra, 

vilket kan bero på att denna närhet skapar trygghet och kontakt med människor som delar 

liknande upplevelser och språk. Konsekvenser av detta kan bli att elever med denna bakgrund 

inte i stor utsträckning kommer i kontakt med det svenska språket, vilket kan ge en direkt 

effekt på läsförmågan som pedagogerna också betonar. Elever behöver höra nya ord i ett 

relevant sammanhang för att utöka sitt ordförråd och därmed även sin läsförståelse.       

    Analysen gällande vilka faktorer som påverkar elevers läsförmåga visar att föräldrarnas 

stöd, enligt flertalet av pedagogerna har stor betydelse och att föräldrarnas engagemang för 

barnets skolarbete är av positiv karaktär för elevens läsförmåga. Pedagogerna anser att en 
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hemmiljö med brist på exempelvis diskussioner, i sin tur påverkar elevens språk vilket ger en 

negativ effekt på läsförmågan. Vidare visar resultatet att en tredjedel av pedagogerna anser att 

elevers läsförmåga har blivit bättre. Som orsaker anges förbättrad tillgång på litteratur, vilket i 

sin tur ökat elevernas läslust. Här kan förskolan också ha spelat en avgörande roll genom de 

förkunskaper barnen får då man redan här arbetar medvetet med barns språkutveckling. Detta 

står i motsats till pedagog F och G som anser att elever läser sämre idag än för femton år 

sedan. En följd av stort användande av datorn kan bli att eleverna vänjer sig vid ett högt 

tempo samt att den även har ett betydande underhållningsvärde. Detta tempo kan inte 

litteraturen erbjuda, vilket får som effekt att läsningen minskar och att eleverna då inte 

upptäcker att även böcker kan ha ett stort underhållningsvärde. Pedagog G menar som tidigare 

nämnts att elevers läsförmåga de senaste åren försämrats och att eleverna får ta ett större 

ansvar för skolarbetet. Då denna pedagogs klass i huvudsak består av elever med 

invandrarbakgrund kan en möjlig koppling vara att hemmiljön inte gynnar barnens utveckling 

i det svenska språket. Med detta menas att föräldrarna exempelvis värnar om modersmålet 

och den egna kulturen av rädsla att annars förlora det, istället för att ta del av det nya landets 

kultur och språk. Detta har egentligen en positiv effekt på barns språkutveckling, men då vår 

undersökning belyser elevers läsförmåga på svenska, så kan denna inställning från 

föräldrarnas sida ha en negativ effekt. Uppfattningar som även nämns är att skolans 

kunskapskrav generellt sett har sänkts de senaste åren, vilket kan medföra att det är svårt att 

avgöra huruvida elevers läsförmåga har förändrats.  

    En minoritet av pedagogerna menar att föräldrarnas stöd tenderar att avta i takt med elevens 

stigande ålder. En anledning till detta kan vara att då eleverna ”knäckt koden” och läser med 

flyt, får eleverna ta ett större ansvar för sin fortsatta utveckling. En effekt av detta kan bli att 

eleven inte fördjupar sitt ordförråd och förståelsen av svårare texter, vilket har en direkt 

koppling till läsförmågan. Även olika former av media samt andra fritidsaktiviteter kan ha 

negativ effekt.  

    Analysen gällande pedagogernas förhållningssätt till det utökade mediautbudet och 

datoranvändningen visar att två tredjedelar av pedagogerna anser att undervisningen påverkats 

av samhällets förändring inom området. Dock domineras datorns användningsområden av 

färdighetstränande pedagogiska program, framför andra möjligheter som datorn kan bidraga 

med. Möjliga orsaker till detta kan vara att pedagogerna har bristande IT kompetens eller att 

de anser att detta tar tid från den traditionella undervisningen. Övriga pedagogers definition 

av mediautbud och datoranvändning skiljer sig åt då de betonar högläsning, film samt 

elevernas inställning till lärandet. Nämnda definitioner tyder på en viss tveksamhet vilket 
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skulle kunna ha sin grund i ett bristande intresse från pedagogernas sida, som i sin tur ger 

effekter på undervisningens utformning. En slutsats av detta resonemang blir att då 

pedagogerna saknar intresse, så skaffar man sig inte kunskap vilket kan leda till att man 

istället väljer aktiviteter som man är väl förtrogen och trygg med. Beträffande 

populärkulturella inslag i undervisningen väljer knappt hälften av pedagogerna att se detta 

som en tillgång. Det kommer till uttryck exempelvis genom inslag av detta i elevernas 

textproduktion, Internetanvändning och musik. En tredjedel använder inte populärkultur i 

undervisningen och en av pedagogerna anger tidsbrist som skäl. Intressant att nämna är att 

denna pedagog varit verksam i trettioåtta år och kan därför ha blivit trygg i sin undervisning 

innan den stora samhällsförändringen inom IT och media ägde rum. Detta kan ha resulterat i 

att denna pedagog inte varit lika mottaglig för denna omvälvande förändring.  
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4. Diskussion  
    

    4.1 Diskussion kring elevers läsförmåga 
Enligt den genomförda undersökningen visar resultatet på att pedagogerna är av varierande 

uppfattning beträffande elevers läsförmåga. De pedagoger som anser att elevers läsförmåga 

förbättrats de senaste åren, betonar faktorer såsom ökad läslust och god tillgång på litteratur. 

Endast två av pedagogerna upplever att läsförmågan har försämrats och skälen som anges till 

detta är sänkta krav i skolan samt att eleverna anser att skolarbetet endast ska ha roligt 

innehåll. Denna uppfattning får stöd av den undersökning som genomfördes av IEA, vars 

resultat visar på att elevers läsförmåga försämrats sedan början av 1990- talet (Skolverket 

2007a). Enligt rapporten Förändringar i läskompetens är de bakomliggande faktorerna till 

elevers förändrade läsförmåga främst lärares försämrade utbildningsnivå, större klasser samt 

andra olika besparingsåtgärder i skolan. Gustafsson & Rosén menar även att den utbredda 

datoranvändningen bidrar till att eleverna på grund av denna får mindre träning i läsandet av 

längre texter, vilket ytterligare strider mot elevernas egen uppfattning då de anser att läslusten 

ökat de senaste åren. Det framkommer dock inte i litteraturen på vilket sätt (Gustafsson & 

Rosén 2005).  

    Pedagogerna framhåller föräldrarnas betydelse för barnens utveckling av en god 

läsförmåga, vilket även betonas i styrdokumenten. Problem som denna inställning kan 

medföra är då föräldrar av olika anledningar inte kan leva upp till de pedagogiska egenskaper 

som förväntas av dem, speciellt i de fall då barnen har läs- och skrivsvårigheter. Denna 

problematik betonas av Sandström Kjellin (2004) som tar upp att kraven är ännu högre på de 

föräldrar som har barn med problem av olika karaktär. Vem eller vilka kontrollerar då att 

föräldrarna har tillräckliga förutsättningar för detta? 

    Det framkommer att pedagoger anser att föräldrarnas deltagande i elevernas skolarbete 

avtar i takt med barnens stigande ålder. En anledning till denna uppfattning anges vara att då 

eleverna läser med flyt, så kan man läsa. Mindre vikt läggs vid förståelsen av textens innehåll. 

Bland annat kan paralleller dras till matematiken där exempelvis ett felaktigt svar kan 

undersökas genom den redovisade lösningen. En brist på förståelse framkommer inte lika 

tydligt vad gäller läsning om den vuxne inte diskuterar, förklarar och bearbetar texter 

tillsammans med barnet så att man på detta sätt förvissar sig om att förståelsen infinner sig. 

Detta resonemang kan kopplas till litteraturen där det förs fram att i familjer med goda 

lästraditioner, vilket ofta visat sig vara en följd av hög utbildning, har barnen bättre 
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läsförmåga (Johnsson-Smaragdi & Jönsson 2002). Arnberg (2004) tar bland annat upp hur 

föräldrarnas inställning till det nya landet och hur deras planer på att stanna eller att så 

småningom flytta tillbaka, påverkar barnens språkutveckling. Beträffande pedagogernas 

förhållningssätt ska de utgå från elevernas erfarenheter i undervisningen. I detta sammanhang 

är det av största vikt att pedagogerna även fokuserar på den kultur som är främmande för dem 

och ser den som en tillgång i skolan (Fast 2007). Detta är utvecklande för både elever och 

pedagoger, då detta förhållningssätt bidrar till en ökad förståelse för varandra. Positiva 

effekter blir ett gott gruppklimat, vilket är grogrunden för goda lärandesituationer.  

    Då den svenska skolan idag till följd av de senaste årens ökade invandring består av elever 

med olika kulturella bakgrunder, kan det anses vara anmärkningsvärt att elever med 

invandrarbakgrund ska genomgå tester med samma krav och bedömning som elever med 

svensk bakgrund. Borde inte elever med invandrarbakgrund ges möjlighet att visa sin 

läsförmåga även på modersmålet för att en rättvis bild ska framkomma? Kan därför de senaste 

årens ökning av elever med invandrarbakgrund i skolorna vara en bidragande orsak till IEA- 

undersökningens resultat (Skolverket 2007a), vilken visar på att elever generellt sett har en 

sämre läsförmåga idag? Kan detta vara en orsak till att exempelvis Finlands resultat 

genomgående är i täten, då invandringen där är betydligt mindre än i Sverige 

(www.migrationsverket.se)? Mångkulturaliteten i Sverige syns inte i resultaten och skulle 

man göra eleverna rättvisa, borde två- eller flerspråkiga elever testas på samtliga språk, då 

läsförmågan till stor del grundar sig i förståelse.    

 

    4.2 Diskussion kring pedagogers inställning till datoranvändning och    
          populärkultur  
Enligt styrdokumenten (www. skolverket.se Lpo 94 2006) har skolan skyldighet att utforma 

en undervisning som bidrar till att eleverna blir rustade för att ta del av ett samhälle i en snabb 

förändringstakt och med ett stort informationsflöde. I undersökningen framkommer att 

majoriteten av pedagogerna anser att undervisningen har påverkats av samhällets förändring 

och att datorns roll främst består i att eleverna färdighetstränar med hjälp av pedagogiska 

program. Då datorn har stor potential att bjuda in elevernas verklighet i skolan, väcks 

funderingar varför den främst används som ett hjälpmedel i den traditionella undervisningen. 

Vidare krävs det i dagens samhälle att eleverna utvecklar god samarbetsförmåga och 

kommunikativ kompetens. Även i detta sammanhang bidrar datorn med många möjligheter, 

då själva användandet ständigt ställer eleverna inför situationer där de måste samarbeta och 



 24

lösa problem för att kunna arbeta vidare (Hyson & Morris 1995; Nastasi m fl. 1990; Vaidya & 

Mckeeby 1994 i Svensson 1998). Att utveckla förmåga av detta slag är en viktig del i den 

kunskap som framtiden kommer att kräva, då samhället ständigt förändras och faktakunskap 

är en färskvara.  

    Vid läsning av olika sorters litteratur krävs tid, lugn och koncentration för att upplevelsen 

ska bli maximal. En effekt som datoranvändandet kan medföra är att elever inte kommer i 

kontakt med längre texter, då det höga tempo som datorn erbjuder uppfyller behov som inte är 

lika koncentrations- och kraftkrävande som litteratur. Detta är en uppfattning som även 

pedagogerna i undersökningen delar. Vår erfarenhet är att även vuxna bidrar till detta ökade 

tempo, då många exempelvis istället för att sätta sig och läsa en bok, väljer att lyssna på en 

ljudbok i bilen på väg till arbetet.  

    Pedagog B, D och H använder sig inte alls av elevernas populärkulturella intressen i 

undervisningen. Vad beror då denna inställning på? Då tidsbrist uppges som skäl väcks tankar 

kring vilken inställning pedagogerna har kring populärkulturen. Är det så att den inte anses 

kunna vara ett komplement till den övriga undervisningens innehåll? Handlar detta om hög- 

respektive lågkultur? Persson (2000) menar att skolan alltid värnat om finkulturen, då den 

historiskt sett ansetts vara mer utvecklande och bildande. Då det i läroplanen 

(www.skolverket.se Lpo 94 2006) betonas vikten av att utgå från elevernas verklighet och 

erfarenheter i undervisningen, så kan man med resultatet i hand ifrågasätta om detta då 

genomförs, om man inte har tid med populärkulturen.     
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5. Metoddiskussion 
Då vi blickar tillbaka på genomförandet av undersökningen och de slutsatser vi dragit, kan vi 

med facit i hand konstatera att ytterligare en dimension av resultatet kunnat påvisas om vi 

även valt att rikta oss mot elevernas uppfattning vad gäller populärkulturens vara eller inte 

vara i undervisningen. Detta kunde även ha skapat underlag för vidare studier inom ämnet. 

Något som givit ytterligare en dimension till pedagogernas förhållningssätt beträffande 

datoranvändning och populärkultur i undervisningen, hade varit om vi valt att ta reda på 

pedagogernas ålder istället för deras verksamma tid. Vi är också medvetna om att vårt 

undersökningsresultat hade blivit mer komplext om antalet informanter i undersökningen varit 

större. Detta hade dock inneburit att resultatredovisningen hade blivit mer omfattande och 

därmed mer svårövergriplig. Vidare var vår förhoppning att informanternas svar skulle vara 

av mer uttömmande karaktär, där förtydligande av en del information hade varit önskvärd. 

Orsaker till att informanternas svar i flera fall var något kortfattade kan bero på tidsbrist, då de 

under denna period även genomförde åtskilliga utvecklingssamtal. En annan orsak kan bero 

på enkätens utformning, i vilken eventuella brister kunnat påvisas om en pilotundersökning i 

förhand genomförts.  Frågan där vi söker svar på elevernas boendeförhållande, kunde ha visat 

sig vara av mindre betydelse för resultatet om inte informanterna själva dragit paralleller till 

en försämrad läsförmåga i relation till invandrarbakgrund och att berörda elever i huvudsak 

bor i lägenheter.   

 

    5.1 Förslag till fortsatt forskning 
En fråga som väckts under uppsatsens gång, är bland annat hur resultatet på elevers 

läsförmåga i Sverige skulle ha blivit om man i undersökningen testat elever med invandrar 

bakgrund även på deras modersmål. Skulle resultatet blivit detsamma? Den andra frågan som 

väckts är hur eleverna ställer sig till att skolan enligt styrdokumenten ska använda sig av deras 

erfarenheter och verklighet vilket även innefattar populärkulturen. Vill de det?  
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6. Slutsatser 
Redan inledningsvis visade flera nämnda studier att de viktigaste faktorerna som i stor 

utsträckning påverkar elevers läsförmåga, positivt som negativt, är relaterade till skolan och 

den sociokulturella miljön. Har samspelet mellan eleverna och pedagogerna utvecklats i 

samma takt som samhället förändrats, beträffande det ökade mediaflödet och IT utvecklingen 

och kan man koppla detta till elevers läsförmåga? I vår bakgrund lyfts de senaste årens 

samhällsförändring beträffande detta och vi kan dra slutsatsen att flertalet av de tillfrågade 

pedagogerna inte håller med om en försämrad läsutveckling. Dock anser de att läsförmågan i 

sig är svår att mäta då olika faktorer såsom exempelvis sänkta krav inverkar på bedömningen. 

Därmed har vi inte kunnat påvisa ett samband mellan elevernas läsförmåga och det ökade 

mediaflödet och IT utvecklingen. Vi drar därför slutsatsen att elevernas läsförmåga främst 

beror på pedagogernas kompetens att utveckla läslust, föräldrarnas engagemang och andra 

sociokulturella faktorer.  

   Pedagogerna ska enligt styrdokumenten ta in elevernas erfarenheter och verklighet i 

undervisningen. Då populärkulturen utgör en viktig del i de flesta elevers liv, är resultatet 

tankeväckande då enbart ett fåtal av pedagogerna säger sig genomföra detta. Vad anser då 

eleverna? Vill de att deras fritid ska bli ett skolämne? Här måste elevinflytandet i högsta grad 

vara i fokus, om vi vuxna har avsikten att dela elevernas mark. 
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Bilaga 1 

 

Frågeformulär till pedagoger i årskurs 1-3 

 

Vi heter Ulrica Kvist och Marie Sjöland och vi utbildar oss till lärare för elever i de yngre 

åldrarna på Högskolan i Kristianstad. Just nu arbetar vi med vårt examensarbete, som kommer 

att belysa hur det ökade textflödet i takt med samhällets förändring eventuellt har påverkat 

läs- och skrivundervisningen i skolan. Vi skulle vara tacksamma om du som erfaren pedagog 

skulle vilja bidraga med din kunskap och dina åsikter i denna fråga. Naturligtvis sker 

deltagandet frivilligt och all information kommer att behandlas konfidentiellt och förstöras 

efter resultatets sammanställning.  

 

 

1. Hur länge har du varit verksam som pedagog?_________________ 

 

2. Arbetar du på landsbygden eller i staden?_____________________ 

 

3. Hur skulle du beskriva elevsammansättningen i din klass dvs. elevernas etnicitet, var/hur de 

bor m.m? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Upplever du att föräldrarna tar del av elevernas läs- och skrivinlärning och i sådana fall 

hur? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Märker du skillnad på elevernas läsförmåga beroende på hur mycket stöd du upplever de 

får hemma och i sådana fall hur?  

(Med läsförmåga menar vi elevernas förmåga att läsa åldersanpassade texter med god 

förståelse) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Upplever du att elevers läsförmåga har förändrats de senaste 15 åren och i sådana fall hur?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Vilka faktorer upplever du påverkar elevers läsförmåga negativt som positivt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8. Har din undervisning påverkats av samhällets förändring vad gäller det ökade textflödet? 

    (Med ett ökat textflöde menar vi exempelvis datoranvändningen, reklam, filmutbudet m.m)   

    Ja           Nej 

 

    Om svaret är ja – hur?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

    Om svaret är nej – varför? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Använder du dig av elevernas populärkulturella intressen i din undervisning? (Med populär 

    kulturella intressen menar vi olika musikstilar, Internet användning, mediautbud m.m)     

    Ja            Nej 

 

    Om svaret är ja – hur? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

    Om svaret är nej – varför? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för din medverkan från Ulrica & Marie 

 

 
 


