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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande kvalitativa studie är att belysa högstadieelevers perspektiv på 
läsandet i skolan för att se om och hur dessa skiljer sig från ett lärarperspektiv. Detta görs 
mot bakgrund av forskning kring ungdomars läsvanor, läsmotivationsforskning, aktuella 
styrdokument samt utifrån det sociokulturella perspektivet.  För att besvara studiens syfte 
och frågeställningar genomfördes sex elevintervjuer i årskurs nio, två lärarintervjuer i 
svenskarbetslaget samt en intervju med skolbibliotekarien.  
 
Resultatet av intervjuerna visar att högstadieelevers attityd till läsandet i skolan är 
förhållandevis negativt, dock med positiv betoning på läsande som sker i sociala 
sammanhang. Den undersökta elevgruppen har, om än varierad motivation till läsning 
generellt, olika intressen och erfarenheter vilka återspeglas i de material de väljer att läsa. 
Resultatet pekar på att den undersöka elevgruppens läsintressen inte reflekteras i 
undervisningen, utan att läsandet i skolan förefaller distanserat från elevernas 
erfarenhetsvärld. Lärarnas perspektiv på läsandet i skolan uttrycks av de intervjuade lärarna 
vara alltför tidsbegränsat, så till vida att de inte hinner ta vara på elevernas intressen och 
erfarenheter. Denna lärarattityd motiveras av en plikt till läroplanen, vilken lärarna lutar sig 
mot när de tar fram uppgifter som inbegriper läsning, dock negligeras elevernas behov av 
ett elevinflytande i läsandet. Lärarnas och elevernas attityd till läsandet förefaller att skilja 
sig ur en kulturell aspekt, vilken kan förstås genom det sociokulturella perspektivet i den 
mån att lärarna inte har full insikt i elevernas närhet till det digitala samhället. Detta har 
resulterat i bristen av samtida, elevnära och populärkulturella texter i 
svenskundervisningen. 
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1. Inledning 
Läsandet utgör en stor del av elevers dagliga arbete i skolan. Läsning genomsyrar alla 
skolämnen, och är en central del i hur elever tillägnar sig ämneskunskaper. Därför är 
läsandet oerhört viktig för elevernas framsteg i skolan, och varför det är vitalt att eleverna 
utvecklar goda läsförmågor- och färdigheter. Det är dock svårt att engagera elever i alla 
läsuppgifter, om de saknar motivation. I en systematisk litteraturstudie som ligger till grund 
för denna empiriska undersökning, undersöktes hur högstadieelevers läsmotivation kan 
förbättras (Morris, 2017). Litteraturstudiens resultat visar att läsforskningen lägger tyngd 
vid elevpåverkan i läsundervisningen som motivationshöjande faktor, dock utan att 
klargöra vad det är ungdomarna vill (ibid). 
 
Läsvanorna hos dagens elever konkurrerar med många andra aktiviteter. Forskning visar att 
ungdomar i åldrarna 11–15 helst ägnar sig åt andra aktiviteter än läsning såsom att lyssna 
på musik, titta på TV, utöva sport eller spela TV- eller datorspel (Nippold, Duthie & 
Larsen, 2005). Detta tillhör ungdomars naturliga utvecklingsriktning menar Nippold, 
Duthie & Larsen, och är alltså en trend som kan förväntas hos den åldersgruppen. Det 
minskade läsandet har också ett samband med att ungdomarnas sociala band utökas, samt 
att deras studienivåer i skolan blir mer avancerade (Reichenberg, 2008).  
 
Därtill har den digitala användningen ökat markant, vilket kan antas ha en inverkan på 
ungdomars intressen. En undersökning om svenskarnas internetvanor visar att barnens 
tillgång till och användning av internet har ökat stadigt de senaste åren (Davidsson & 
Findahl, 2016). Bland annat uppges det att den dagliga användningen av internet berör 87 
procent av barn i åldern 11 år och 97 procent av barn i åldrarna 12–13 år (ibid, 2016:28–29) 
– där användningsområden såsom spelande, filmtittande och sociala medier dominerar 
inom dessa åldrar.  
 
Med insikt om och förståelse för ungdomarnas intresseområden anser jag att det finns goda 
möjligheter för skolan och verksamma lärare att öka läslusten och ge läsandet en naturlig 
plats i elevernas vardag. Därför är det viktigt att belysa hur högstadieelever betraktar 
läsandet i skolan, så att deras intresse- och erfarenhetsområden kan bemötas av lärare, för 
att på så sätt kunna vara en god utgångspunkt för läsandet och lärandet i klassrummet. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa högstadieelevers perspektiv på läsandet i skolan för att se 
om och hur dessa skiljer sig från ett lärarperspektiv. Syftet uppnås genom följande 
frågeställningar: 
 

- Vilken attityd har högstadieelever till läsning i skolan?  
- Vad anser lärarna om läsning i skolan? 
- Vad uttrycker lärarna om elevernas attityd till läsning? 

 
3. Bakgrund 
I följande avsnitt ges ramarna för studiens syfte. Här motiveras relevansen för att belysa 
högstadieelevers perspektiv på läsandet i skolan, samt vad det är inom läsandet som 
problematiseras.  
 
3.1 Begreppsförklaring 
I en stor mängd av den läsforskning som har gåtts igenom inför denna studie, samt i den 
föreliggande litteraturstudie som undersöker högstadieelevers läsmotivation (Morris, 2017), 
förknippas läsning främst med läsning av skönlitteratur i skolan och på elevernas fritid. 
Denna studie fokuserar på läsandet inom skolan, vilket omfattar all läsning av samtliga 
texttyper som ligger till grund för olika former av undervisning. Begreppet läsande i 
föreliggande studie innefattar alltså allt från faktatexter och skönlitteratur som används för 
läsprojekt och arbeten, till varje enskild utdelad text inom den mer dagliga undervisningen. 
Begreppet omfattar alla texter som högstadieelevernas möter i samtliga sina ämnen, men 
eftersom mitt huvudämne är svenska blir i första hand svenskämnet denna studies fokus. 
 
3.2 Ämnets relevans 
Som snart färdigutbildad lärarstudent har jag haft mycket tid till att fundera över vilka 
aspekter av lärandet jag anser särskilt viktiga att fokusera på. Under min utbildning har jag 
genomfört ett flertal VFU-perioder och däremellan haft många studieuppgifter som 
inneburit kontakt med eleverna och klassrummet. Jag bär också sedan tidigare med mig 
erfarenheter från några månader som vikarie på en högstadieskola. Med svenska, engelska 
och svenska som andraspråk som inriktning i lärarutbildningen ligger det språkliga mig 
särskilt varmt om hjärtat, där jag anser läsandet som särskilt viktigt – inte enbart för 
språkliga ämnen utan samtliga skolämnen. 
 
Som det framgår i En arbetsdag i skriftsamhället (Karlsson, 2012) uppstår textuella möten 
överallt i samhället. En god läsförmåga och utvecklade lästekniker är därför centrala för 
elevers lärande. Läsandet utgör grunden för en stor del av elevernas kunskapsbildande, och 
spelar samtidigt en betydande roll i elevers personliga utveckling. Genom läsandet får 
eleverna nya perspektiv, tar del av olika världsuppfattningar samt gagnar nya erfarenheter – 
vilket ultimat stärker deras självförverkligande (Morris, 2017:3). Läsandet är lika viktigt för 
elevernas framgång i skolan som för deras sociala deltagande i samhället, varför det är 
angeläget att stimulera elevernas läsande i skolan – så att de dels får träna upp en god 
läsförmåga, dels ges möjligheten att upptäcka en läsmotivation. 
 
Forskningen säger unisont att läsmotivationen är avgörande för elevernas läsande (Morris, 
2017:18). Utan ett läsintresse blir läsandet mekaniskt, vilket hämmar elevernas 
textförståelse och lärande (ibid:2). Under mina möten med skola och klassrum har jag 
uppfattat många typer av läsmotivation bland högstadieeleverna. Dels hängivna läsare, dels 
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nöjesläsare som anser att läsning är roligt och avkopplande men som helst gör någonting 
annat – men också de som totalt saknar läslust. Jag har noterat många elever i klassrummet 
som är helt ovilliga och omotiverade att läsa minsta text, och som absolut undviker att läsa. 
Läsmotivation påverkas av många faktorer såsom familjesituation och socioekonomisk 
bakgrund, men det kan också kopplas direkt till elevens skolgång. Andersson (2015) 
argumenterar i en artikel att det finns brister i den svenska skolans läsundervisning som 
påverkar elevernas läsmotivation negativt. Han menar att det saknas läsning i 
undervisningssammanhang som ger elever en känsla av relevans för deras egna 
erfarenhetsområden och livsfrågor, och säger vidare att undervisningen är präglad av en 
icke-tillräcklig lästräning. Eleverna är då i avsaknad av en grund för att bli utvecklade 
läsare och får inte möjlighet att utnyttja sina läsförmågor fullt ut (ibid). Andersson menar 
att detta har hämmat elevernas läsmotivation, men också resulterat i en ny typ av illiterata 
läsare i klassrummen i den bemärkelse att eleverna kan, men inte vill, läsa (ibid). Denna 
kategorisering stämmer väl överens med mina tidigare erfarenheter av ovilliga läsare i 
klassrummet. 
 
I samma artikel pekar Andersson på en kunskapsöversikt över forskning om 
läsundervisning, som Skolverket genomförde år 2007 (ibid). Här betonas en avsaknad av 
genuina textsamtal i undervisningen, där eleverna i ett socialt samspel kan koppla egna 
erfarenheter till texten. Andersson menar att ett socialt samspel är viktigt för 
läsmotivationen, varför det är bekymmersamt att Skolverkets kunskapsöversikt även visar 
att större delen av läsandet som inte innefattar skolmaterial och läroböcker hamnar utanför 
skoltiden. Om fallet är, som Andersson visar, att eleverna inte får läsa mycket annat än 
skolmaterial och läroböcker i skolan – vad kan då förväntas av elevernas lust att läsa?  
 
Som nämnts i inledningen undersöktes i ett tidigare examensarbete hur högstadieelevers 
läsmotivation kan förbättras (Morris, 2017). Studiens resultat visar att läsforskningen 
betonar elevinflytande i läsundervisningen som en motivationshöjande faktor, dock säger 
inte forskningen någonting om elevernas syn på hur läsandet i skolan ska se ut (ibid). Med 
vikten av läsmotivation i åtanke, har jag som fortsättning på mitt förra examensarbete 
därför valt att närmare undersöka högstadieelevers syn på läsandet i skolan, där jag söker 
belysa högstadieelevers perspektiv på läsandet i skolan för att se om och hur dessa skiljer 
sig från ett lärarperspektiv. Förhoppningsvis kan denna studie bli en riktlinje för fortsatt 
forskning kring vad elevpåverkan i läsundervisningen egentligen innebär, samt bli en 
utgångspunkt för framtida textval i min kommande tid som språklärare.  
 
3.3 Läsvanor och den digitala ungdomen  
I dagens multimediala samhälle finns det en nästintill oändlig mängd aktiviteter som kan 
locka en ungdoms intresse. Frågan är ifall läsandet får plats bland alla dessa? Forskning 
visar att det kan vara svårt: Nippold, Duthie & Larsen (2005) konstaterar i en vetenskaplig 
artikel som behandlar ungdomars fritidsläsning, att ungdomar mellan åldrarna 11–15 år 
helst ägnar sig åt andra aktiviteter än läsning – såsom sport eller andra populärkulturella 
intressen. Denna trend menas vara en del av ungdomarnas naturliga utvecklingsriktning 
(ibid), men med förståelse för denna naturliga utveckling kan lärare fortfarande söka höja 
läslusten och inkludera läsandet som en naturlig plats i elevernas vardag. Reichenberg 
menar att yngre barn har en nästan medfödd iver att läsa och leva sig in i berättelsevärlden, 
men att denna iver avtar och till och med kan försvinna helt efter bara några år i skolan 
(Reichenberg, 2008:9). Detta kan bero på flera aspekter menar Reichenberg, men hon pekar 
ut skolan som största faktor till den minskade läslusten, där bedömning, betygssättning och 
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prestationskrav hämmar elevernas motivation. Därför är det viktigt att läsunderlagen utgörs 
av elevnära och relevanta texter, så att läsandet kan konkurrera med andra intressen. 
 
Det kan tänkas nu vara viktigare än någonsin att sträva efter att få tillbaka läsandet som en 
naturlig del av högstadieelevernas vardag, då dagens skolungdomar är födda i ett 
digitaliserat samhälle. Internetstiftelsen i Sverige (IIS) har sedan år 2000 årligen undersökt 
internetvanorna bland den svenska populationen och statistiken från deras två senaste 
rapporter kring ungdomars internetvanor i Sverige visar att ungdomar i högstadieålder idag 
är uppkopplande nästintill konstant (Davidsson & Findahl, 2016), (Davidsson & Findahl, 
2017). Rapporten år 2016 visade att 82 procent av den svenska befolkningen använde 
internet dagligen (2016:5), medan bara ett år senare rapporterades svenskarna allt oftare 
uppnå 100 procents användning –  där 16–25-åringarna ”slår i taket med 100-procentig 
användning av smart mobiltelefon, musik via internet, film på nätet och användning av 
chatt-tjänster” (2017:5). Majoriteten av alla barn i sexårsåldern, närmare bestämt 98 
procent, är fullbordade internetanvändare. Men redan vid två års ålder är 79 procent 
uppkopplade, mestadels via surfplattor (2017:5), där de ser film, spelar spel och använder 
läroappar (2017:5–6). Rapporten visar att ”så gott som alla barn” i 10–11-årsåldern har 
egna mobiltelefoner som är uppkopplade mot internet (ibid).  
 
Man skulle kunna tro att högstadieungdomars läsande borde öka med en nästintill konstant 
tillgång till internet, där utbudet av läsmaterial i princip är oändligt. Statistiken visar istället 
att läsandet genom internet inte verkar alltför populärt bland ungdomar, utan konkurreras ut 
av en rad andra sysselsättningar. I åldrarna 12–15 har 47 procent ”någon gång läst” en 
dagstidning men endast 6 procent läser dagstidningar dagligen. 35 procent har ”någon 
gång” läst eller lyssnat på en e-bok, men enbart 5 procent dagligen. Bloggar tycks inte 
heller vara särskilt populära, då endast 40 procent av åldersgruppen uppges läsa bloggar 
(2017:72–75). Det förefaller att ungdomar helst undviker aktiviteter på nätet som innebär 
längre textläsning – men då återstår frågan vad de helst gör på internet? 
 
Davidsson & Findahls rapport från 2017 visar att ungdomar i åldrarna 12–15 oftast spelar 
spel på internet, där 98 procent av alla pojkar och 77 procent av alla flickor spelar 
(2017:96). I samma åldersgrupp ser 60 procent av samtliga ungdomar på film, dagligen 
(2017:59), och det rapporteras att ”de unga bor på Youtube eftersom alla under 25 använder 
det”, varav en stor del dagligen (2017:62). Bland åldersgruppen 12–15 ser 86 procent på 
Youtube dagligen (ibid). Det framgår däremot att barn i ökande grad använder internet för 
skolarbete och faktasökningar, då det redan vid 11 års ålder är 88 procent av barnen som 
använder internet i syfte att göra skolarbete (2017:27).  
 
3.4 Läsandet i skolan och läroplanen 
Svenskämnets konstruktion står under många influenser, både på samhälls- och individnivå. 
Läroplanen anger de nationella mål och riktlinjer som ska uppnås inom konceptet av den 
likvärdiga utbildningen. Dock har lärare frihet och ett ansvar, att utifrån det centrala 
innehållet anpassa svenskämnet efter sina elever. Detta enligt skolans uppdrag, vilken anger 
att en ”likvärdig utbildning inte innebär att undervisningen ska utformas på samma sätt”, 
utan att ”det finns olika vägar att nå målet” Läroplan, 2011:8). Detta medför att lärarens 
egen ämnessyn kommer att påverka svenskämnets konstruktion i det egna klassrummet. 
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Molloy (2003) återger de ämneskonstruktioner som litteraturpedagogen Lars-Göran 
Malmgren beskriver efter hans undersökningar inom svenskämnet för högstadieskolan 
(2003:38–39)  
 
Den första ämneskonstruktionen är svenska som ett färdighetsämne, inom vilken Malmgren 
menar att ”undervisningen bygger på en formalisering av språkliga färdigheter” (2003:38). 
Här betraktas svenska som rent språkämne där läsandet utgör en liten del av 
undervisningen, och syftar till att eleverna tränar sina språkliga förmågor genom repetitiva 
moment istället för att ägna sig åt textinnehåll och betydelse. 
 
Den andra ämneskonstruktionen är svenska som ett littereraturhistoriskt bildningsämne, där 
Malmgren definierar ett ämnesinnehåll som menas vara ”personlighetsutvecklande” 
(2003:39). Detta innehåll består ofta av en kanon av klassiska och betydande texter, ett 
”kulturarv” (ibid). Läsandets del i denna ämnessyn är desto större, och syftar till att bygga 
en gemensam kulturell grund för eleverna.  
 
Malmgrens tredje och sista ämneskonstruktion, svenska som ett erfarenhetspedagogiskt 
ämne, centraliserar elevernas egna förutsättningar i kunskapsutvecklingen genom att ta 
avstamp i deras intressen och erfarenheter. Ämnessynen betonar skönlitterär läsning i den 
aspekten att det gestaltar olika former av mänskliga erfarenheter som är viktiga för eleverna 
att bygga kunskaper kring för den egna utvecklingen av, och förståelsen för, sociala och 
historiska frågor. Vikt läggs också vid det sociala sammanhanget i undervisningen, där 
elevernas språkproduktion ”ska ingå i äkta kommunikativa sammanhang” (2003:39). Denna 
ämnessyn möjliggör att svenskämnet kan sättas i förbindelse med andra skolämnen, framför 
allt SO-ämnena.  
 
Molloy menar att läsandet är djupt rotad i samtliga ämneskonstruktioner, och att 
litteraturens betydelse för svenskämnet inte tillåter att det kan isoleras i en egen kontext 
(2003:40). Enligt Molloy är det viktigt att vara medveten om dessa konstruktioner eftersom 
de utgör den ram inom vilken läraren bygger sin ämneskonstruktion, samt att de didaktiska 
frågorna ständigt vilar mot de övergripande konstruktionerna. Man kan dock betrakta 
Malmgrens andra konstruktion, svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne, som mest 
närliggande den ämnesbeskrivningen som anges i skolans läroplan (Läroplan, 2011) för 
ämnet svenska. Här framhävs nämligen språket som ”människans främsta redskap för att 
tänka, kommunicera och lära” (2011:247). Vikten av ett rikt och varierat språk betonas, då 
det är genom denna människan ”utvecklar sin identitet uttrycker känslor och tankar och 
förstår hur andra känner och tänker” (ibid). Läsandet utgör en prominent del i 
svenskundervisningen efter vad som beskrivs i kursplanens syfte, då det framhävs att 
”undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa”, samt att eleverna ska 
utveckla sin förmåga ”att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften 
(ibid). 
 
Det centrala innehållet för årskurs 7–9 (Läroplan, 2011:250–251) kretsar till stor del kring 
olika förmågor som inbegriper ett läsande, där bland annat eleverna ska tillägna sig 
”lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier”, samt kunna 
”urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang” 
(ibid). Vidare under berättande texter och sakprosatexter beskrivs ytterligare sju punkter 
som på olika sätt bygger på läsandet, där skönlitteratur från olika tider och kulturer samt 
olika textkombinationer står som utgångspunkt.  
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Det är således till stor del genom läsandet, ”i mötet med olika typer av texter […]”, som 
eleverna ska ges förutsättningen att ”utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin 
förståelse för omvärlden” (2011:247). 
 
4. Aktuell forskning 
I följande avsnitt redovisas kortfattat tidigare forskning som behandlar elevers läsande. 
Först redogörs för högstadieelevers läsmotivation, sedan betonas vikten av rätt textunderlag 
i undervisningen. Dessa aspekter skapar förutsättningen för ett fungerande läsande i skolan 
och en positiv elevattityd till det. Texterna som dessa aspekter av lärande bygger på utgörs 
av tre avhandlingar, en vetenskaplig artikel, en vetenskaplig rapport, en artikel från 
Skolverkets hemsida, samt en kurslitteraturbok från ämneslärarutbildningen för 7–9. 
 
4.1 Högstadieelevers läsmotivation 
I sin kvalitetsgranskning av 40 högstadieskolors läsundervisning, där 264 
klassrumsobservationer utfördes, identifierar Skolinspektionen ett antal problem inom 
läsundervisningen som påverkar elevernas läsmotivation negativt (Läsundervisning, 2012).  
 
Ett vanligt problem är att elevernas läsning inte är tillräckligt utmanande, där 34 procent av 
lektionerna inte uppvisade ”huvudsakligen starka sidor inom området individanpassning, 
variation och utmaning” (2012:15). Skolinspektionen definierar utmanande läsning som 
läsuppgifter där syfte, mål och bedömning har tydliggjorts för eleven, och menar att detta 
även möjliggör för eleverna att diskutera lärandet i klassrummet. Dessa diskussionstillfällen 
skapas i samband med ”tydliga lektionsstarter […] och tydliga lektionsslut” (2012:14), där 
undervisningens syften och målsättningar och arbetsgång explicit behandlas, bearbetas och 
utvärderas innan och efter arbetsmomentet tar vid. Vidare konstateras det att läsuppgifterna 
ofta inte utmanar den proximala utvecklingszonen (2012:15), vilket leder till att lärandet 
inte blir utvecklande för eleverna och således blir motivationssänkande. I rapporten 
redogörs också att eleverna behöver ha elevinflytande och ansvar över sina arbetsuppgifter 
för att de ska utvecklas, samtidigt som det visar att eleverna inte alls anser sig ha något 
inflytande över sin läsundervisning (2012:15).  Detta resulterar i ett mindre aktivt 
deltagande, och leder också till en mindre variation av textunderlag. 
 
Variationen av texter i undervisningen är ytterligare ett problemområde som pekas ut. 
Skolinspektionen visar att mer än hälften av eleverna i undersökningen ”inte använder 
texter från andra skolämnen i läsundervisningen ” (2012:17). Skönlitteratur pekas ut som 
det vanligaste läsunderlaget i skolan, vilket ger en variation i sig, dock menar 
Skolinspektionen att andra textformer också bör användas. Detta för att bättre kunna 
anpassa läsundervisningen efter elevers ”behov, erfarenhet och intressen” (2012:18) – något 
många av de intervjuade lärarna i rapporten uppger att de har svårt för (ibid). En stor brist 
på skolbibliotek, ett smalt utbud av böcker och ett svagt elevinflytande är alltså orsakande 
faktorer till en sämre variation av läsunderlag (2012:17–18). Ett textunderlag som är inte är 
varierat, välanpassat eller relevant kan inte höja elevernas läslust. 
 

Rapporten lyfter också det enskilda läsandet som bidragande faktor till försämrad 
läsmotivation. Det behövs istället social interaktion i läsandet (2012:19), eftersom 
nyfikenhet och motivation skapas genom att i social interaktion utgå ”från elevernas 
intressen och erfarenheter”, där eleverna kan realisera ”tankar, åsikter om texter samt […] 
relatera till (det) verkliga livet” (2012:8). Resultaten visar dock att endast 21 procent av de 
observerade lektionerna uppvisade exempel på undervisning som ”kan utgå från elevernas 
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erfarenheter, intressen och behov samt hur eleverna ges en bra ingång i en text för att öka 
förförståelsen och lusten att läsa” (2012:20). 
 
Skolinspektionens rapport påvisar också en brist på inslag från olika medier i 
läsundervisningen (2012:23). Skönlitteraturen har påpekats som det huvudsakliga 
underlaget, men skolinspektionen understryker att ”många av de texter som dagens 
ungdomar möter är digitala”, och menar att det här finns elevnära texter som bör tillämpas i 
undervisningen (2012:24). I rapporten framgår det dock att ”elevernas textrelaterade 
intressen inte ses som kompetenser i svenskundervisningen” (2012:33), och 
Skolinspektionen menar att texterna måste sträcka sig bortom skolans väggar för att kunna 
skapa motivation hos eleverna, detta eftersom ”digitala medier ger lust och motivation” 
(ibid). Dock påvisas att lärarna ”sällan låter eleverna arbeta med digitala texter” (2012:24), 
vilket sänker motivationen hos eleverna eftersom den digitala världen de lever i medför att 
de har ”ett förändrat sätt att skriva och läsa” (ibid). Elevernas läs- och skrivteknik är starkt 
influerat av en digitalisering, och när inte digitala medier används för att stärka läsandet 
sänks läsmotivationen (2012:25–26).  
 
I sin vetenskapliga artikel “Seven Rules of Engagement: What’s Most Important to Know 
About Motivation to Read” beskriver Gambrell (2011) sju läsforskningsgrundade ”regler” 
för hur läsmotivation skapas, samt hur läsandet i skolan kan stödjas och tillgodoses. 
Inledningsvis pekar Gambrell på forskning som antyder att läsmotivation i sig är en större 
drivkraft till elevers framgångar i skolan än deras socioekonomiska bakgrund, som bland 
läsforskningen ofta anses utgöra en betydande del av elevers läsande. Detta argument 
understryks med resultat ur 2010 års PISA-rapport, där det framgår att 37 procent av 
eleverna ur samtliga 64 deltagande länder uppger att de helt saknar läsmotivation. Detta 
menar Gambrell har en förödande effekt för lärandet, och hänvisar till att eleverna som 
uppger att de har läsmotivation nådde högre resultat i PISA 2010 än de som inte hade 
läsmotivation (2011:172). De sju reglerna Gambrell redogör för är följande: 
 

1. Undervisningen bör inkludera elevnära texter, det vill säga texter som utgår ifrån 
elevernas erfarenhets- och intresseområden (Gambrell, 2011:173). Elevnära texter 
ökar engagemanget i läsandet genom att eleverna kan koppla innehållet till egna 
livserfarenheter.  

 
2. Textunderlaget i undervisningen måste vara varierad. Här understryks också 

behovet av skolbibliotek, multimedia samt medvetna och insatta lärare (2011:173). 
Gambrell menar att ett stort textutbud visar eleverna att läsning är en ”värdefull 
aktivitet” (ibid), samt lägger en grund för framtida läsvanor genom att öppna upp ett 
intresse för flera textgenrer. Gambrell hävdar att utbudet i sig inte ökar läslusten, 
utan detta sker genom att lärare och skolpersonal aktivt uppmanar eleverna att ta del 
av textvariationen. När elevernas kännedom om nya texter breddas ökar läslusten, 
eftersom elever oftast väljer att läsa något som de tidigare hört talas om. 

 
3. Elever behöver mer tid till att läsa. Gambrell benämner detta som ”sustainable 

reading” (2011:174), alltså hållbar läsning, vilket innebär att elevers motivation 
ökar när de upplever att de verkligen kan. Elevers läsflyt förbättras av att elever får 
mer lästid, vilket också leder till en utveckling av läsförståelsen. Gambrell menar att 
en förbättrad läsförmåga- och teknik endast kan uppnås genom att eleverna får mer 
tid i läsandet.  
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4. Ett större elevinflytande avseende valmöjligheten över vilka texter som används i 
undervisningen är nödvändigt (2011:175). Elevers intresse och ansvarstagande ökar 
genom att få valmöjligheter som medför att de själva kan påverka sitt lärande. 
Gambrell menar att läsförmågan- och motivation ökar när elever får egna val, 
eftersom de ofta anstränger sig mer under läsningen och därmed får en bättre 
förståelse för dess innehåll. Dock behöver svaga läsare stöd av läraren i att välja 
texter, så att de inte väljer något de inte kan klara av.  

 
5. Social interaktion i läsandet är viktigt. Gemensam läsning eller textsamtal är 

exempel på sociala aktiviteter vilka höjer läsmotivationen, då den sociala 
interaktionen tillåter eleverna att ta del av varandras utveckling, vilket medför en 
ökad motivation att utvecklas själv. Läraren har bättre chanser att väcka intresse 
genom ett socialt utbyte, och det främjar också ett större engagemang bland 
eleverna (2011:75–76). 

 
6. Elever måste genomgå en successivt ökande svårighetsgrad i läsandet, där de får 

möjligheten att lyckas med svårare texter (2011:76). Ofta vill elever framstå som 
avancerade läsare, men valet mötet med en för svår text kan leda till minskad 
läsmotivation eftersom eleverna till slut ger upp. En text får heller inte vara för lätt, 
menar Gambrell, utan läsaren måste utmanas till den grad att det leder till en känsla 
av fullbordan och färdighet.  

 
7. Läraren måste ge konstruktiv och stöttande feedback till eleverna, samt gestalta 

läsandet som en meningsfull aktivitet. Forskning visar att lärarens ageranden under 
läsandet är som mest motivationsfrämjande när kommentarer och stöd under läsning 
är explicit och utvecklad, samt att den för eleven mot den proximala 
utvecklingszonen (2011:176). 

 
I sin avhandling Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande: en praxisorienterad studie 
med utgångspunkt i skolpraktiken analyserar Tjernberg (2013) framgångsfaktorer i lärares 
undervisning, vad avser läs- och skrivlärande. Studiens underlag kommer ur 
klassrumsobservationer bland elever som har uttalade läs- och skrivsvårigheter, samt 
reflekterande samtal med lärare som valts ut genom sitt framgångsrika arbete med läs- och 
skrivlärande. Resultatet visar att elevernas varierade förutsättningar bemöts av lärarna 
genom olika metoder och arbetssätt, men att lärandesammanhangen präglades av en hög 
grad av aktivitet mellan samtliga klassrumsdeltagare. Detta visar att även läsandet, utöver 
alla andra färdigheter, sker interaktivt. Den sociala kontexten och lärarnas medvetna 
ageranden möjliggör för alla elever att nå framgångar i lärande. 
  
Tjernberg lägger tonvikten vid det sociala sammanhanget i klassrummet, där elevers och 
lärares deltagande i en gemensam läsundervisning är avgörande för motivationen, detta 
tillsammans med rätt stöd i läsandet. Tjernberg menar att läsning är en interaktiv företeelse 
(2013:48–49), där nyfikenhet och intresse för texten skapas tillsammans, exempelvis 
genom högläsning. Tjernbergs observationer visar att högläsning är ett viktigt redskap för 
att skapa interaktion och gemenskap, vilket leder till ett meningsskapande av texterna 
(2013:168–170). Studiens observationer visar vikten av att eleverna utmanas inom den 
proximala utvecklingszonen (2013:156), där fler lärare vittnar om att eleverna måste få 
utmanas till att ”klara lite mer än de egentligen tror sig om” (ibid). Lärarinformanterna 
menar att en avsaknad av utmaningar i lärandet leder till att eleverna blir uttråkade, och här 
betonar Tjernberg lärarkompetensen som väsentligt för att detta ska lyckas (2013:150). 
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Lärarkompetensen, det sociala sammanhanget och utmaningar genom rätt textunderlag är 
alltså avgörande för att kunna tillgodose elevernas behov och individanpassa dem (ibid).  
 
4.2 Rätt textunderlag i undervisningen? 
I artikeln ”Hur undervisar man skönlitteratur?” ifrågasätter Skolverket (2016) lärares val av 
läsunderlag i undervisningen:  
 

Många gånger skulle lärare vinna på att bättre ta tillvara elevernas erfarenheter och 
förhållningssätt till de böcker som läses. Ett aktivt meningsskapande för elevernas del 
kräver lyhördhet och fantasi från lärarna. Men det gäller inte bara att fånga upp elevernas 
befintliga intressen, utan också att utmana dem (Hur undervisar man, 2016). 

 
Här antyds att lärare bör finna sätt att bättre koppla läsundervisningen till eleverna, genom 
att välja rätt textunderlag. Får eleverna välja helt själva vidgas inte den egna litterära 
repertoaren, men precis som forskningen ovan nämner pekar Skolverket tydligt på att 
”elevens medbestämmande är av stor betydelse för deras engagemang, läslust och 
läsupplevelse” (ibid).  
 
I studien ”Skönlitteraturens väg till klassrummet” undersöker Brink (2009) hur lärare har 
tillägnat sig sina professionsinriktade litterära preferenser, och hur dessa tas i uttryck i 
elevernas undervisning i klassrummet (2009:38). Som underlag i studien har lärare svarat 
på enkäter kring vilken litteratur de använder i undervisningen samt vilken litterär repertoar 
de själva bär med sig sedan barndomen. Enkäterna kompletterats med gruppintervjuer med 
56 lärare i grundskolan. Resultaten visar att lärarnas textval i undervisningen präglas av den 
egna litterära repertoaren från barn- och ungdomstiden. Det är alltså många gånger med 
utgångspunkt i den egna litteraturpreferensen som lärarna hämtar inspiration till 
undervisningen, inte elevernas. Brink menar därför att ”en viss brist på förnyelse av egen 
kraft i lärargruppen har kunnat konstateras” (2009:61). Brink hänvisar också till lärarens 
professionella hållning, inom vilken lärare bör lyssna till elevernas förslag av textval, men 
samtidigt se till att ligga steget före eleverna och därmed gestalta en läsande förebild 
(2009:48). Gambrells (2011) andra ’regel’ påtalar, som nämnt ovan (avsnitt 4.1), att 
eleverna måste ha en bred variation av texter att tillgå. Detta understryker behovet av 
skolbibliotek, multimedia samt medvetna och insatta lärare (2011:173). Som tidigare 
nämnts lägger Gambrell vikt vid att det inte egentligen är utbudet i sig som ökar 
läsmotivationen, utan en aktiv samt medveten skolpersonal och lärarkår som uppmanar 
eleverna att ta del av den – gärna genom att läraren med jämna mellanrum tar med sig ett 
antal texter till klassrummet och väcker nyfikenhet kring dem (ibid:174). 
 
I avhandlingen Att bli en sån som läser: barns menings- och identitetsskapande genom 
texter undersöker och kartlägger Schmidt (2013) olika textformer som barn använder i sin 
vardag, och belyser hur dessa påverkar bland annat individens identitetsskapande. Genom 
ett etnografiskt fältarbete har Schmidt följt nio barn både i och utanför skolan, för att se hur 
sådana elevnära texter kan tillämpas i undervisningen för att bemöta elevernas 
erfarenhetsvärld. 
 
Undersökningsresultatet visar att identitetsskapande och igenkännande i texter är avgörande 
faktorer för att främja elevers läsmotivation, där en av de viktigaste åtgärderna är att ge rätt 
litteratur till rätt läsare (2013:258). Schmidt menar att identitetsskapande är vitalt för att 
”barn ska läsa och vilja fortsätta läsa” (ibid), och pekar på läsning som en av de ”ständigt 
pågående meningsskapande processer” (2013:58) – eftersom läsarens upplevelser både är 
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känslomässiga och existentiella (2013:59). Schmidt hänvisar till forskning som förklarar att 
en läsupplevelse kan agera identitetsskapande när läsaren ”läser innantill och blir någon 
annan” (Ekerwald, 2006, citerat i Schmidt 2013:59), och betonar vikten av detta tillstånd 
eftersom det är då läsaren befinner sig i förundran, häpnadsväckan och i öppenhet för 
förändring (ibid). För att denna viktiga identitetsskapande process och tillstånd ska uppnås 
menar Schmidt således att rätt litteratur bör matchas efter rätt läsare. Därför är en bred 
tillgång till litteratur viktig, parallellt med att skolan måste ”vidga, ge alternativ, utforska 
och samtala kring de texter som barn personligen har investerat i […] och ser som viktiga i 
sina liv” (2013:259). Schmidt menar också att barns egna tankar även väcks ur icke-
traditionella textkällor såsom datorspel och sociala medier (2013:265), varför dessa måste 
inbegripas i läsundervisningen för att möta elevernas behov samt höja läslusten.  
 
Olin-Schellers avhandling Mellan Dante och Big Brother: en studie om gymnasieelevers 
textvärldar (2006) är en studie kring litteraturundervisning på gymnasial nivå, med fokus 
på hur väl undervisningen möter elevernas litterära förväntningar och erfarenheter. Under 
tre års tid följer Olin-Scheller fyra gymnasieklasser både i och utanför skolan för att 
undersöka vilka attityder eleverna har gentemot fiktionsläsande. Olin-Scheller åskådliggör 
hur elevernas fiktionsvärldar inbegriper olika multimediala texter och sammanhang, och en 
viktig slutsats i studien är att litteraturundervisningen måste anpassas bättre efter elevernas 
tidigare erfarenheter av litteratur vad gäller genre, media, arbetssätt och mottagande. Olin-
Scheller anser populärkultur som en vital del i elevernas lärande, och hävdar att den även i 
undervisningssammanhang har en identitets- och meningsskapande funktion. Samtidigt 
framgår det ur studiens resultat att skoltexter ofta leder till ett monotont och stumt läsande, 
vilken inte kan anses motivationshöjande:  
 

Medan beskrivningarna av fritidstexterna svämmar över av positiva omdömen som 
”sjukt bra”, ”jätte-hemsk” och ”otroligt intressant”, framstår skoltexterna som 
dessas raka motsats - ”tråkiga”, ”enformiga” och ”meningslösa”. (Olin-Scheller, 
2006:225). 

 
Populärkulturens beskrivs ha ett ”positivt bruksvärde” (2006:144), det vill säga att den är 
ovärderlig för läsandet ur ett menings- och intresseskapande samt motivationshöjande 
perspektiv. Dock menar Olin-Scheller att populärkulturen ofta avskrivs av lärare som 
mindre värd i ett undervisningsperspektiv. Fiske (1989), betonar att det är upp till läsaren 
att avgöra ”textens eventuella kulturella värde” (återgivet i Olin-Scheller, 2006:144), vilket 
återigen åberopar vikten av ett elevinflytande i läsundervisningen. Elevvalda texter menas 
vara motivationshöjande då de lättare berör eleverna på ett känslomässigt plan (2005:223). 
Olin-Scheller menar att egenvalda texter är mer elevnära vad avser ”intensitet och närhet” 
2006:224) - vilket i undervisningssammanhang minskar det monotona och instrumentella 
läsandet som traditionella skoltexter påvisas innebära. 
 
5. Metod 
I följande avsnitt ges en redogörelse över studiens metod, hur datainsamling gått till samt 
vilka etiska aspekter som studien tagit hänsyn till.  
 
5.1 Metodologi och metodval 
Syftet med studien är att belysa högstadieelevers perspektiv på läsandet i skolan för att se 
om och hur dessa skiljer sig från ett lärarperspektiv. Fejes & Thornberg (2009) menar att 
det är viktigt att datainsamlingsmetoden inte bestäms i ett allt för tidigt stadium, utan att 
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man först noggrant måste överväga studiens syfte och det tänkta fenomenet för att sedan 
kunna utgå från en lämplig metodansats och välja en passande metod (2009:21). Fenomenet 
som undersöks i denna studie är elevernas egna, personliga perspektiv på läsandet i skolan. 
Eftersom det är elevers och lärares uppfattningar som beskrivs, väljs fenomenografi som 
metodologi – vilket enligt Dahlgren & Johansson (2009) är ”en metodansats som är väl 
lämpad för att beskriva och analysera människors tankar” (2009:122). Vidare beskriver 
Dimenäs (2007) intervju som en bra metod för att undersöka ”elevers olika uppfattningar” 
(2007:63). Den fenomenografiska intervjun kan användas väl för att undersöka ”speciella 
gruppers uppfattningar om ett visst fenomen” (ibid:161), som i denna studie, där läsandet i 
skolan står i förgrunden, med elever och lärare som ”särskilt insatta i området” (ibid). 
Studien tar således en kvalitativ ansats (Dahlgren & Johansson, 2009:123), med enskild 
intervju som datainsamlingsmetod.  
 
Intervjuns utformning (se 5.3) följer praxis inom fenomenografi, nämligen halvstrukturerad 
intervju (ibid:126). Detta innebär att intervjuerna utgår ifrån en intervjuguide med ett 
mindretal frågor som berör ett tema (ibid) – som inom denna studie är läsandet på skolan. 
Genom halvstrukturerade intervjuer finns möjligheten att komma elevernas tankar och 
åsikter på djupet, eftersom intervjuguiden tillåter en djupare dialog mellan intervjuaren och 
den intervjuade (Dimenäs, 2007:161). Eventuella följdfrågor som uppstår grundas i 
samband med de givna svaren (ibid), vilket också skapar rum för intervjuaren att visa 
intresse för den intervjuades svar – något som Dahlgren & Johansson menar är viktigt i 
denna typ av intervju (2009:126). På så sätt medför samtidigt den halvstrukturerade 
intervjun en trygghet, särskilt när det kommer till intervjuer med högstadieelever. Ifall de 
intervjuade eleverna inte vet vad de ska säga mer kan det lätt uppstå en obekväm situation 
där de känner sig pressade, och då är intervjuguidens frågeställningar stöttande genom att 
intervjuaren har något konkret att återgå till, och kan låta intervjun flyta på smidigt utan 
besvärliga tystnader.  
 
5.2 Urval 
Högstadieskolan som valdes ut för undersökningens genomförande var den skola där alla 
mina VFU-perioder har utförts, vilket föll sig vara ett naturligt val ur flera aspekter. Dels 
fanns redan goda anknytningar till skolan vilket var fördelaktigt vid kontakt med skolan 
gällande att få fram intervjudeltagare, dels skapades en trygg stämning mellan mig och 
samtliga informanter inför och under intervjuerna eftersom jag inte var helt främmande för 
dem. Ytterligare en fördel var att jag utan svårigheter kunde kvittera ut en nyckel på skolan, 
och därigenom alltid få tillgång till en avskild plats på skolan så att en lugn och likvärdig 
intervjusituation kunde inrättas – något Trost (2010) betonar som viktigt när intervjuer ska 
hållas (2010:65–66). En skola är alltid livlig under dagtid, och det är viktigt att ha en lugn 
plats där det inte finns åhörare och där den intervjuade inte känner sig i underläge (ibid). 
 
Målgruppen för studiens empiriska datainsamling var tydligt avgränsad av studiens syfte –
att belysa högstadieelevers perspektiv på läsandet i skolan för att se om och hur dessa 
skiljer sig från ett lärarperspektiv. De som tillfrågades till intervju var således både elever 
och lärare på högstadiet. Vad gäller urvalets omfång fanns riktlinjer från Högskolan 
Dalarna, med rekommendationen att 6–8 intervjudeltagare var ett lämpligt antal för denna 
studies ramar. Trost anser också att ett litet urval är att föredra när det gäller intervjuer i 
kvalitativa studier (2010:143). Därför intervjuades totalt sex elever i nionde klass samt två 
svensklärare, nionde- och sjätteklassarnas. Utöver dessa intervjuades också 
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skolbibliotekarien, eftersom denne tänktes kunna bidra med värdefulla insikter kring både 
elevernas och lärarnas perspektiv på läsandet i skolan. 
 
Inför studien söktes specifikt svensklärare bland högstadieskolans arbetslag, på grund av att 
de ansågs vara mest insatta och involverade i elevernas läsundervisning. Jag besökte de två 
arbetslag jag haft mest kontakt med genom mina VFU-perioder, där jag presenterade mitt 
undersökningsområde och frågade ifall det fanns elever och svensklärare på skolan som 
kunde tänkas ställa upp på en intervju. Några dagar senare fick jag svar att det fanns två 
lärare som hade möjlighet att ställa upp, niondeklassarnas och sjätteklassarnas svensklärare, 
varpå en enskild intervju bokades med dem. Jag fick veta att bägge lärare är väl insatta 
skolans olika läsprojekt samt är aktiva med att tillämpa olika textarbeten i sin undervisning.  
 
Beträffande elevurvalet tillfrågades alltså lärarna först om tänkbara elevkandidater. I 
enlighet med deras rekommendation söktes elevurvalet bland skolans niondeklassare, 
eftersom de ansågs ha den största samlade erfarenheten av läsning i skolan – och därmed 
kunna delge ett bredare perspektiv på hur de vill att läsandet ska ta form. För att bibehålla 
en nivå av vetenskaplighet i denna process eftersträvades till största möjliga mån en 
slumpmässighet i genererandet av elevurvalet. Jag visste att jag skulle intervjua sex elever, 
men jag ville alltså välja dem slumpmässigt. Följaktligen bad jag att få klasslistorna för alla 
fyra niondeklasser, och plockade ur samtliga elever som var födda i januari och februari, 
vilket resulterade i 24 namn. Jag ville inte att lärarna skulle vara med och påverka urvalet, 
men med hänsyn till att det kan finnas elever med särskilda svårigheter tillfrågades lärarna i 
arbetslaget ifall någon av de 24 inte var lämpade. Med särskilda svårigheter menas 
omständigheter där exempelvis språkförmågor, hemförhållanden eller olika 
funktionsvariationer som kunde ha komplicerat en intervjusituation. Efter lärarnas 
rekommendationer återstod 16 namn på elever som de visste troligtvis skulle kunna tänkas 
ställa upp i en intervju, samt få föräldrarnas godkännande. Ett e-post-meddelande skickades 
från klassföreståndarna till samtliga föräldrar i det första elevurvalet, med information kring 
mitt undersökningsområde samt med information om att eleverna skulle få ett etiskt 
informationsbrev (se 5.6 ”etiska aspekter”), som skulle ha föräldrarnas underskrift. Utav 16 
utdelade etiska informationsbrev återlämnades 10, varav sex stycken slumpmässigt valdes 
ut. 
 
5.3 Genomförande 
Jag besökte eleverna en tisdag förmiddag vecka 37, cirka en vecka innan intervjuveckan 
skulle ta vid. Under det besöket förklarades mitt undersökningsområde, och jag delade ut 
ett etiskt informationsbrev till de 16 eleverna i det preliminära elevurvalet. Enkäten skulle 
lämnas tillbaka följande fredag, vilket även specificerades i informationsmejlet som 
klassföreståndarna skickade ut under min besöksdag. Eleverna meddelades att sex elever 
skulle väljas slumpmässigt av de som ville ställa upp – och samtidigt utlovades att 
intervjuerna skulle hållas under en valfri ordinär lektion. När jag senare fick tillbaka 
samtliga enkäter under fredagsförmiddagen samma vecka, bokades också en tid med de 6 
utlottade eleverna där de själva fick önska en lektionstid under vecka 38 då intervjun skulle 
ta vid. För att göra det enklare för mig själv rent praktiskt, fick eleverna möjligheten att 
välja en lektion under måndag till torsdag vecka 38. Intervjun med högstadieskolans 
skolbibliotekarie bokades också i samband med dessa klassbesök. Se tabellen nedan för 
samtliga bokade intervjutillfällen: 
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Intervjuidentitet Datum Tid för intervju 
Elev 1 (e-1) Måndag 18 september Klockan 09.25 
Elev 2 (e-2) Måndag 18 september Klockan 10.20 
Elev 3 (e-3) Måndag 18 september Klockan 11.00 
Elev 4 (e-4) Tisdag 19 september Klockan 08.20 
Elev 5 (e-5) Tisdag 19 september Klockan 09.30 
Elev 6 (e-6) Torsdag 21 september Klockan 08.40 
Lärare 1 (L-1) Torsdag 21 september Klockan 10.15 
Lärare 2 (L-2) Onsdag 20 september Klockan 14.10 
Skolbibliotekarie Måndag 25 september Klockan 13.00 

 
När det var dags att hålla intervjuerna med eleverna hade jag bestämt att möta eleverna vid 
deras egna skåp. Detta för att jag ville möta dem vid en plats som var deras egen, och slå 
följe med dem till intervjurummet. Eleverna var redan positivt inställda till att ställa upp på 
intervju, dels för att de själva hade valt att ställa upp, dels för att de fick slippa undan en 
lektion – men jag upplevde att samtliga elever tyckte att det var skönt att först bli bemötta 
på en plats de kände sig trygga. Därför upplevde jag samtliga elever som entusiastiska, 
orädda och positiva när vi kom fram till intervjurummet. Intervjuerna med eleverna hölls i 
ett mindre arbetsrum som är beläget i högstadieskolans ena ände, vilken primärt används av 
en speciallärare i svenska. Jag hade tidigare frågat läraren ifråga ifall rummet kunde nyttjas, 
och under den veckan visade sig rummet vara ledigt vid de flesta av intervjutillfällena. En 
av intervjuerna, den med elev 4, fick hållas i det gamla lärarrummet, som numera används 
som kopieringsutrymme – men som fortfarande är inrett med fåtöljer. Att inte detta 
utrymme användes i första hand var på grund av att det används flitigt och ljudnivån från 
kopiatorerna kan vara störande. Samtliga elevintervjuer tog mellan 20–30 minuter att 
genomföra, och eleverna fick själva berätta om sina egna erfarenheter och uppfattningar 
kring läsandet i skolan utifrån de korta, öppna frågorna på min intervjuguide. Följdfrågor 
ställdes utifrån de svar som eleverna gav under varje intervjutillfälle. Under intervjuerna 
användes en smartphone för digital ljudupptagning ifall jag skulle behöva återgå till 
någonting vid senare tillfälle, men anteckningar togs också för hand under samtalen. 
 
Inför intervjuerna med lärarna och bibliotekarien fick informanterna själva bestämma en 
plats för intervju. Eftersom deras intervjuer fick schemaläggas kring den dagliga 
skolverksamheten fanns inte samma begränsning gällande bokade eller bullriga utrymmen 
och miljöer, vilket gav dem tillfälle att välja en plats de känner sig mest bekväma. Detta för 
att de känner skolan bättre, och jag ville att de skulle känna sig så bekväma som möjligt, så 
att deras intervju blev så öppen som möjligt. Den ena läraren ville sitta i skolans cafeteria, 
den andra läraren valde sitt klassrum, och bibliotekarien valde att mötas vid ett arbetsbord i 
skolbiblioteket. Intervjuerna med de vuxna informanterna kändes öppna och ärliga, och jag 
uppfattade en god stämning under intervjun. Även här kunde jag föra anteckningar 
samtidigt som jag bibehöll en god kommunikation mellan mig och informanterna, och här 
användes också ljudupptagning ifall jag behövde återgå till något specifikt.  
 
5.4 Bearbetning  
Fejes och Thornberg (2009) redogör att databearbetning i stort sett innebär man går igenom 
all samlad data, analyserar den och jämför olika data för att hitta eventuella likheter eller 
skillnader (2009:13). Som diskuterat i punkt 5.1 varnar Fejes och Thornberg för att låta 
datainsamlingsmetoden avgöra vilket fenomen som ska studeras, utan att man måste 
överväga fenomenet först för att komma fram till vilken metod som är bäst lämpad 
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(ibid:21). Tillvägagångssättet som rekommenderas är att sätta in fenomenet och metoden i 
”en större helhet” (ibid:13), nämligen en metodologi – där fenomenografi valdes för denna 
studies syfte och studieområde. Fenomenografin erbjuder, som alla metodologier, 
”bestämda idéer och procedurer för både datainsamling och analys (ibid:13–14). 
Bearbetningen av data har i denna studie dock inte följts exakt steg för steg i enlighet med 
fenomenografins modell för dataanalys (Dahlgren & Johansson, 2009:126–131), utan har 
snarare tagit en stark influens ifrån modellen där vissa steg gått hand i hand, och andra 
uteslutits. 
 
Samtliga intervjuer spelades in, men jag förde också anteckningar under samtalen.  
Bearbetningen började sedan med att jag bekantade (ibid:127) mig med all data, när jag 
läste igenom alla mina intervjuanteckningar. Eftersom utförliga intervjuanteckningar fördes 
under själva intervjuerna underlättades transkriberingen då det mesta som sagts redan fanns 
i skrift, men under detta första steg i bearbetningen lyssnade jag också åter igenom 
inspelningarna för att se att ingenting saknades i transkriberingarna. Sedan kondenserade 
(ibid:128) jag intervjumaterialet, där jag lyfte ur viktiga och betydelsefulla delar av 
intervjudialogen. Vidare jämförde och grupperade (ibid:129–130) jag dessa passager, och 
sökte likheter och skillnader mellan svaren. Främst söktes skillnader mellan elev- och 
lärarkategorierna, detta för att uppnå studiens syfte – att belysa högstadieelevers perspektiv 
på läsandet i skolan för att se om och hur dessa skiljer sig från ett lärarperspektiv. 
Jämförelsen och grupperingen skedde parallellt under min arbetsprocess, vilket är något 
avvikande från den fenomenografiska modellen, då dessa steg anges som åtskilda (ibid). 
Som den fenomenografiska metodologin presenteras enligt Dahlgren & Johansson, är den 
anpassad för att analysera många olika gruppers tankar och perspektiv (ibid:122), vilket är 
varför databearbetningen enligt Dahlgren & Johansson också ska inkludera ytterligare tre 
steg av olika kategoriseringar (ibid:130) av jämförelserna och grupperingarna. Dessa steg 
utfördes inte under min bearbetning, eftersom studien, som diskuterat i punkt 5.1, fokuserar 
på en ”speciell” grupps ”uppfattningar om ett visst fenomen” (Dimenäs, 2007:63). 
 
5.5 Validitet och reliabilitet 
Trost (2010) problematiserar begreppen reliabilitet- och validitets användningsområde när 
det kommer till kvalitativa studier (2010:132–133). Utifrån det traditionella sammanhanget 
innebär reliabilitet att vid en kvantitativ studie ska variablerna anges så pass genomgående 
att mätningen alltid ska ge liknande utslag oberoende av vem eller när en ny mätning 
genomförs. På samma sätt innebär validitet att mätningen uppnår relevans genom att rätt 
verktyg används vid studien, samt att rätt saker mäts (ibid). Dock är människor ”aktörer i 
en process” och därmed inkonstanta, menar Trost (ibid:132). Det är just olika perspektiv 
och uppfattningar som undersöks, och frågorna tar inte alltid samma riktning för alla 
intervjudeltagare (ibid:133). Validitet och reliabilitet kan säkerställas vid kvalitativa studier 
genom att påvisa att all data har ”insamlats på ett sådant sätt att de är seriösa och relevanta 
för den aktuella problemställningen” (ibid:134). Med detta menar Trost att 
datainsamlingsmetoden måste diskuteras kritiskt och öppet, samt att studiens etiska 
aspekter måste redogöras och diskuteras (ibid). Jag måste med andra ord kunna visa att det 
som undersöks är relevant för studiens sammanhang, och att det samlats in på ett säkert och 
trovärdigt sätt – inte ur ett statiskt och instrumentellt perspektiv utan med förståelse för den 
kvalitativa studiens föränderlighet. 
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5.5.1 Studiens validitet 
I denna studie säkerställs validiteten genom att studiens syfte har övervägts, både genom 
relevanta kurshandböcker kring kvalitativ analys och tillsammans med handledare, innan en 
lämplig metod bestämts. Vidare används en intervjuguide vid intervjuerna (se bilaga 1) 
vilken har utformats ifrån modulen ”Stimulera läsintresse” som ingår i 
kompetensutvecklings-verktyget läslyftet (Läslyftet, 2017). Modulen föreslår intervjufrågor 
som kan användas för att undersöka ungdomars läsvanor, vilka har anpassats efter denna 
studies syfte- och frågeställningar för att belysa högstadieelevers perspektiv på läsandet i 
skolan. Intervjuguiderna för lärar- och bibliotekarieintervjuerna tar samma utgångspunkt 
som elevernas, men är vinklade för att istället belysa ett lärar- och bibliotekarieperspektiv. 
En svaghet kan anses vara att ingen provintervju genomfördes, vilket Fejes & Thornberg 
anser ingår i validitetsbegreppet (2009:231), dock är intervjuguiderna som nämnt hämtade 
ur erkänd och relevant forskning, samt har godkänts i samråd med handledare.  
 
5.5.2 Studiens reliabilitet 
Enligt Fejes & Thornberg säkerställs studiens reliabilitet genom att jag fått träna flera 
gånger under min lärarutbildning på att observera och intervjua (2009:231–232). Detta 
medför att jag inte är helt otränad i att samla data för kvalitativa studier, vilket inger en viss 
nivå av trovärdighet (ibid). Under intervjuerna tog jag utförliga anteckningar för hand, då 
jag upplever att denna metod för min egen del fungerar bättre rent kognitivt, men 
intervjuerna spelades också in för att säkerställa att ingenting missades eller feltolkades. 
Med rekommendation från relevant kurslitteratur tar studien också avstamp i en lämpad 
metodologi, vilket försäkrar att ett stadium av databearbetning har genomförts (ibid:13). 
Detta säkerställer också studiens reliabilitet (ibid:232). Jag är medveten om att studiens 
reliabilitet kan vara påverkad av att lärarnas rekommendation tillfrågades gällande det 
preliminära elevurvalet. Dock upplever jag att lärarnas yrkesprofessionella åsikt i frågan 
hjälpte att generera ett elevurval som stärker studiens reliabilitet, då elevgruppen som 
slutligen intervjuades kan anses vara trovärdig. 
 
5.5.3 Generaliserbarhet 
Inom ramen för denna studie är den empiriska undersökningen och studiens omfattning 
begränsad. Rekommendationen för antalet intervjuer inför denna studie var 6–8 personer, 
och eftersom sex elever och två lärare ifrån endast en skola har intervjuats är det orättvist 
och icke-trovärdigt att låta dessa två grupper representera resterande niondeklassare och 
högstadielärare. Några direkta generaliseringar kan alltså inte dras ur den samlade empirin. 
Däremot redogör Fejes & Thornberg för analytisk generalisering (2009:233), vilket innebär 
att enskilda fall kan användas för att peka på tendenser som kan ha betydelse för andra, 
liknande förhållanden (ibid). Resultatet i denna studie kan därmed inte antas gälla för andra 
skolor, men kan istället användas som en riktlinje för framtida studier som behandlar 
samma undersökningsfenomen.   
 
5.6 Etiska aspekter 
Dimenäs anser att det inte går att direkt applicera alla olika slags etiska riktlinjer som 
Vetenskapsrådet föreslår, utan varje tänkt studie måste övervägas för att ta hänsyn till de 
specifika problem som problemformuleringen kan medföra (Dimenäs, 2007:27). Däremot 
statueras fyra huvudkrav i Vetenskapsrådets dokument över forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, vilka är: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Forskningsetiska, 2002:6–
14) vilka alla tas hänsyn till i denna studie. 
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Under mitt första klassbesök veckan innan intervjuerna genomfördes delade jag ut ett etiskt 
informationsbrev till niondeklassarna som ingick i det preliminära elevurvalet. 
Informationsbrevet är utformat från en mall som finns på Högskolan Dalarnas hemsida, och 
har i uppgift att dels informera om mitt undersökningsområde, dels underrätta 
informanterna om de etiska riktlinjerna jag måste upprätthålla i enlighet med 
Vetenskapsrådets fyra huvudkrav. Under detta första klassbesök tydliggjorde jag också för 
eleverna att de helt själva fick bestämma över sitt deltagande i min studie, och att de när 
som helst hade rätt att avbryta. Jag var något övertydlig med att deltagandet var frivilligt, 
detta för att eleverna inte skulle uppleva någon form av tvång. Eftersom eleverna är 
omyndiga fyllde blanketten också funktionen att samla in målsmans underskrift, vilket är 
nödvändigt för att elevernas deltagande ska anses giltigt. Dessa två aspekter säkerställer att 
informations- och samtyckeskravet uppfylls. Vad gäller konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet uppfylls dessa genom elever och föräldrar försäkrades att elevernas 
personuppgifter förvaras på ett säkert sätt samt att alla deltagare avidentifieras, och att den 
hämtade informationen endast används för det tänkta forskningsändamålet. Blanketten 
informerar också om dessa etiska aspekter, men jag informerade eleverna muntligt både 
under klassbesöket samt precis innan intervjutillfällena eftersom det finns en risk att 
högstadieelever inte noggrant läser utdelade blanketter. Efter mitt klassbesök skickades 
också ett mejl ut till berörda föräldrar, från elevernas klassföreståndare, där jag och mitt 
undersökningsområde presenterades. Detta stärker informationskravet ytterligare, vilket är 
viktigt då elevernas målsman måste vara insatt i vad studien syftar till.  
 
Lärarna och bibliotekarien fick enbart en muntlig redogörelse av det etiska 
informationsbrevet samtidigt som intervjutillfälle bokades med dem, men jag upprepade de 
etiska aspekterna en gång till i anslutning till intervjun för att de skulle känna sig trygga i 
intervjusituationen.  
 
6. Teoretiskt ramverk 
I följande avsnitt kommer det sociokulturella perspektivet kortfattat att redogöras för. De 
begrepp inom det sociokulturella perspektivet som anses relevanta för studien kommer 
också att sammanfattas. 
 
6.1 Det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet utvecklades på 1920-talet, men på grund ett starkt politiskt 
block i öst samt andra dominerande lärandeteorier i väst kom det inte till tals förrän långt 
senare på 1980- och 90-talet. Sedan dess har det sociokulturella perspektivet varit en högst 
betydande lärandeteori inom skola och förskola, med Roger Säljö i spetsen för 
perspektivets intresse inom just svensk skolutveckling. Grunden till det sociokulturella 
perspektivet ligger i Vygotskijs teorier kring utveckling, lärande och språk. Säljös arbete 
kring dessa teorier förenar det sociokulturella perspektivet i den svenska skolan och 
beskriver hur perspektivet yttrar sig i undervisning, samt uttrycker hur och vad som 
påverkar lärandet (Säljö, 2014a:297–307). 
 
Ett utgångsantagande inom det sociokulturella perspektivet är att kunskap och lärande inte 
uppstår isolerat, utan i social interaktion. Man talar om sociokulturella praktiker, det vill 
säga de vardagliga, sociala sammanhang där människor samspelar och tänker tillsammans 
(Säljö, 2014b:204–205). Här ligger begreppet mediering centralt, vilken förklarar hur 
människan använder redskap och verktyg för att agera i och förstå sin omvärld. (2014b:74–
103). Mediering sker med hjälp av språkliga och materiella redskap, artefakter. Materiella 
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redskap är, trots artificiella, ansedda mer än som döda objekt, då dessa utvecklas i nära 
relation med mänskliga erfarenheter och kunskaper (2014b:80). Språkliga redskap uppstår i 
kulturella kontexter, och deras historia och uppkomst därigenom kallas sociogenes. Dessa 
ändras och utvecklas ständigt, påverkade av traditioner inom den kulturella gemenskapen 
(2014b:76–77). Under den senare delen av vår samhälleliga utveckling ser man en allt 
större samverkan mellan det språkliga och det materiella, där man istället för att skilja dessa 
åt benämner dem som kulturella redskap (2014a:300–301). Genom kultur, alltså den 
samling av alla resurser som finns inom och mellan människor och den materiella 
omvärlden, skapas nya artefakter vilka möjliggör nya sammanhang för interaktion, samt 
nya sätt att uttrycka sig inom dessa (2014b:29–46). 
  
Sammantaget uppstår lärande genom tre samverkande företeelser, vilka Säljö redogör för 
som följande: 

1. Utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap 
2. Utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg) 
3. Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklar former för 

samarbete i olika kollektiva verksamheter (2014b:22–23). 
 
Ett annat begrepp som är relevant för denna studie är appropriering, vilket beskriver den 
process där människan inom ett socialt samspel tar till sig nya kunskaper från andra. 
Genom appropriering tillägnar vi oss förståelse för artefakter, och hur dessa medieras för att 
föra kunskap vidare och ultimat skapa ny kunskap (2014a:298) (2014b:119–120). 
Appropriering sker genom hela livet och börjar redan i spädbarnsålder i samband med den 
primära socialisationen, vilken Säljö förklarar är då grunden för barnets språk, förståelse för 
sociala samspel och identitetsutveckling skapas (2014a:304). Vidare, i den sekundära 
socialisationen, tillägnas mer specifika kunskaper som är nödvändiga för att klara sig i ett 
komplext samhälle. Här har skolan en betydande roll för att eleverna ska kunna appropriera 
de kunskaper som behövs för att de ska klara sig i samhälls- och arbetslivet (ibid). 
 
Människans utveckling genom dessa socialisationer beskrivs som dynamiskt, och Vygotskij 
tillsätter begreppet utvecklingszon för denna form av utveckling och lärande. Vygotskij 
menade att vi befinner sig i utvecklingszoner genom hela livet, och att vi i varje ’zon’ är 
mottagliga för en viss nivå av kunskaper. Den proximala utvecklingszonen är således 
avståndet mellan den utveckling man klarar på egen hand, och den man klarar med hjälp av 
handledning, eller stöttning. Innan skolåldern är det den närmsta familjen som stöttar 
barnet, men sedan får läraren en betydande roll i stöttningen av elevernas lärande och 
utveckling (2014b:120–121). Dysthe (2013) menar att det finns en tydlig tonvikt inom det 
sociokulturella perspektivet på att eleverna måste uppleva mening i undervisningen, vilket 
avgörs av ifall kunskaperna anses viktiga eller inte inom den sociala praktiken. Detta är 
avgörande för elevernas motivation och lust att lära, varpå skolan får en viktig roll att skapa 
en social interaktion där de som ingår i det sociala samspelet stöttar och uppmuntrar 
varandra (2013:38–39). 
 
7. Resultat 
I följande avsnitt redovisas elev- och lärargruppens attityd till läsandet, baserat på ett antal 
områden som undersöks genom intervjufrågorna (se bilaga 1). Det empiriska underlaget 
består av sex elevintervjuer samt två lärarintervjuer. Först presenteras informanterna, och 
sedan presenteras intervjuresultatet uppdelat efter rapportens frågeställningar. Denna 
ordning baseras på att elevernas intervjuer syftar till att besvara rapportens första 
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frågeställning; Vad har högstadieelever för attityd till läsning i skolan, och 
lärarintervjuerna syftar mot att besvara rapportens andra och tredje frågeställning; Hur 
förhåller sig lärarnas perspektiv till denna attityd; Vad uttrycker lärarna om elevernas 
attityd till läsning? 
 
Resultatet diskuteras i sin helhet under avsnitt 8.2, där båda gruppers perspektiv ställs mot 
varandra, samt där en intervju med skolans bibliotekarie också bidrar med ett bredare 
perspektiv på attityderna till läsandet. 
 
7.1 Beskrivning av informanterna 
Jenny – elev i årskurs 9. Gillar att läsa böcker ”i omgångar”. Läser dock mindre nu på 
fritiden, eftersom det blir mer läsande i skolan på högstadiet. Fritidsläser böcker på 
Storytell, samt nyheter och skvaller på sociala medier. Men det är lättare att fastna med 
mobilen, och det kan ta tid att verkligen komma igång att läsa. 
 
Clara – elev i årskurs 9. Är inte så förtjust i att läsa, men det händer att hon hittar en bra 
bok, t.ex. på skolbiblioteket. Fritidsläsandet sker på sociala medier, såsom instagram, 
mindre nyhetsartiklar, Facebook. Följde bloggar förut, men har inte samma tid till det 
längre. 
 
Lisa – elev i årskurs 9. ”Jag läser inte varje dag av mitt liv, men läser en bra bok om jag 
hittar en”. Gillar att läsa för att det är lugnt och skönt, och för att ”man har en möjlighet att 
lära sig”. Fritidsläser tidningsartiklar, serietidningar, och dagligen sociala medier såsom 
Instagram och Snapchat. 
 
Emil – elev i årskurs 9. Emil tycker om att läsa bara han har en bra bok. Han läser ganska 
ofta på sin fritid, helst fantasy, och lånar ofta böcker från skolbiblioteket. Läser också på 
sociala medier, tittar mycket på Youtube och på film samt spelar en del tv-spel. I dessa 
finns ofta undertexter som man ska läsa, berättar han.  
 
Anders – elev i årskurs 9. Gillar läsning, och tycker om deckare och spänning. ”Jag gillar 
att läsa ganska mycket”, säger han. I 12–13 årsåldern läste Anders deckare som exempelvis 
LasseMajas detektivbyrå, men numera blir det mer blandat – ”man läser ju olika saker varje 
dag i skolan” säger han. Han läser romaner när han får tid på skolan, men hemma och på 
övriga fritiden läser Anders dagligen på sociala medier, eller ägnar sig åt serietidningar. 
 
Petter – elev i årskurs 9. ”Jag läste mer när jag var yngre, det har blivit mycket mindre nu”. 
Läser helst biografier och om sport, och vill ha något intressant för att han ska läsa. På 
fritiden läser Petter sportrelaterade texter, såsom aftonbladets sportsektion via app i sin 
mobiltelefon, samt följer sociala medier som till exempel Instagram. Annars läser han inte 
så ofta, men berättar att han i och för sig lägger minst ett par timmar om dagen på att titta 
och läsa på sociala medier.  
Lärare 1 – Magnus. Utbildad högstadielärare i svenska och SO. Har arbetat som lärare i 18 
år. Undervisar skolans niondeklassare i svenskämnet och undervisar därmed 
elevinformanterna, men är också insatt i samtliga årskursers läsande genom sitt deltagande i 
olika läsprojekt på skolan. 
 
Lärare 2 – Katarina. Utbildad högstadielärare i tyska, svenska och engelska. Har arbetat 
som lärare i 24 år, både på mellan- och högstadiet. Hon undervisar skolans sjätteklassare i 
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svenskämnet, men är också väl insatt i samtliga årskursers läsande genom sitt deltagande i 
läsprojekt på skolan. 
 
7.2 Högstadieelevers attityd till läsandet i skolan 
Olika önskemål och ett blandat intresse är att vänta när högstadieelevers synpunkter 
granskas, vilket också syns i intervjusvaren från de sex olika eleverna. Dock kan tydliga 
likheter urskiljas bland elevinformanternas svar, om än uttryckt på sina olika sätt, vilket till 
stor del tyder på en gemensam attityd mot läsandet i skolan. 
 
7.2.1 Vad eleverna vill läsa i skolan: 
Under intervjun får eleverna frågan vad de själva vill läsa i skolan? Inom begreppet läsande 
(se avsnitt 3.1) innebär detta inte enbart vilken skönlitterär läsning de önskar ägna sig åt i 
skolan, utan all slags läsning som sker på svenskundervisningen ner till individuella 
arbetsuppgifter, såsom en mindre text med tillhörande uppgifter som ska skrivas. Samtliga 
intervjuade elever uttryckte en vilja att ha andra läsunderlag än de rådande. Clara, som å 
ena sidan tycker att det blir långtråkigt att läsa böcker, menar att undervisningen blir mer 
varierad och intressant med kortare texter och parallella arbetsuppgifter. Dock upplever 
Clara att de kortare texterna som lärarna delar ut känns ”ointressanta och irrelevanta”. ”Jag 
är inte så jätteförtjust i dem om man säger så – de har helt enkelt inte med något verkligt att 
göra”, menar hon. Clara önskar hellre att få läsa och arbeta med något mer ”spännande och 
verkligt”, såsom aktuella nyheter och världshändelser. Jenny vill å andra sidan helst läsa 
fler böcker från skolbiblioteket, ”till exempel som när vi gjorde bokcirkeln”. Hon berättar 
varmt om bokcirkelprojektet, där alla läste romaner tillsammans i grupper och diskuterade 
dem sinsemellan. ”Jag gillar konceptet”, säger hon, och menar att det är roligt att läsa alla 
tillsammans.  
 
Petter anser också att det skulle vara kul att pröva något nytt på lektionerna, ”något man 
valt själv kanske” säger han, och berättar att han gillar sport, skräck och komedi – ”det är 
alltid kul”. När de läser böcker skulle Petter vilja har något mer spännande, kanske något 
läskigt, men sedan menar han att ”egentligen är det ju så att om man kommer in i en bok, så 
orkar man läsa mer”. Anders berättar att han tycker det verkar som att alla individuella 
läsmaterial ”mest är gamla uppgifter från någon gammal pärm”. Han menar annars att 
läsandet i skolan är bra som det är, förutom att läraren bestämmer allt de ska arbeta med i 
läsundervisningen. När de ska läsa skönlitteratur får de välja själva, men bara mellan det 
som läraren tagit fram. ”Fast man får bara göra det”, säger han. Lisa menar också att om en 
text är tråkig ”får man bara ta sig igenom den, man kan inte göra något annat”. Däremot 
står hennes attityd mot läsmaterialen fortfarande klar: ”Det är klart jag vill ha andra 
uppgifter/texter, något jag tyckte var lite mer intressant – men man får som sagt bara ta sig 
igenom det”.  
 
7.2.2 Ett större elevinflytande 
Samtliga elevinformanter är överens om att de skulle läsa mer i skolan om de fick en större 
inverkan på vilket läsunderlag de skulle ha i den mer dagliga svenskundervisningen, 
förutom Petter som kommer med invändningen att det skulle bli svårt om alla skulle få vara 
med och bestämma, eftersom alla tycker om olika saker. De andra menar dock att deras 
intresse och motivation skulle öka ifall lärarna gav dem mer elevnära och relevanta 
läsmaterial att arbeta med. ”Det är klart att om man fick ta någonting intressant så skulle det 
bli kul att läsa, något man fått välja själv”, berättar Clara, ”men nu är det alltid läraren som 
väljer”, säger hon. På samma sätt menar Jenny att om de fick ha elevpåverkan skulle de bli 
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mer intresserade och inte ”bara sitta och lulla bort lektionen”. ”För man läser ju det man 
själv valt”, menar hon. Enligt Anders hänger det på att man får något bra att läsa. ”Ja men 
så är det ju, att vi skulle läsa mer om vi fick välja själva – man vill ju inte ha något dåligt att 
läsa”, menar han. Lisa är övertygad om att ifall hon fick välja egna böcker och texter skulle 
hon kunna engagera sig mer i dem, och ”inte som när vi blir tilldelade texter som man 
fastnar i”.  
 
”Vi borde få välja mer själva” hävdar Jenny, och berättar lite mer om bokcirkelprojektet 
som fler av eleverna nämner under sina intervjuer. En bokcirkel initieras genom att 
bibliotekarien kommer och tipsar om ett antal böcker som eleverna får välja bland. Som 
tidigare nämnt behandlas böckerna sedan gruppvis, där de som valt samma bok hamnar i 
samma grupp och för gruppdiskussioner samt tillsammans arbetar med uppgifter som 
läraren skapat kring boken. Hur ofta eleverna får arbeta med bokcirkel står oklart, den 
informationen framkommer inte ur någon av intervjuerna, men gissningsvis sker det någon 
gång per årskurs och per termin eller läsår då informanterna hänvisar till fenomenet i 
bestämd form ”bokcirkeln”. Elevinformanterna uppvisar blandade känslor kring bokcirkeln, 
men Jenny menar att man ”i alla fall får välja lite” mellan de framtagna böckerna. ”Vi läser 
inte så mycket skönlitterära böcker i skolan”, säger hon. Jenny önskar att de fick mer tid till 
att läsa böcker, inte bara ca 20 minuter i veckan. Lisa berättar att de i årskurs sju och åtta 
fick läsa 20 minuter varje dag i skolan, och att nu när den tiden är tillägnad annat blir det 
mer tidspressat att exempelvis genomföra en bokcirkel. ”Man fick inte tillräckligt med tid 
på sig på bokcirkeln, och det är inte alltid klart att man hinner läsa ikapp hemma”, menar 
hon. Dessutom vill hon ha fritt val gällande val av skönlitteratur – men hon anser däremot 
att den sociala biten med bokcirkeln var bra. ”Om fler har samma bok då blir det roligt, för 
då kan man prata om den och dela med sig till varandra”, säger hon. Emil tycker tvärtom, 
att fritt val inte är lika positivt gällande skönlitteratur. Han anser att det blir ”lite tråkigt” 
när alla går och väljer olika böcker. ”På min förra skola läste alla samma bok, det var 
trevligt” säger Emil. Han tycker bokcirkeln är bra i den aspekten att de blev delade i 
grupper om fler på samma bok, men lägger till att de fick förlägga stor del av läsningen i 
läxa. ”Vi får inte så mycket lästid i skolan”, säger han.  
 
7.2.3 Läsaktiviteter som eleverna föredrar 
Bokcirkeln benämns återigen på olika sätt, när eleverna får frågan vilken typ av aktivitet de 
tror skulle få dem att läsa mer i skolan? Jenny och Anders svarar att bokcirkeln var ”en bra 
grej” (Jenny) samt ”rolig” (Anders), och en överlag bra aktivitet för att få alla att läsa mer. 
Anders menar att arbetsuppgifterna hängde väl ihop med boken, då de fick ett arbetshäfte 
som läraren själv skrivit, med frågor såsom: ”vem var huvudpersonen?” och ”beskriv deras 
bakgrund”. Jenny menar samtidigt att bokcirkeln måste ”bli lite striktare” för att göra 
läsandet bättre. Hon menar att en del elever bara skummar igenom den behandlade 
sektionen inför varje gruppträff, och ”inte läser ordentligt”. Jenny tror att detta skulle lösas 
genom att läraren mer noggrant följde upp alla elevers läsning; ”ja, göra det mera lärarstyrt 
– det var lite väl fritt faktiskt”, anser hon.   
 
Anders minns tillbaka till en lägre årskurs, då läraren hade högläsning för eleverna. ”En 
gång hade alla varsin bok. Men läraren läste högt för oss, så man fick både se och lyssna”. 
Både Emil och Anders hävdar att högläsning skulle ha en positiv inverkan på läsandet i 
skolan, och för att engagera fler läsare. ”Det blev roligare när det var lättare att hänga med, 
för ibland är böckerna lite svåra att hänga med i”, menar Anders. Emil anser att läsandet 
fungerar bra när alla har samma text eller bok, för då blir läraren också mer engagerad och 
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kan assistera med till exempel högläsning. ”Men det [högläsning] har inte hänt sen typ i 
sjuan” säger han. Men just att alla har samma bok menar Emil har många fördelar, ”för om 
man inte förstår någonting finns alltid någon som kan hjälpa”. Att inte vara ensam i 
läsningen, menar Emil, leder till att man ger texten en chans. ”När alla har samma bok, då 
har man det gemensamt”, säger han. Han tror att alla skulle bli ”mycket nöjdare, för man 
hjälps åt att komma igång”. Clara betonar också att grupparbete i lässammanhang har en 
positiv inverkan på läsandet. ”Då läser andra samma sak, så kan man dela med varandra, 
typ vad man tycker”, menar hon, och säger också att det i grupp blir roligare att läsa olika 
saker som man annars kanske inte hade läst. ”Bokcirkeln fick mig ändå att läsa”, säger 
Clara och påpekar att hon nästan aldrig läser annars. 
 
Petter tror som tidigare nämnts att det blir svårt att tillgodose allas önskan i läsväg. Han 
tycker att ett tematiskt textarbete skulle vara en aktivitet som skulle leda till större läsande 
bland eleverna. Istället för att läraren delar ut ”tråkiga texter” menar Petter att alla elever 
skulle få välja en egen text som de turades om att ta upp i klassrummet. Petter lägger emfas 
på den sociala aspekten, det vill säga att alla läser gemensamt som i bokcirkeln. ”Alltså, då 
skulle inte alla läsa olika saker samtidigt, utan mer temalagt – typ att alla läser en text om 
sport och sen diskuterar den. Sen en annan dag tar man ett tema någon annan gillar”. Petter 
menar att man då ”får nöja sig” när ens egen text blivit behandlad, och att eleverna därmed 
skulle vara tvungna att respektera varandras val. ”Bokcirkeln var ganska bra” säger Petter, 
”för då är man fler som läser samma bok”. Han menar, som andra elevinformanter också 
nämner, att man i det gemensamma läsandet kan hjälpas åt, prata om vad man tycker och 
”få olika uppfattningar” om det som lästs. Den sista aktiviteten som lyfts under 
elevintervjuerna är den 20-minuter dagliga skönlitterära läsningen som årskurs nio haft 
tidigare under högstadiet. Både Petter och Lisa nämner att de ansåg den lästiden som 
positiv för läsandet, och att de önskar att de fortfarande hade den tiden. ”Det var skönt att 
bara få sitta och läsa, synd att det är borta”, säger Lisa. Petter menar att de verkligen kunde 
läsa under den tiden. ”Då visste alla vad som gällde, man kom in på morgonen och det var 
tyst och avslappnat”, säger han och lägger till, ”men nu har vi bara ca 20 minuter egen 
läsning i veckan”.  
 
7.2.4 Varifrån eleverna får idéer till att läsa 
När eleverna svarar på frågan kring varifrån de får idéer i sitt läsande är det nästan ingen av 
dem som nämner läraren eller kompisar som inspirationskällor. Däremot hänvisar samtliga 
elevinformanter till deras skolbibliotekarie som största tipsare av läsande, och säger att 
skolbibliotekarien kan ta fram det mesta efter deras intressen, önskemål och behov. Vad 
gäller lärarna och skönlitteratur menar eleverna att lärarna inte är särskilt hjälpsamma. ”De 
säger mest typ ’gå bara och ta en bok’”, säger Lisa. Inga andra elevinformanter nämner 
någonting som säger motsatsen. ”Läraren brukar inte ge boktips”, säger Anders. ”Först 
måste man tänka själv, säger de, sedan gå och fråga på biblan. Om inte allt annat fungerar, 
då kanske läraren kan försöka ge tips”, berättar han. Kompistips är som nämnt inte heller 
vanligt. ”Jag tror inte så många i vår ålder läser faktiskt”, menar Petter. ”Men biblan är bra, 
man kan säga vad man gillar så hjälper de att ta fram något man gillar”, lägger han till. 
Elevinformanterna berättar också om hur de själva hittar saker att läsa. Jenny brukar läsa 
tips på internet, till exempel recensioner på sociala medier och olika sajter, samt tips som 
dyker på Storytell. Clara tycker också om att hitta egna läsmaterial, och berättar om en 
novell hon följde på Instagram. ”Det var nån som släppte en bit varje vecka, och helt 
plötsligt fann jag att jag såg fram emot att nästa del skulle komma. Det skulle vara kul om 
man fick läsa sånt i skolan också”, säger hon. Lisa hävdar bestämt att hennes egna val 



 

   22 
 

kommer före alla andra tips hon får utifrån – vad hon än läser måste det vara hennes val, för 
hon vill avgöra själv ”om någonting är bra eller inte”.  
 
7.2.5 Vad det finns att tillgå i läsväg 
Elevinformanterna ställs också inför frågan vad de har tillgång till i läsväg på skolan, och 
vad de själva skulle vilja att det fanns? Alla anser skolbiblioteket att vara en tillgång, och 
berättar att det mesta finns där – både i skönlitterär väg samt faktaböcker till skolarbeten. 
Samtliga elever säger dock att de önskar att de hade egna datorer eller iPads, det vill säga 
att skolan var en en-till-en skola. ”Då skulle det vara lättare att hitta egna texter, något som 
passade mig”, säger Clara. Hon menar att de inte har tillgång till texter på samma sätt som 
det finns böcker på biblioteket. ”Men på lektionerna ger lärarna oss texter att läsa, de 
tråkiga”, säger hon. Precis som Clara, återkommer de flesta av elevinformanterna till 
lärarnas val av utdelade texter i den mer dagliga svenskundervisningen, något som de har 
tillgång till men som de inte tycker särskilt mycket om. ”De texterna är alltid tråkiga”, säger 
Petter. Anders säger att det mesta finns på biblioteket, ”annars får vi kopierade texter”. Han 
menar att ifall de istället fick arbeta mer multimodalt skulle de slippa få så många av de 
”tråkiga och smetiga” kopierade texterna. ”De är oftast väldigt jobbiga att läsa” säger han, 
och önskar heller att få texter som är lättare att relatera till. Petter anser samma sak; ”det 
skulle vara bättre ifall vi fick läsa om något som händer ute i världen, inte något som någon 
annan hittat på om typ ett gammalt sommarlov”, säger han och fortsätter, ”man kanske 
skulle kunna välja ut texter som vi ungdomar är mer intresserade av – nu är det mest att 
man får en text bara för saks skull, de handlar om helt ointressanta saker.” Petter menar att 
fler datorer skulle leda till att mer samtida texter användes i undervisningen. ”Ja det känns 
ju som att lärarna hämtar texterna från gamla, dammiga böcker”, säger han. 
  
7.2.6 En bristande arbetsro 
För att få en bild av arbetsron under läsandet i skolan får eleverna svara på frågan var de 
helst vill befinna sig när de läser någonting i skolan? Frågan inkluderar, inom begreppet 
läsande, alla olika texttyper och läsformer. Ett återkommande svar bland informanterna är 
”så länge det är tyst, spelar det ingen roll”, men det framkommer dock av elevernas svar att 
arbetsron inte är den bästa. Detta förefaller att hämma läsandet samt skapa en negativ 
stämning, då samtliga informanter menar att det är för ”pratigt” i klassrummet. ”Jobbar vi 
med småtexter blir det alltid skrikigt, för alla ropar efter varandra och det blir snackigt”, 
säger Lisa, och betonar att hon ”tappar bort sig” när det händer för mycket runtomkring. 
Hon vill hellre ha en lugn och skön plats att läsa på, där hon kan koncentrera sig. Clara 
säger också att det är svårt att koncentrera sig i klassrummet, men att det alltid är lugnt i 
biblioteket. ”Fast man får inte jätteofta gå någon annan stans att läsa”, säger hon. Anders 
berättar att arbetsron beror på hur strukturerat arbetet är. ”Nu under senaste arbetsuppgiften 
på svenskan var det ganska tyst, för då var det mest att alla skulle jobba på själva, annars 
sitter många mest och snackar om annat”. Anders berättar också att han helst går utanför 
klassrummet för att hitta en tyst plats. Petter förklarar att det ofta blir pratigt under en 
lektion. ”Det blir ju alltid snackigt när läraren går runt och förbereder saker, och då tar det 
tid innan det blir tyst igen. Sedan när de som läser snabbast är färdiga, då orkar de inte sitta 
och vänta på alla andra så det blir snackigt igen”.  
 
7.3 Vad lärarna anser om läsning i skolan 
Ett flertal av lärarintervjufrågorna syftar till att belysa hur elevernas läsmaterial ser ut, det 
vill säga vem som tar fram materialen, vilka källor som används och huruvida texterna är 
elev- och individanpassade. Utifrån lärarnas svar kan det konstateras att eleverna får en viss 
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valfrihet inför organiserad skönlitterärt läsande, men att det däremot saknas elevinflytande 
över den mer dagliga svenskundervisningens småtexter. I sina svar kring materialen skiljer 
lärarna dessutom tydligt på hur material uppstår inför skönlitterär läsning samt inför mindre 
textbearbetning. 
 
7.3.1 Skönlitteratur 
Magnus förklarar att bibliotekarien alltid gör klassrumsbesök inför större läsprojekt, såsom 
bokcirklar, där skönlitteratur används. Bibliotekarien presenterar ett urval av böcker som 
eleverna får välja bland, och här finns ett krav att det är minst två som väljer samma bok då 
grupperna grundar till samtal och samarbete. ”Man gör då olika övningar tillsammans, och 
’tillsammans’ fungerar väldigt bra känns det som”, säger Magnus. Vid de tillfällen eleverna 
har egen läsning, vilket Magnus förklarar är mer begränsat i de högre årskurserna, får 
eleverna själva gå till biblioteket och rådfråga bibliotekarien. Katarina berättar att bokval 
sker ”lite olika” under de lägre årskurserna än under årskurs 8–9. ”Dels gör jag som lärare 
direkta bokval, dels har vi morgonläsning i tidigare årskurser – och sen har vi 
Polenprojektet”, säger hon. Katarina väljer själv ut underlag inför exempelvis högläsning, 
”då vill jag ha något som jag vet fungerar sedan tidigare, passager eller texter som jag vet 
drar igång samtal”. Hon kliver också in med bokval åt eleverna för att bredda deras läsande. 
”Märker jag att en elev kör på samma tema för länge försöker jag få dem att byta, testa en 
annan genre kanske”, menar hon. Under de lägre årskurserna har eleverna morgonläsning 
20 minuter om dagen, fyra dagar i veckan. Då får eleverna oftast välja böcker själva, efter 
råd från bibliotekarien. Katarina förklarar att Polenprojektet är en mindre kanon på fyra 
romaner som eleverna behandlar årskursvis innan de slutligen besöker Auschwitz under 
sista terminen av årskurs nio. ”Dessa böcker är ju redan bestämda av oss lärare i 
ämnesgruppen som arbetar med läsprojekt”, berättar hon. Tanken är att alla ska läsa 
romanerna ungefär samtidigt under årskurserna, för att bygga upp en förförståelse inför 
resan till Auschwitz. Ibland händer det att en av romanerna inte hinns med under elevernas 
skolgång, ”vilket är otroligt synd, för grundtanken är så bra”, berättar hon. 
 
7.3.2 Småtexter 
Vad avser mindre texter i den mer dagliga undervisningen bestämmer både Magnus och 
Katarina allt. ”De små texterna är det jag som svensklärare som väljer”, säger Magnus. Han 
menar dock att det ”verkar vara en brist på just småtexter”, och att han använder det som 
finns att få tag på. Magnus använder sig av novellsamlingar, faktaböcker från biblioteket 
och material som andra lärare delat med sig på lektion.se, vilket är en hemsida där lärare 
kan ladda upp lektionsplaneringar- och material. Han menar att läroböckerna för årskurs nio 
inte var särskilt bra så dessa har inte köpts in på skolan. Nians läroböcker innehåller bara en 
mindre mängd småtexter, så de läromedlen räckte inte riktigt till i den aspekten berättar 
han. ”Dessutom är svenskböckerna lite tråkiga, och eleverna märker att även jag vill gå 
ifrån läromedlen. Men det är väldigt skönt att ha något att luta sig mot”, säger Magnus. Han 
hävdar också att han vill ha något som passar ”våra moderna elever”, något samtida. ”Det 
märks lätt när en text har 20 år på nacken” menar han, och hänvisar till några av 
klassrummens äldre novellsamlingar. Äldre texter är bra ur den synpunkt att de ger olika 
perspektiv från olika tider säger han, men menar samtidigt att ”läslusten kommer dock ur 
något mer samtida”. Magnus berättar att skolan är på väg att bli en en-till-en skola, något 
han ser mycket fram emot. ”SLI är ett bra digitalt mediacenter, något vi kommer att titta 
närmare på. Man behöver bara köpa licenserna så har vi nya klassuppsättningar av texter”, 
förklarar han. Katarina berättar att småtexter generellt sett är mer läroboksorienterade för de 
lägre årskurserna, att de yngre elevernas arbete grundar sig mycket i skolböckerna. Hon tror 
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dock inte att läroböckerna uppfattas som särskilt populära bland eleverna, men att de nog 
leder till en större känsla av att vara nöjd när man är klar med en del. Hon anser att eget 
arbete bland eleverna väldigt lätt kan bli väldigt stort, och att många elever inte kan hantera 
”det oändliga”, utan att de finner en trygghet i att se vad de ska kunna och vad de ska göra. 
”Läroböcker idag är väldigt varierande i mångt och mycket”, säger Katarina, ”Det leder till 
att eleverna kan gå hem och känna sig nöjda med att ha gjort sitt jobb, precis som du och 
jag”, menar hon. ”Sedan ger även läroböckerna mig en trygghet också”, säger hon och 
förklarar att läroböcker är utarbetade för att passa skolan, att de är beprövade. För lärare att 
ta fram egna material tar dessutom väldigt mycket tid, och man måste ha järnkoll för att få 
med allting, menar hon. ”Läroboken ska finnas där som en bas, och jag kan inte konkurrera 
med läroboksförfattare”, säger hon. Precis som Magnus, talar Katarina mycket om 
klassuppsättningar. Hon anser att det underlättar när alla elever arbetar med samma 
material. ”Ett större elevinflytande innebär ofta fler grupparbeten, men ibland vill man 
träna vissa egenskaper”, säger hon och förklarar att en gemensam och lärargranskad text 
medför att man kan arbeta med den ur ett bredare perspektiv, som att få ut fler aspekter av 
läsförmågor. ”Betygssättningen är sådan att man måste utgå från vissa punkter, och jag som 
lärare måste kunna hitta det som finns i varje text som leder dit”, betonar hon. Katarinas 
egenvalda material säger hon kommer från en stor blandning av sådant hon hittar när hon 
”står och luskar bland gamla böcker”.  
 
7.3.3 Elev- och individanpassning av läsmaterial 
Ur lärarnas svar framkommer det också att texter inte elev- och individanpassas i någon 
högre grad. Magnus menar att läsandet anpassas ”framförallt när bibliotekarien har sitt stora 
utbud”, då det finns något intressemässigt för alla att välja bland. Han berättar också att han 
använder högläsning som individanpassningsmetod. ”I alla fall under årskurs åtta, då körde 
vi högläsning för vissa cirklar där det var tufft med läsningen”, berättar han. Detta hjälper 
eleverna att komma in i texten, och hjälper dem att kunna ta sig vidare”, menar han. Det är 
svårare att individanpassa en text, eftersom innehållet ofta riskerar att reduceras för mycket 
för att det ska gynna lärandet, säger han. Katarina menar också att hon är sparsam med att 
individanpassa texter. ”Det måste jag säga att jag är ganska dålig på i den aspekten. Eller, 
snarare jag väljer att inte skala bort text”, säger hon. Likt Magnus menar hon att det är svårt 
att individanpassa en och samma text, för det finns ofta inte ”en version B” av den. ”En text 
är så komplex, och man ska inte gå in och peta och förenkla, för vi ska ju alla mot samma 
mål”, säger hon. Däremot kan Katarina hitta andra lösningar som att ge tydligare 
anvisningar eller mer specifika arbetsuppgifter till de som behöver det. ”Men nej, man ska 
inte skala bort text, utan hellre hjälpa till så att förståelsen för den byggs upp”, menar hon.  
 
7.3.4 Vad lärarna säger om arbetsron 
Lärarna frågas kring elevernas arbetsro i läsandet, och ifall de märker att eleverna drar sig 
undan någon annanstans? Katarina tror att eleverna helst av allt vill ha en lugn plats när de 
läser någonting. Hon släpper gärna inte iväg eleverna, särskilt de yngre årskurserna. 
”Arbetar de med mindre texter vill jag ha koll på att de faktiskt sitter och arbetar. Samma 
gäller i uppstarten av ett längre läsprojekt, då släpper jag inte iväg eleverna innan jag vet att 
de verkligen är inne i läsandet”. Hon anser att det till största delen av tiden inte finns något 
annat alternativ än att sitta i klassrummet och jobba. Magnus upplever att eleverna gärna 
vill befinna sig ”där det händer något”, vilket är varför han helst håller kvar eleverna i 
klassrummet. Dock menar han att även där är det svårt att få eleverna att ”göra rätt saker 
vid rätt tidpunkt”. Koncentrationen är något som brister i klassrummet säger han, och pekar 
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på vikten av att skapa goda rutiner, ”såsom morgonläsningen, då blev det mycket lättare en 
lugn arbetsro. Men morgonläsning har ju inte mina elever längre”, säger han. 
 
7.4 Vad lärarna uttrycker om elevernas attityd till läsning 
De intervjuade lärarnas uppfattning av vad eleverna vill läsa i skolan är delad. Lärare 1, 
Magnus, ser ett mönster i läsandet där eleverna vill ha ett textinnehåll som är präglat av 
spänning, ”där det händer något”, menar han. Magnus delar in eleverna i två ganska tydliga 
kategorier; den ena sidan söker relationsdramer där eleverna kan känna igen sig och relatera 
till det som händer, och den andra sidan söker mer actionbetonade texter där eleverna 
istället drömmer sig bort till en annan plats. Magnus hävdar att eleverna inte alls vill ha 
långa passager, utan att ”det måste hända lite i texterna, för det främjar läslusten”. Lärare 2, 
Katarina, menar att elevernas olikheter gör det svårt att definiera vad de som grupp vill 
läsa. ”Ja, alla är ju så olika, men många av eleverna bland alla årskurser känner nog att de 
vill läsa så lite som möjligt”, anser hon, och menar att när texterna blir lite längre ”är 
uthålligheten bland eleverna inte riktigt där”. Detta gäller främst de yngre årskurserna, 
säger hon, men lägger till att många elever ”aldrig tar sig förbi den tröskeln oavsett årskurs 
och texttyp”. Däremot uppfattar Katarina att skolans elever verkar tycka om att läsa 
skönlitteratur, särskilt under bokcirklar. ”Så länge eleverna får vara med och välja lite, eller 
åtminstone får något at välja mellan, blir det en helt annan situation”, säger hon, och menar 
att det blir mindre gnäll när eleverna upplever ett visst eget val. ”Men vi kan ju bara låta 
dem välja inom ramen för vad vi fysiskt kan erbjuda”, förklarar hon, och menar att det bara 
finns ett visst antal upplagor av varje bok.  
 
7.4.1 Elevinflytande i läsandet enligt lärarna 
Båda lärarinformanterna svarar kring påståendet: ”eleverna skulle läsa mer i skolan ifall de 
fick läsa vad de ville”, att det nog skulle locka till ett större intresse för läsandet hos 
eleverna, men att det samtidigt vore negativt för lärandet. ”Problemet är”, säger Katarina, 
”att vi har den otroligt stora kontrollenheten bedömning och betygssättning som ställer sig i 
vägen för elevernas egna val. En morgonläsning ger oss vetskapen att de läser, men vad det 
leder till i kunskapsväg har vi ju ingen kontroll över – och det är ju bedömning och 
betygssättning vi måste göra i slutändan, det är en stor del av vårt jobb”. Magnus betonar 
att det är värt väldigt mycket att få igång läsandet, men underlaget måste leda till ett 
betygsgrundande underlag. ”Kan man locka elevernas motivation genom att de exempelvis 
får en större påverkan på småtexter skulle jag absolut köpa det”, säger han. ”Men sedan 
måste man ju komma vidare också, och kunna göra bedömningar utifrån vad de läser och så 
vidare”. Han menar att det skulle för visso kunna genomföras, och då arbeta med mer 
innehållsliga aspekter av texterna elevernas texter, men poängterar att ”vi lärare kanske är 
lite traditionella också – det är nog till exempel noveller vi främst tänker i”. 
 
Båda lärarna tycker att det skulle gå att använda mer aktuella texter, att undervisningen då 
skulle bli mer personlig och inge en större relevans för eleverna. De hävdar dock återigen 
att en större valfrihet över texter i undervisningen även skulle medföra hinder för många 
elever. ”Det blir ju en uppgift som vilken annan”, säger Katarina och menar att vissa elever 
skulle ha svårt att få fram en egen text och sedan stå för den i klassrummet. ”Det skulle bli 
jobbigt för de som har svårt”, menar hon. Magnus menar att textletandet skulle innebära en 
”tröskel” som eleverna skulle behöva ta sig förbi. ”Fast vi är på väg att bli en en-till-en 
skola, det är ju också nästan en förutsättning för ett sådant elevaktivt arbete, så skolan är 
inte riktigt heller där än”, lägger han till.  
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7.4.3 Lärarnas syn på aktiviteter i läsandet 
Vad avser vilka aktiviteter lärarna tror skulle få eleverna att läsa mer, är 
lärarinformanternas svar präglade av tid och resurser. Katarina nämner flera potentiella 
aktiviteter såsom studiebesök kopplade till lästa materian och författarbesök, vilka 
”begränsas av tid och pengar”. Däremot anser hon att det viktigaste är ett socialt 
deltagande, som bokcirkelprojekten. ”Om vi hade tid till det, skulle fler bokcirklar vara 
utmärkt”, säger hon. Hon menar att den sociala faktorn betyder mycket för eleverna, det ger 
dem en viss frihet att planera och genomföra arbetet tillsammans, samt att bli ”experter på 
sin text eller bok”. Dessutom anser hon att det ”blir en grej” när många elever läser samma 
underlag, det bygger en gemenskap i att ha tagit del av den. Båda lärarna nämner också att 
de skulle vilja att morgonläsningen fortsatte genom samtliga årskurser, samt att det vore 
positivt ifall föräldrar också kunde involveras i bokcirklar så att de gavs möjlighet att läsa 
tillsammans med sina barn. ”Det är viktigt att de som inte läser ser att andra läser, 
framförallt kompisar och föräldrar”, säger Magnus. ”Det skapar en aha-upplevelse och en 
acceptans för läsandet”, menar han.  
 
7.4.4 Lärarnas syn på läsande förebilder 
Avslutningsvis tillfrågas lärarna mer kring vilka de tror ge eleverna idéer i läsandet. De har 
en delad bild av sig själva som förebilder i elevernas läsande, i den mån att de ger eleverna 
idéer i läsandet. ”Vi kommer nog sist i den aspekten, vi lärare hjälper bara till i viss mån 
med läsidéer” säger Katarina. Hon menar att eleverna väljer bort lärarnas tips, ifall de har 
friheten att göra det. Däremot menar båda lärarinformanter att skolbibliotekarien är väldigt 
duktig, och omtyckt bland eleverna. ”Han har förmågan att ta fram något efter alla elevers 
intressen och erfarenheter”, säger Magnus. Han tror dessutom inte att eleverna, framförallt 
de äldre årskurserna, tipsar varandra. Han menar att vid det laget är eleverna antingen 
”bokslukare” eller inte, och de som inte är i den läsande världen delar nog mest annan 
populärkultur än litteratur med varandra. ”Sociala medier medför en viss läsning”, menar 
han, ”Sedan kan man ju inte stanna vid att bara läsa korta textsnuttar – man måste ju 
utvecklas också” betonar han.  
 
8. Diskussion 
I det föregående avsnittet presenteras elevernas och lärarnas intervjusvar för att belysa båda 
gruppers perspektiv på läsandet i skolan. I det följande avsnittet diskuteras först studiens 
genomförande med fokus på metodvalet för att lyfta fram vilka för- och nackdelar det kan 
ha haft för studiens syfte. Sedan diskuteras resultatet utifrån studiens bakgrund och tidigare 
forskning samt utifrån studiens teoretiska ramverk. Resultatdiskussionen disponeras 
huvudsakligen efter undersökningens frågeställningar, med undantag för att de två sista 
diskuteras gemensamt. 
 

- Vilken attityd har högstadieelever till läsning i skolan?  
- Vad anser lärarna om läsning i skolan? 
- Vad uttrycker lärarna om elevernas attityd till läsning? 

 
8.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien är att belysa högstadieelevers perspektiv på läsandet i skolan för att se 
om och hur dessa skiljer sig från ett lärarperspektiv. För att uppnå syftet sökte jag nå 
djupare perspektiv av elevernas och lärarnas personliga uppfattningar av läsandet i skolan, 
varpå valet av intervju som empirisk datainsamlingsmetod ansågs mest lämplig. 
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En halvstrukturerad intervjuform användes, med en intervjuguide som underlag för 
samtalen. Detta visade sig vara en styrka för studien då denna form av samtal möjliggjorde 
för informanterna att dela med sig av sina inre tankar och funderingar. Eftersom jag inte 
kunde förvänta mig några specifika typer av svar fann jag att följdfrågor fick tänkas fram i 
stunden, vilket skulle kunna anses vara en nackdel för studien eftersom mina erfarenheter 
av att hålla i intervjuer är begränsade och att jag därför inte helt utforskat informanternas 
svar. Däremot upplevde jag inte att det uppstod några svårigheter med att låta samtalen 
flöda, eller med att tänka ut relevanta följdfrågor – men det kvarstår ändå en möjlighet att 
någon av lärar- eller elevgruppernas attityder och perspektiv inte representerats till fullo. 

 
Informanterna fick inte ta del av intervjuguidens frågor i förväg, och kunde således inte på 
förhand tänka igenom sina svar, något som kan medföra både för- och nackdelar. För 
lärarna upplevdes detta inte vara något problem, men det finns en möjlighet att vissa av 
eleverna hade behövt tid att fundera kring intervjutemat. Som vuxen och yrkesverksam 
lärare kan det tänkas vara något lättare att samtala kring ett område av undervisningen, 
medan som elev kan detta tänkas vara något svårare. För denna studie anses det dock en 
styrka att informanterna inte förbereddes på förhand, eftersom det möjligen hade kunnat 
hämma det spontana, naturliga samtalet under intervjuerna, och därmed minska möjligheten 
att nå djupa svar. 
 
Alla samtal med informanterna spelades in, även detta en styrka för studien, då specifika 
delar av intervjuerna kunde spelas upp igen under transkriberingsarbetet. Resultatet kunde 
således återges korrekt. Bearbetningen av det empiriska underlaget (se avsnitt 5.4) visade 
sig också vara en styrka för studien, då denna tydliggjorde skillnader och likheter inom och 
mellan informantgrupperna. 
 
Elevurvalet för intervjuerna eftersträvades vara så slumpmässigt framtaget som möjligt. Att 
få fram ett slumpmässigt urval bland en stor grupp skolelever är dock en svår uppgift, då 
elevernas olika förutsättningar kan både försvåra eller underlätta en intervjusituation. Det 
anses därför en styrka för denna studie att elevurvalet är slumpmässigt framtaget, så när 
som på en lärargranskning av det preliminära urvalet för att undvika att inkludera elever 
som av olika skäl inte ansågs lämpliga att delta i studien. 
 
Ytterligare en fördel i studiens genomförande är intervjubrevet som delades ut till samtliga 
elever i det sekundära urvalet, i vilken studiens syfte, undersökningsområde samt etiska 
riktlinjer delgavs. Samma brev krävde målsmans underskrift vid intresse att delta, vilket 
sammantaget säkerställde Vetenskapsrådets fyra etiska krav (Forskningsetiska, 2002:6–14) 
Att intervjuerna spelades in säkerställer också ett korrekt återgivande av resultatet. 
 
Det har beaktats att resultatet kan variera från skola till skola beroende på bland annat 
vilken bakgrund eleverna har, skolans sociala status samt socioekonomiska och 
sociokulturella skillnader. Högstadieskolan där urvalet av informanterna skedde är en 
mindre skola med cirka 400 elever, belägen i en liten industristad i Mellansverige. Den 
socioekonomiska bakgrunden bland stadens invånare är varierande, med blandade hög- och 
låginkomsttagare, jämn fördelning av olika bostadsformer och balanserad variation av 
åldersgrupper. Informanterna anses därför ha kunnat ge en god representation av en 
genomsnittlig skola. En nackdel för studien är därför att resultaten fortfarande inte kan 
anses vara allmängiltiga, eftersom studiens omfattning är begränsad. Däremot kan studien 
användas för att indikera hur attityderna till läsandet är inom skolan, och därmed bilda en 
utgångspunkt för framtida studier av liknande karaktär. 
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8.2 Resultatdiskussion 
8.2.1 Högstadieelevernas attityd till läsning i skolan  
Sammantaget är resultatet från elevintervjuerna som följer: 
 

- Samtliga elever uttryckte en vilja att ha andra läsunderlag än de rådande. Eleverna 
uttrycker en avsaknad av elevnära, meningsfulla och samtida texter i den dagliga 
undervisningen. 

- Alla elever utom en är överens om att de skulle läsa mer i skolan ifall de fick ett större 
inflytande över läsunderlaget i den mer dagliga svenskundervisningen. Petter menar att 
det skulle vara svårt att möta allas olika intressen, men ger senare förslag på hur man 
tematiskt skulle kunna behandla allas texter och på så sätt minska risken för missämja i 
klassrummet.  

- Eleverna anser att sociala aktiviteter är nyckeln till att få dem att läsa mer i skolan. De 
uppger bokcirkelarbetet, gemensam läsning, högläsning och tematiskt textarbete som 
aktiviteter de menar har haft, eller tror sig skulle ha, en positiv effekt på läsandet.  

- Varken lärarna eller klasskamraterna nämns som inspirationskällor i det egna läsandet. 
Däremot uppger samtliga elever att bibliotekarien är mycket bra på att möta deras 
behov.  

- Eleverna anser skolans bibliotek vara en stor tillgång i läsandet. De önskar dock, som 
nämnts, att det fanns mer relevanta, samtida och elevnära textunderlag i den mer 
dagliga undervisningen. De rådande lärarvalda texterna anses vara ”tråkiga”, vilka kan 
konstateras vara motivationssänkande. 

- Det råder en bristande arbetsro i klassrummen, och eleverna vill ha lugn och ro i sitt 
läsande. Samtliga elever menar att det inte spelar någon roll var de befinner sig, så 
länge det är tyst. 

 
Resultatet visar en ganska negativ elevattityd gentemot läsandet, åtminstone vad avser de 
mer dagliga textarbeten som förekommer i svenskundervisningen. Elevinformanterna 
förefaller uppleva att textunderlagen inte svarar mot deras intressen och erfarenheter. Som 
visat i de korta informantpresentationerna finns det ett visst läsintresse bland eleverna –  
inte nödvändigtvis skönlitteratur, men eleverna ger exempel på hur de tar del av omvärlden 
via sociala medier eller läser olika textformer för intresse eller avkoppling, såsom sport 
eller skönlitteratur. Här är det viktigt att lärarna kan kliva in och tillvarata dessa 
intresseområden samt de erfarenheter eleverna bär med sig i sin vardag, eftersom dessa är 
nyckeln till ett lyckat läsande i skolan. Som nämnts i studiens bakgrund är detta något 
skolverket tydliggör där de skriver att lärare ”många gånger skulle vinna på att bättre 
tillvarata elevernas erfarenheter” (Hur undervisar man, 2016), vilket antyder att lärare 
”många gånger” inte gör så. Även Brinks studie (se avsnitt 4.2) visar att det är ofta är med 
utgångspunkt i den egna litteraturpreferensen som lärarna grundar sin undervisning, och 
inte elevernas. Brink menar därför att ”en viss brist på förnyelse av egen kraft i 
lärargruppen har kunnat konstateras”. Båda lärarinformanter uppger att de samlar 
textunderlag från bland annat novellsamlingar, och det kan alltså vara så att de behöver 
revidera och uppdatera sina källor, för att bemöta ”våra moderna elever”, som Magnus 
faktiskt benämner eleverna. 
 
Sett ur det sociokulturella perspektivet kan den negativa elevattityden mot det 
dagliga läsandet förklaras genom att elevernas artefakter, både språkliga och 
materiella, tillhör en annan kultur än lärarnas. Den sociogenes ur vilken elevernas 
språkliga verktyg har uppstått ur kan tänkas vara distanserad från mer traditionellt 
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ställda lärare. Elevernas verklighet betraktas av äldre generationer som en helt ny 
era, där man kan urskilja stora skillnader i hur ungdomar använder språk och 
betraktar kunskap. Dagens elever är födda in det digitala samhället, och nästan 
varenda elev i svensk skola är ständigt uppkopplad på internet (Davidsson & Findahl, 
2017). I motsats till lärarna som har tvingats lära sig att använda digitala redskap 
efter dess uppkomst är eleverna mer integrerade med digitala artefakter, och dessa 
kan anses vara en del av eleverna själva snarare än enbart externa verktyg. Eleverna 
själva kan vardagligt talat beskrivas som googlare, då de hellre söker snabb 
information på internet istället för att i första hand lära in kunskaperna. Elevernas 
kultur, deras utveckling av språkliga artefakter och mediering genom dessa kan 
mycket väl betraktas som en annan sociogenes, åtskild från lärarnas. Det är förstås 
viktigt att eleverna får se hur världen kan betraktas genom olika perspektiv, bland 
annat genom att få läsa äldre texter, men i ett sociokulturellt perspektiv måste lärarna 
söka förstå elevernas erfarenheter och intressen, och i större utsträckning utgå ifrån 
dessa i undervisningen.  
 
Som nämnts i studiens bakgrund har jag noterat att många elever är omotiverade gällande 
läsandet i skolan (avsnitt 3.2), något Andersson (2015) menar beror på just brister i själva 
undervisningen. Mina tidigare observationer av läsointresserade elever i klassrummet kan 
alltså tänkas vara något av en ytlig observation – då djupare samtal med sex stycken 
slumpvalda elever i årskurs nio visar att det finns mer än vad ögat möter. Samtliga 
intervjuade elever har olika former av intresse i läsväg, vare sig det är sociala medier, 
nyhetstexter eller skönlitteratur. Det kan tänkas att dessa intresseområden skulle kunna 
utnyttjas av lärarna på bättre sätt för att bygga upp en större repertoar av texter som möter 
elevernas intresseområden, och därmed höja elevernas läsmotivation. 
 

Bristen på arbetsro förefaller att hämma elevernas läsande. Det är flera bland de intervjuade 
eleverna och lärarna som nämner att det är pratigt i klassrummet, dock inte under tiden de 
hade en organiserad morgonläsning, och inte heller vid större läsprojekt i grupper. Detta 
kan tänkas gå hand i hand med att eleverna inte finner läsmaterialet relevant eller intressant, 
varpå det blir mer frestande för eleverna att börja tänka på annat än arbetet de har framför 
sig. Olin-Schellers studie understryker vikten av ett elevnära textunderlag, då resultatet 
visade att elevers arbete med ’fritidstexter’ mottogs oerhört positivt, medan skoltexterna 
ratades totalt med beskrivningar som ”tråkiga”, ”enformiga” och ”meningslösa” 
(2006:225). Här finns en tydlig parallell till denna studie, där de intervjuade eleverna 
uppger att de ratar texterna i svenskundervisningen, samtidigt som morgonläsningen och 
bokcirklarna uppges fungera väl och var något de tycker om att arbeta med – två 
läsandeaktiviteter där eleverna fick ett större inflytande över läsunderlaget.  
 
Eleverna anser alltså att läsandet i skolan har vissa positiva sidor. De nämner flera 
aktiviteter som de ställer sig positiva till, däribland bokcirkeln som många av informanterna 
berättar om. Bokcirkeln tycks inge en känsla av mening och relevans, eleverna arbetar då i 
ett socialt sammanhang, och arbetsuppgifterna är, som eleven Anders (2015) menar, 
autentiska – något som läraren skrivit fram själv. Gruppelementet är en konstant faktor 
bland elevsvaren, samtliga intervjuade elever tycker om att läsa tillsammans med andra.  
 
Inom det sociokulturella perspektivet anses det centralt att lärandet sker socialt. En 
förutsättning är att lärarna skapar sociala praktiker inom vilka eleverna kan läsa i samspel 
med varandra. Det framgår dock att de sociala elementen som lärarna söker skapa inte alltid 
lyckas. Clara berättar att de ibland får läsa och jobba med gruppmoment även utanför större 
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läsprojekt. ”Men då har vi varit två klasser samtidigt, så det har bara blivit stökigt och det 
är nog inte så många som läser”, berättar hon. 
 
Skolbiblioteket tycks vara en plats eleverna uppskattar, både för att läsa och för att umgås. 
Detta är också något skolans bibliotekarie, Benjamin, märker: ”Eleverna använder 
biblioteket som en fristad, för att komma hit och ta det lugnt”, berättar han. Benjamin 
menar att biblioteket också ska vara ett levande och socialt rum precis som den 
utanförliggande cafeterian. ”Men det låter så mycket mer där, och biblioteket ska vara en 
fristad – att man kan komma hit och lita på att det är lugnt och skönt, samtidigt som det är 
socialt”, säger han. Forskningen är tydlig med den avgörande roll ett skolbibliotek har för 
läsandet i skolan (Se avsnitt 4.2), och elevernas positiva respons kring biblioteket tycks 
bekräfta detta.  
 
Enligt elevernas samlade svar tycks bibliotekarien vara ensamstående i rollen som läsande 
förebild. Att inte lärarna ligger steget före här kan också vara en bidragande faktor till 
elevernas allmänt negativa bild över texterna i undervisningen. Brink menar att lärarnas 
professionella hållning bör inbegripa att vara lyhörda till elevernas önskemål om texter, och 
därmed gestalta läsande förebilder. Gambrells andra regel påtalar också att lärare måste 
vara aktiva och medvetna i uppmanandet av elevers läsande, något som Benjamin 
(skolbibliotekarien) alltså får göra ensam på skolan. Benjamin berättar också att eleverna 
använder biblioteket till att söka kurslitteratur, då kommer de för att få hjälp att söka efter 
facklitteratur till skolarbeten. Här har dock Benjamin ofta uppfattat en negativ elevattityd:  
 

”Om eleverna har fått en direkt uppgift som de inte tycker är intressant, frågar de inte lika 
ingående och lika djupt om ämnet som de gör om de är intresserade av ämnet. Det märks på 
dem hur de sedan väljer texter, och hur de kommer och frågar om hjälp. Jag ser mest hur 
eleverna kommer till mig med något de bara ska göra, och då säger de mer negativt ’har du 
om det här…?’. Ja, du hör ju att det låter mindre positivt betonat när de kommer med 
ärenden kopplade till skoluppgifter. Sedan kan de ju bara vara trötta just den dagen, men jag 
tycker det verkar som att många inte är så intresserade av sina tilldelade arbetsteman”.  

 
Benjamin berättar att han då försöker att bibehålla en positiv ton och bygga upp en 
positivitet i det hela. ”Man kan ibland känna sig som en bilförsäljare”, berättar han, ”men 
det handlar om att bygga en motivation – för eleverna upplever att läsandet går lättare med 
lite motivation, att läsa och ta till sig ämnet, än när de kommer hit och är negativa”. Han 
vill göra ”reklam” för olika texter för att eleverna ska bli intresserade. ”Det är nog väldigt 
betydande för elevernas skolarbete, och deras skönlitterära läsning”, menar han.  
 
8.2.2 Attityder till läsandet: lärarnas perspektiv 
Lärarnas syn på läsandet i skolan kan förstås som mer strukturellt präglad. Deras åsikter 
kring läsaktiviteter styrs av vad de anser möjligt att genomföra utefter terminsplaneringen. 
Häri betonar de bristen på tid och resurser, då de både uttrycker en medvetenhet kring att 
morgonläsningen och bokcirklarna är aktiviteter eleverna tycker om, och en saknad över att 
dessa inte är möjliga att genomföra i större utsträckning. Däremot hittar lärarna ofta 
invändningar mot olika former av elevinflytande, trots att de anser att det skulle medföra en 
viss positiv inverkan på elevernas motivation. Katarina menar att styrdokumenten hindrar 
ett elevinflytande, eftersom det skulle försvåra bedömningen och betygssättningen – vilket 
” ju är en stor del av vårt jobb”, som hon säger. Magnus invänder också att de måste ” 
kunna göra bedömningar utifrån vad de läser”. ”Vi lärare kanske är lite traditionella också – 
det är nog till exempel noveller vi främst tänker i”. Trots att både lärare anser att 
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undervisningen skulle bli mer personlig och ha större relevans för eleverna vid ett 
elevinflytande, hittar de återigen invändningar mot detta, och påstår att ansvaret skulle bli 
för stort för eleverna. ”Det blir ju en uppgift som vilken annan”, säger Katarina. Katarina 
undervisar förvisso sjätteklassare och det är möjligt att hon tänkte på just dem vid denna 
fråga, men även Magnus menar att niondeklassarna skulle ha svårt att ta sig över ”tröskeln” 
att hitta egna texter.  
 
Magnus, lärare 1, säger att han vill ha samtida småtexter i sin undervisning, men att det är 
svårt att få tag på sådana. Eleverna är fulla av idéer, där nyheter, sportinslag och 
blogginlägg är exempel på samtida och elevrelaterade texter. Varför Magnus inte kan räkna 
dessa som tillgängliga texter står oklart, men det kan vara så att han anser att de saknar ett 
tydligt utbildningsvärde. Olin-Scheller (2006) betonar att populärkulturen utgör en vital del 
i elevernas lärande, både som identitets- och meningsskapande. Det framgår ur Olin-
Schellers studie skoltexter ofta leder till ett monotont och stumt läsande, vilket inte kan 
tänkas hjälpa en redan omotiverad elevgrupp. Skolinspektionens rapport visar dock hur 
vanligt det är att ”elevernas textrelaterade intressen inte ses som kompetenser i 
svenskundervisningen” (Läsundervisning, 2012:33), men det betonar också vikten av att 
båda lärare i denna studie utvecklar sin syn på elevernas läsande så att de hittar 
populärkulturens ”positiva bruksvärde” (Olin-Scheller, 2006:144) i undervisningen.  
Magnus uttrycker däremot att han inväntar att skolan ska få en en-till-en tillgång av datorer, 
och det är inte omöjligt att ett större elevinflytande resulterar ur detta –  då det han menar 
att det skulle bli lättare för eleverna att hitta texter med egen tillgång till digitala verktyg.  
 
Magnus och Katarinas reservation för att låta eleverna få vara med och bestämma i läsandet 
kan också förklaras ur en yrkesprofessionell syn, detta till trots att läroplanen klart 
konstaterar att eleverna ska ”successivt utöva ett allt större inflytande över sin utbildning 
och det inre arbetet i skolan” (Läroplan, 2011:15). ”De små texterna är det jag som 
svensklärare som väljer”, säger Magnus, där man kan uppfatta att han tydligt vill skilja på 
det professionella valet och elevernas. Kanske lärarna är oroade att elevernas intressen inte 
reflekterar innehållet i läroplanen. Magnus är tydlig med att läsandet ”inte får stanna där ”, 
och menar mindre, triviala material såsom bloggar, och Katarina anser att många elever vill 
”läsa så lite som möjligt”. Dock hävdar samtliga elevinformanter att ett större inflytande 
skulle leda till ett ökat läsande, samt en ökad motivation att läsa, bland sig själva och 
klasskamraterna. Det är möjligt att yngre elever behöver guidning, som när Katarina manar 
sina sjätteklassare att pröva olika genrer, men elevinformanterna i årskurs nio kan tyckas ha 
större behov av att uttrycka sina intressen och erfarenheter i sin utbildning. Utan att få 
chansen att pröva, kan inte eleverna tillåtas att växa med ansvaret som läroplanen uttrycker. 
 
Lärarna tycks således tro att eleverna inte klarar att hitta ett läsintresse på eget bevåg. 
Elevernas svar visar dock inte samma bild, då exempelvis Clara, som inte är läsintresserad, 
ändå hittade noveller hon tyckte om att läsa. Däremot stämmer lärarnas attityd i den mån att 
elevernas läsning in kan ”stanna där”, som Magnus säger. Det sociokulturella perspektivet 
förklarar att eleverna befinner sig i utvecklingszoner, inom vilka de behöver stöttning för 
att prestera inom den proximala utvecklingszonen. Här betonar Tjernberg lärarkompetensen 
som väsentligt för att detta ska lyckas (2013:150). Det kan tyckas att Magnus och Katarina 
vill utmana elevernas proximala utvecklingszoner: Magnus menar att eleverna själva inte 
klarar att söka tillräckligt avancerade texter, och Katarina berättar att hon riktar eleverna 
mot nya texttyper för att vidga deras vyer. Det framgår dock tydligt att de missar att utgå 
ifrån vad som är relevant för deras elever, och istället för att utmana lärandet skapas en 
negativ elevattityd till läsandet. 
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9. Slutsatser 
De slutsatser som kan dras ur denna studie är:  
 
Skolan har ett rikt bibliotek med en mycket omtyckt och kompetent bibliotekarie, och av 
elevernas svar framgår det att lärarna i första hand hänvisar eleverna till biblioteket inför 
bokval. Lärarna och kamrater anges däremot inte som läsande förebilder, något som 
forskning påtalar som en viktig del av en positiv attityd till läsandet. 
 
Elevsvaren pekar på en ganska negativ attityd mot läsandet i skolan, vilket förefaller bero 
på att eleverna finner mycket av läsmaterialet distanserat från deras intressen och 
erfarenheter. Eleverna uttrycker att de önskar ett större elevinflytande, samt att 
textunderlagen i den mer dagliga svenskundervisningen ska utgöras av mer samtida och 
elevnära texter. Eleverna visar samtidigt ett stort intresse för läsaktiviteter som sker i 
gemenskap, och önskar att dessa skulle ta större plats i läsandet. Samtliga elever uttrycker, 
om än på olika sätt, att dessa förändringar skulle leda till ett ökat intresse och engagemang i 
läsandet på skolan. 
 
Lärarna känner sig bundna till läroplanen, och av tids- och yrkesprofessionella skäl kan det 
uppfattas ur lärarintervjuerna att de vill se till att det mer dagliga arbetet, där läsande 
inräknas, följer kunskapsmålen och beprövade metoder. Magnus använder sig av 
novellsamlingar samt andra lärares beprövade lektionsmaterial från lektion.se för 
niondeklassarna, medan Katarina grundar sin undervisning för sjätteklassarna i läroböcker 
som hon vet är beprövade.  
 
Lärarnas perspektiv på läsandet skiljer sig ifrån elevernas, på det sättet att de anser att ett 
större elevinflytande inte skulle leda till något större kunskapsbildande. Lärarna uttrycker 
en insikt kring att eleverna söker mer samtida textunderlag, men detta tillgodoses inte i 
undervisningen. De hävdar att elevernas val av texter skulle sakna utbildningsvärde, och att 
det dessutom skulle försvåra bedömningsarbetet. Lärarna menar de utgår ifrån en tradition, 
vilket underförstått kan tolkas som att de anser att deras lärarvalda material är bättre. 
Forskningen säger dock unisont att ett elevinflytande är nödvändigt, och att det visst finns 
stort värde i elevnära texter - även de som är hämtade ur modern populärkultur. Vidare 
verkar inte lärarna heller ha en samlad bild över vad eleverna vill läsa i skolan. Dessa 
lärarattityder till läsandet, samt kring elevernas syn på läsandet, kan ha lett till en något 
felaktig bild över vad som skulle stimulera elevernas kunskapsintresse, vilket därför 
medfört att eleverna tappat intresse för läsandet i svenskundervisningen.  
 
Den viktigaste slutsatsen som dras i den här studien tar utgångspunkt i det sociokulturella 
perspektivet, där språket betraktas som dynamisk och under ständig utveckling i samband 
med olika uttrycksformer. I dagens digitala samhälle kan människan betraktas som 
multimodala teckenskapare, som ständigt söker och utvecklar nya uttrycksformer. 
Elevernas kultur kan därigenom förstås som åtskild från lärarnas, där eleverna mer naturligt 
och självklart samspelar i det digitala samhället, approprierar och medierar kunskaper 
genom teknologiska verktyg, och vars språkliga verktyg präglas av en ständig uppkoppling. 
Detta är oerhört viktigt att uppmärksammas i dagens skola, för att kunna bemöta eleverna 
utifrån deras sociala praktiker och därigenom skapa ett större intresse för lärandet och 
läsandet. 
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Bilaga 1 - intervjuguider 
 
Elevintervju 

- Hur mycket tycker du om att läsa?  
- Vilka genrer tycker du bäst om att läsa? 
- Vad läser du utanför skolan? 
- Hur ofta läser du på din fritid? 
- Vad vill du läsa i skolan? 
- Vem ger dig idéer om vad du ska läsa? 
- Kan du ta ställning till följande påstående: ”Jag skulle läsa mer ifall jag fick läsa 

vad jag vill i skolan” 
- Vilka aktiviteter tror du skulle få dig och andra att läsa mer? 
- När du läser i skolan, var vill du helst befinna dig? 
- Vad har ni tillgång till i skolan, och vad skulle du vilja att det fanns? 

 
Lärarintervju 

- Vem väljer underlag till läsundervisningen?  
- Hur väljs materialet ut? 
- Var hämtas materialet? T.ex. bibliotek, läroböcker, internet etc.? 
- Individanpassas texter, eller använder ni klassuppsättningar? 
- Vad tror du att eleverna vill läsa i skolan? 
- Ger du eleverna idéer om vad de ska läsa? Vad tror du ger eleverna idéer? 
- Ta ställning till följande påstående: ”Eleverna skulle läsa mer i skolan ifall de fick 

läsa vad de ville” 
- Vilka aktiviteter tror du skulle få eleverna att läsa mer? 
- När eleverna vill läsa i skolan, var vill de helst befinna sig? 
- Vad har ni tillgång till i skolan, och vad skulle du vilja att det fanns? 

 
Skolbibliotekarieintervju 

- Är du/biblioteket delaktig i texter som används som underlag för 
läsundervisningen? 

- Vad är din bild av högstadieelevers läsvanor på den här skolan?  
- Vilka kommer till skolbiblioteket, och i vilka ärenden? När elever kommer till 

skolbiblioteket, vad har de för ärenden? 
- Hur nyttjas skolbiblioteket? Till vilka ändamål? 
- Vilka typer av texter frågar eleverna om? 
- Vem ger eleverna idéer om vad de ska läsa? 
- Vad vill högstadieelever helst läsa i skolan?  
- Kan du ta ställning till följande påstående: ”Eleverna skulle läsa mer i skolan ifall 

de fick läsa vad de ville” 
- Vad finns det tillgång till i skolbiblioteket, och vad önskar du att det fanns? 
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