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Abstract 
Syftet med detta arbete är att undersöka om elevers medievanor och attityd till läsning har 
förändrats de senaste åren och i så fall på vilket sätt. Undersökningen tar också upp hur IT och 
digitala lärresurser används i undervisningen och vad det innebär för elevernas attityd till 
skolarbetet. Dessutom diskuteras hur svenskundervisningen kan förändras i framtiden och 
möjliga följder av en sådan förändring.  
 
Undersökningen utgår ifrån följande frågeställningar: 
 

• Har elevernas medievanor förändrats och vad innebär i så fall dessa förändringar för 
läsförmåga och läsförståelse? 

• Används digital teknik och digitala lärresurser i undervisningen och vad innebär det i så 
fall för elevernas attityd till läsning och skolarbete? 

• Vad innebär dessa förändringar för svenskundervisningen i framtiden? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sökord: Förändrade medievanor, förändrad läsförståelse, digitala lärresurser, vidgat textbegrepp. 
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Inledning 
Under min VFU på en 6-9 skola i en förort till Stockholm, samt under den tid jag arbetat som 
obehörig lärare i svenska, har jag flera gånger stött på elever som varit läsovilliga. De har haft 
LUS 18a (Allard 2004) eller mer, så läsförmågan har alltså funnits där, men de har ändå inte 
uppskattat att läsa skönlitteratur och strategierna de har för att slippa läsa är många. Jag har också 
mött många lärare som vittnar om att läsförståelsen hos eleverna minskat och att det är allt 
svårare att få eleverna att läsa längre textstycken. Förutom mina egna iakttagelser hör man ofta 
media rapportera om undersökningar som visar att svenska skolbarns läsförmåga minskar och att 
resultaten i internationella kunskapsundersökningar försämras, men stämmer det verkligen?  
 
Vi vet att språkutvecklingen, där läsförmåga och läsförståelse ingår, är otroligt viktig för 
individens utveckling. Språk och tanke går hand i hand och genom språket ”upptäcker” 
människan världen och varseblir nya tankegångar. En människa bör alltså vara en ”duktig läsare” 
för att utvecklas. Traditionellt har man i skolan arbetat mycket med språkutveckling och 
kunskapsinhämtning genom läsning men på senare år har samtalets betydelse, både för 
språkutvecklingen och för läsförståelsen, ökat. Kommunikation, eller att prata med varandra, kan 
också bidra till ett ökat kunnande, ökad förståelse och nya insikter, det vill säga till literacy. 
Literacy handlar inte bara om ”läs- och skrivförmåga utan om kvaliteter som förmågan att 
samtala, reflektera, upptäcka samband mellan olika kunskapsområden, ta ställning och integrera 
ny kunskap med tidigare kunskap” (Rigmor Lindö 2005:13).   
 
I boken När pojkar läser och skriver för Gunilla Molloy en diskussion om svenskämnet. Hon 
skriver: ”Svenskämnet är en konstruktion. Vad det ’blir’ eller vad det ’innehåller’ varierar i hög 
grad från tid till tid, från skola till skola och även mellan olika klassrum i samma skola under 
samma tidsperiod” (Molloy 2002:19). Följaktligen kanske svenskämnet idag helt enkelt har 
hamnat i otakt med tiden. Kan det vara så att läsförmågan inte alls har försämrats utan att den 
snarare har förändrats? 
 
Samtidigt som vi i skolan brottas med elevernas minskade läsförmåga finns det andra 
undersökningar som visar att vi läser mer än någonsin och det borde väl gälla även elever? Det 
kanske bara är så att de inte läser det vi vill att de ska läsa. Eleverna chattar, läser 
dataspelsmanualer, dataspelstidningar, bloggar och mycket annat. En stor del av fritiden går åt till 
att sitta framför datorn och de som någon gång vistats i en skola med datasal vet att elevernas 
påhittighet och kreativitet när det gäller att få tillbringa en stund framför datorerna är outtömlig. 
Finns det då något sätt på vilket vi kan använda oss av den här förtjusningen för datorerna? Hur 
kan den hjälpa oss i vår strävan efter att bättra på elevernas läsförmåga och läsförståelse? Och om 
vi bestämmer oss för att använda digital teknik och de digitala lärresurser som finns, vad kan det i 
så fall få för följder? 
 
Den digitala revolutionen med Internet, mobilkommunikation och E-learning är definitivt här för 
att stanna och vårt sätt att kommunicera samt hur människor tar till sig information och kunskap 
har för alltid förändrats. Eftersom vi människor lär oss på många olika sätt borde de digitala 
lärresursernas alla möjligheter vara utmärkta att använda i skolan. Skolan måste hitta ett sätt att 
utveckla elevernas digitala kompetens och använda sig av den för att utveckla läsförmågan. 
Eleverna växer upp som digitala invånare (digital natives), i motsats till många av lärarna som är 
digitala invandrare (digital immigrants) (Marc Prensky 2001) och det finns de som påstår att sättet 
att tänka, radikalt kommer att förändras som en följd av detta. Det ligger därför i alla lärares 
intresse att se över sin undervisning och undersöka hur den behöver förändras för att eleverna 
lättare ska nå de uppställda målen. 
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Syfte och frågeställningar 
Bakgrund till syftet 
I skolverkets kursplaner och betygskriterier för grundskolan (2001) står det, bland annat, att man 
i svenska skall sträva mot att eleven:  
 

• utvecklar sin lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och 
av eget intresse, 

• utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i 
många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för 
tänkande, lärande, kontakt och påverkan, 

• utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter 
med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera, 

• utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att 
anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär, 

• utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som 
hjälpmedel,  

• utveckla förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information, tillägna sig 
kunskap om mediers språk och funktion samt utvecklar sin förmåga att tolka, 
kritiskt granska och värdera olika källor och budskap,  

(Mitt urval) Skolverket 2001:96-97 
 
Målen att sträva mot i svenskämnet är många och läsning, kommunikation och media är viktiga 
delar för att kunna arbeta mot dessa mål. Om man dessutom lägger till det som står om det 
vidgade textbegreppet ser man snart att det inte går att ignorera film, bild, ljud, TV och Internet i 
undervisningen. Det står:  
 

Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske även 
genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens 
förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom 
skrivna och talade texter även bilder  

Skolverket 2001:98 
 

Trots det som står här ges den literacy som omfattar läsning av skönlitteratur en mycket 
framträdande plats på lektionerna i svenska och det är också oftast den typen av literacy som 
bedöms och betygsätts. Gunilla Molloy skriver:  
 

En modern form av literacy, som de flesta unga behärskar bättre än sina föräldrar och 
lärare, är till exempel sms-ande och chattande på nätet. Skolans olika literacies skiljer sig ofta 
från många ungdomars, men tar varken tillvara ungdomars olika kompetenser och 
erfarenheter eller gör seriösa försök att överbrygga de klyftor som finns.  

Molloy 2007:14  
 

Det kanske faktiskt är så att vår traditionella syn på literacy och hur man uppnår den behöver 
uppdateras och förändras så att den bättre passar de elever vi undervisar i dag? 
 
I artikeln ”Forskare överens: Digital kompetens ett måste i framtiden” (2008) rapporterar Fatima 
Grönblad, från LearnIT:s internationella seminarium om lärande, medborgarskap och nya medier 
den 9 juni 2008. Hon skriver om hur diskussionerna visat att utbildningssystemet behöver 
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anpassas för att ”kunna ge framtidens medborgare den kompetens de behöver”. Hon skriver 
vidare: 

För att nå framgång i arbetslivet har det blivit allt viktigare att kunna hämta in, tolka och 
sammanställa information. Vid sidan av traditionella förmågor som att skriva, läsa och räkna 
ställer det krav på en fjärde kompetens - att kunna förstå och använda digitala verktyg. Där 
menade flera av talarna att skolan och läraren har en central roll. 
Tyvärr har inte skolan förändrats i samma takt som det omgivande samhället. Roger Säljö 
var en av dem som menar att undervisningen fortfarande präglas av en lärobokskultur som 
premierar faktakunskaper och bygger på traditionella skriftliga prov.  

Grönblad 2008:9 

Syfte och frågeställningar 
I det här arbetet vill jag undersöka om elevernas medievanor och attityd till läsning har förändrats 
de senaste åren och i så fall hur. Jag vill också undersöka hur IT och digitala lärresurser används i 
undervisningen och vad det innebär för elevernas attityd till skolarbetet. Dessutom vill jag 
undersöka hur svenskundervisningen kan förändras i framtiden och diskutera möjliga följder av 
en sådan förändring. Utifrån detta syfte har jag följande frågeställningar: 
 

• Har elevernas medievanor förändrats och vad innebär i så fall dessa förändringar för 
läsförmåga och läsförståelse? 

• Används digital teknik och digitala lärresurser i undervisningen och vad innebär det i så 
fall för elevernas attityd till läsning och skolarbete? 

• Vad innebär dessa förändringar för svenskundervisningen i framtiden? 
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Begrepp 
Ett vidgat textbegrepp 
Ett vidgat textbegrepp innebär att man använder sig av alla sorters media i lärsituationer. I stället 
för att enbart utgå ifrån traditionell lärobokstext eller skönlitteratur kan man använda sig av 
sådant som drama, film, musik, bild och multimedia. Skolverket skriver:  

 
Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske även 
genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens 
förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom 
skrivna och talade texter även bilder. 

Skolverket 2001:98 
 

I den här uppsatsen menar jag att även digitala lärresurser, Internet och E-learning ingår i ett 
vidgat textbegrepp. 

LUS 
LUS är en förkortning för läsutvecklingsschema. Det är ett kvalitativt bedömningsinstrument 
som beskriver elevers läsutveckling etappvis. LUS utvecklades 1979-81 på uppdrag av 
Skolöverstyrelsen. Luspunkterna (Bilaga 1) går från punkt 1 som innebär att barnet 
”’Läser’(hittar) och skriver (avbildar) sitt namn” till punkt 19 som innebär att man läser: 
”Fördjupande och överblickande, dvs kan efter att ha fördjupat sig i en omfångsrik text, vid ett 
senare tillfälle snabbt få tag på nycklarna till textens innehåll och struktur”. Steget efter punkt 19 
kallas för litterat läsande och: 
 

Med litterat läsande avses ett läsande som förutsätter abstrakt och hypotetiskt tänkande. Det 
innebär att läsaren kan förstå principer som inte motsvaras av en ordagrann formulering i 
texten och även förstå hypotetiska resonemang, dvs kunna dra slutsatser om företeelser 
utanför den egna konkreta erfarenhetssfären. Det litterata läsandet öppnar för att 
självständigt tränga in i och igenom sakprosa och skönlitterära texter inom olika genrer och 
successivt förstå innebörden i metaforer, och nya dimensioner på olika nivåer.  

Allard et al. 2004:152 
 

LUS behandlar och mäter enbart läsande och tar alltså inte hänsyn till det vidgade textbegreppet.  

Literacy 
”Inom läsforskningen används begreppet literacy för att beskriva det komplicerade förhållandet 
mellan läskunnighet, läsförståelse, olika textgenrer och olika språkliga praktiker” (Molloy 2007:14) 
men den kan också användas för att beskriva förmågan att ”läsa” och förstå olika kulturella och 
sociala sammanhang (James Collins & Richard Blot 2003:xi).   
 
Skolverket beskriver i mål att uppnå för svenskan att man ska sträva efter att eleverna skall:  
 

… erövra medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan […] utveckla förmåga att i 
dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika syften väcker samt 
stimuleras till att reflektera och värdera […] utveckla förmåga att utnyttja olika möjligheter 
för att hämta information, tillägna sig kunskap om mediers språk och funktion samt 
utveckla sin förmåga att tolka, kritiskt granska och värdera olika källor och budskap.  

Skolverket 2001:96-97  
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Jag tolkar det som att Skolverket vill att eleverna skall sträva mot att nå literacy i en relativt vid 
mening. De skall inte bara läsa och förstå skönlitteratur utan de skall också läsa och förstå all text 
de utsätts för. Om man till detta lägger det vidgade textbegreppet så är det ganska enkelt att dra 
slutsatsen att den text eleverna interagerar med på sin fritid: texter på nätet, filmer de ser, TV, 
annonser och mycket annat, är texter som skolan bör ta på allvar och också behandla i 
undervisningen. De olika texterna skall läsas med ”kvaliteter som förmågan att samtala, reflektera, 
upptäcka samband mellan olika kunskapsområden, ta ställning och integrera ny kunskap med 
tidigare kunskap” (Rigmor Lindö 2005:13). Det är så jag tolkar termen literacy i den här 
uppsatsen. 

Digital kompetens och digitala lärresurser  
Att ha digital kompetens innebär att man har grundläggande basfärdigheter att hantera digital 
teknik men det betyder också att man kan hantera mjukvaran (programmen), att man kritiskt kan 
granska, bedöma och tolka den information man möter och att man kan använda tekniken för att 
skapa något eget (Patrik Hernwall 2009:52). Skolverket håller på att ta fram en definition på vad 
digital kompetens skall innebära men den är ännu inte färdig. För mig och i den här uppsatsen 
betyder digital kompetens samma sak som Hernwall beskriver.   
 
När det gäller definitionen av termen digitala lärresurser har Skolverket skrivit så här: 
 

Det finns ingen enad syn i världen på vad en digital lärresurs är. Här i Sverige menar vi att 
allt material som är digitalt och främjar lärande är en digital lärresurs. Den ska kunna 
användas av många, vara möjlig att bearbeta och förändra samt kunna återanvändas. 
 
En digital lärresurs kan vara allt från den minsta beståndsdel, som till exempel en bild, ett 
ljud eller en animation, till en mer komplext sammansatt resurs, exempelvis en webbplats, 
en kurs eller en applikation.  

Skolverket 2009:3-4 
 
När jag använder begreppet digital lärresurs i den här uppsatsen menar jag alla former av digitalt 
material som används för att främja lärande. 

E-learning 
E-learning eller e-utbildning är ett begrepp som används för olika typer av utbildningsverktyg. Så 
här skriver Nationalencyklopedin: 
 

…e-utbildning, webbaserad utbildning, webbutbildning, e-kurs, på engelska e-learning, 
utbildning med hjälp av Internet. Begreppet är mångtydigt och används för olika typer av 
datorbaserade utbildningar och utbildningsverktyg. Utbildningen kan erhållas genom att 
eleven på egen hand besöker utbildningsportaler, men kan också bygga på kommunikation 
med lärare och andra elever med hjälp av diskussionsforum på Internet. 

Nationalencyklopedin 2009 

Övriga datatermer 
Blogga:  En förkortning av engelskans ”web log”, en sorts dagbok på Internet där 

det senast skrivna inlägget ligger först på webbsidan. 
Twittra:  En sorts ”microblogg” där inläggen får vara högst 140 nedslag.  
Podcasts:  Eller podsändning, en metod för att publicera ljud och film via Internet. 
Streaming video:  Eller strömmad video, en teknik för att sända video via Internet utan att 

filer behöver lagras ner på datorn. 
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Metod  
Jag har genomfört fyra intervjuer med läsovilliga elever i skolår åtta, två flickor och två pojkar. 
Eftersom intervjuerna endast redogör för fyra olika elevers svar är jag medveten om att man inte 
kan dra för långtgående slutsatser utifrån resultatet men jag upplever ändå att det är intressant att 
lyssna till vad några av dessa ovilliga läsare själva säger om sin läsning för att få idéer till hur 
skolan ska kunna möta en allt tydligare konkurrens om elevernas tid och intresse. De bör också 
kunna ge en lite djupare bild av den statistik som finns om ungdomars läs- och medievanor. 
 
För att få tillgång till relevant statistik har jag studerat PIRLS 2006 (Progress in International 
Reading Literacy Study), Svenska Kulturrådets undersökning om svenska folkets kulturvanor de 
senaste trettio åren (Statens kulturråd 2008:13) och Medierådets undersökning Ungar & Medier 
2008. 
 
Slutligen har jag sökt efter relevanta artiklar, forskningsrapporter och litteratur på biblioteket, på 
Internet och i olika tidskrifter. Jag har även ställt frågor via e-post till några lärare som använder 
digitala lärresurser i sin undervisning. 
 
Jag har valt att använda en kvalitativ metod med intervjuer och inte en kvantitativ metod med 
enkäter och det beror dels på att jag räknar med att de elever som är läsovilliga inte heller är så 
villiga att skriva och dels på att jag ville ha möjligheten att ställa följdfrågor, för att verkligen 
förstå vad de menar med sina svar. E-postintervjuerna med lärarna har jag däremot genomfört 
skriftligt, eftersom lärare har en god vana att uttrycka sina tankar genom att skriva. 

 
Målet för den kvalitativa analysen i hermeneutisk forskning är [dock] aldrig ett sökande efter 
egenskaper och innebörder i syfte att möjliggöra mätning. Det handlar om att söka ett annat 
slag av kunskap på grundval av en syn på människan som intentionell i existentialistisk 
mening. […] Målet för humanvetenskaperna och den hermeneutiska forskningen är att 
förstå handlingar och företeelser sedda var för sig som helheter och i relation till allt som är 
känt omkring dem, för att man genom denna kunskap skall få bättre möjligheter att förstå 
och förhålla sig till andra människor och företeelser i deras unika sammanhang.  

Starrin & Svensson (red) 1994:77 
 
Jag är med andra ord intresserad av elevers och lärares tankar kring dessa frågor och jag upplever 
att det bästa sättet att få reda på dem är genom kvalitativa intervjuer. Jag har använt mig av öppna 
frågor. 
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Urval och genomförande 
Elevintervjuer 
Läsovilja förknippas ofta med pojkar men det finns även flickor som ger uttryck för ointresse när 
det gäller skönlitteratur och därför har det varit mycket intressant att även få med några av 
flickornas röster. Att de elever som valdes ut för intervju kommer från grundskolans senare del 
beror på att jag ville att läsinlärningen skulle vara ett passerat stadium. De elever vars attityd jag 
tycker varit intressant i den här undersökningen har alla nått minst LUS 18a (Allard et al. 2004) 
och kan alltså läsa relativt bra.  
 
Jag har medvetet valt att inte ta med elever som har dokumenterade läs- och skrivsvårigheter 
(t.ex. en dyslexidiagnos). Jag ville heller inte ta med de elever som har svenska som andraspråk, 
eftersom de har en helt annan utgångspunkt. De elever som framför allt intresserat mig i den här 
undersökningen är de ”vanliga” men läsovilliga elever som verkar bli allt vanligare i dagens skola. 
Efter att ha rådgjort med några svensklärare på VFU-skolan valde vi i samråd ut de elever jag 
intervjuade.  
 
Intervjuerna genomfördes i elevernas skola och de spelades in på en Mp3-spelare. Innan 
intervjuerna hade muntligt tillstånd från föräldrar införskaffats och informationsbrev till berörda 
parter skickats ut (Bilaga 2). Till stöd för intervjuerna användes 20 fasta frågor (Bilaga 3), en del 
av svaren krävde följdfrågor och de frågorna blev olika beroende på vilka svar som gavs. 
Intervjupersonerna kunde svara helt fritt på frågorna.  

Lärarintervjuer 
När det gällde att hitta lärare att intervjua kontaktade jag några av IT-samordnarna på BUF (Barn 
och utbildningsförvaltningen) i en kommun. De hänvisade mig sedan vidare till lärare som 
använder sig av digitala lärresurser i klassrummet. En av lärarna kom jag i kontakt med då jag 
deltog i en av Digitala akademiens nätverksträffar. (Digitala Akademin bedriver lärarfortbildning 
och ger stöd för att tillämpa IT i skolan, det är ett samarbete mellan KTH, Contento Svenska AB 
och två kommuner i Sverige).   
 
Jag har medvetet valt att enbart kontakta lärare som använder sig av digital teknik i sin 
undervisning eftersom jag själv har begränsad erfarenhet av att arbeta på det sättet. Jag vill veta 
vad lärarna tänker om att använda digital teknik i sin undervisning och om de tycker att det har 
förändrat elevernas attityd till skolarbetet. Frågorna till lärarna (Bilaga 4) skickades via e-post och 
lärarna svarade på samma sätt. 
 

Litteratururval 
De undersökningar om medievanor som jag har gjort behandlar vanorna hos olika åldrar. 
Medievanor grundläggs tidigt och finns sedan med livet igenom: 
 

Det visar sig att en generation tar med sig sina kulturvanor genom livet, dvs. den generation 
som är född omkring 1927 och alltså befann sig mitt i ålderskategorin 45–64 år 1982/83 
hade samma andel bokläsare vid den tidpunkten (78,9 procent) som den har 2006 (78,0 
procent) då den befinner sig mitt i ålderskategorin 75–84 år, vilket kan jämföras med 
beskrivningen att 75–84-åringarna ökat sitt läsande från 66 procent 1982/83 till 78 procent 
2006. Detta är särskilt tydligt för läsvanorna, men går igen även på andra områden och 
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behöver användas som en kompletterande beskrivning av hur kulturvanorna förändrats sett 
till hur olika åldersgrupper vid olika tidpunkter ökat eller minskat sitt deltagande. Det som 
blir särskilt intressant i det här sammanhanget är hur stora förändringar i de yngsta 
åldersgrupperna kommer att fortplantas genom tidsserierna i framtiden.  

Statens kulturråd 2008:15 
 

Forskningsetik 
Jag har satt mig in i de forskningsetiska regler som gäller och anpassat mitt arbete efter dem. De 
forskningsetiska reglerna består av fyra huvudprinciper. Det är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan intervjuerna med eleverna 
rådgjorde jag med Högskolan Dalarnas etiska forskningsnämnd om frågan om elevers attityd till 
läsning sågs som ett etisk känsligt ämne. De ansåg inte att jag behövde söka tillstånd från 
nämnden för att genomföra intervjuerna, däremot skickade jag ut information om intervjuerna till 
berörda elever och föräldrar. Informationsbrevets utformning följde den mall som finns i den 
forskningsetiska nämndens anvisningar. Även de intervjuade lärarna informerades om 
forskningsnämndens anvisningar och att deltagandet var frivilligt. Alla inblandade garanterades 
anonymitet och att inhämtad information enbart kommer att användas i denna uppsats.   
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Tidigare forskning 
Under den här rubriken redogörs för tidigare forskning som är relevant för undersökningen. 

Forskningsbakgrund 
Människan är ”den enda arten i djurvärlden [som] har ett språk av mycket avancerad natur” (Per 
Linell 2000:27). Genom att kommunicera har människan ständigt utvecklat och förändrat sina 
livsvillkor, vår kultur har gått från att vara från primitiv till att bli mer och mer avancerad. Vi har 
gått från muntlig kommunikation till tidiga bild- och skriftsystem, vidare till alfabetiskt baserad 
skrift, boktryckarkonst och nu senast till datorisering och informationsteknologi (Roger Säljö 
2000:157 ff).  
 
All ny sorts media har påverkat vårt samhälle, vår kultur och våra tankar. Varje nytt media har 
mottagits med skepsis men har efter en viss tid införlivats i och påverkat vårt dagliga liv. Redan 
Platon visar sin skepsis till skrivkonsten när den kommer. I dialogen Faidros låter han Sokrates 
säga att skrivarkonsten är omänsklig ”eftersom den försöker att utanför den skrivande förlägga 
det som egentligen bara kan finnas inom den skrivande”. Han menar vidare att det skrivna är en 
produkt som försämrar minnet eftersom man kan förlita sig till texten i stället (Walter J. Ong 
2003:95) och i viss mån kan man väl ge honom rätt. Möjligheten att skriva och läsa: 
 

… möjliggör inte [bara] ett bevarande av vad människor tänkt och givit uttryck åt. Det får 
mycket mer djupgående följder för kulturen, som differentieras och specialiseras. 
Attityderna till kultur och kunskap förändras, språket får nya funktioner i kultur och 
samhälle, och de sociala organisationerna byter karaktär. 

Linell 2000:54 
 

Skrivkonsten fick stor betydelse för människans tänkande, framför allt möjliggjorde den för 
människor att ta del av varandras tankar oberoende av tid och plats. Texter kunde bevaras och 
läsas långt efter att personen som skrivit dött och de kunde också skickas till platser långt bort.  
 
När boktryckarkonsten kom att bli vanligare och böcker började distribueras till allmänheten blev 
skriften än mer inflytelserik. En sak som förändrades med människors perception var att synen 
blev dominerande över hörseln. Under en lång tid dominerade hörseln ändå eftersom högläsning 
var den sorts läsning som gällde men allteftersom människor började läsa tyst för sig själva så tog 
synen över. Det ”tryckta ordet både förstärker och förändrar skrivandets inverkan på tanke- och 
uttrycksformer” (Ong 2003:136).  Den tysta läsningen möjliggjorde en annan sorts skrift och från 
att läsning var något man gjorde gemensamt blev läsningen något man gjorde privat, detta 
påverkade människors sätt att tänka (Ong 2003:136 ff.). Boktryckarkonsten möjliggjorde också 
att åsikter och tankar kunde spridas över hela världen. 
 
I och med informationsteknologins och Internets segertåg över världen ställs människan än en 
gång inför stora förändringar, inte bara när det gäller möjligheter till att kommunicera utan också 
inför förändringar som kan komma att påverka vårt sätt att tänka (Marc Prensky 2001). Exakt vad 
det innebär vet ingen än eftersom redskapet fortfarande utvecklas men förändringar i 
läsfärdigheten kan vara en sådan förändring.  
 

Den som i första hand läser på webben läser på ett annat sätt än den som socialiserats in i 
en traditionell textkultur. Man läser korta stycken, bedömer snabbt om det hela är intressant 
och går vidare om så inte är fallet. Detta kommer oundvikligen att ge utslag på 
standardiserade prov. Läsfärdigheten ändrar karaktär (och många kommer att tolka detta 
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som att de försämrats, men då missar man – som vanligt – vad den framväxande 
färdigheten ger i stället).  

Säljö 2009:27 
 

Medievanor 
Här presenteras de undersökningar och förändrade medievanor som ingår i litteraturen lite 
närmare. 

PIRLS och Mediarådet 
I PIRLS 2006 undersöks 10-åringars läsvanor och hur deras inställning till läsning är. PIRLS visar 
också att gruppen 10-åringar som har en positiv syn på läsning har minskat kraftigt sedan PIRLS 
2001. Det står att: 

 
Ungefär två tredjedelar av eleverna i PIRLS 2006 har en mycket positiv uppfattning om sin 
egen läsförmåga. Ungefär samma andel uppger att de läser minst någon gång per vecka på 
fritiden för att de tycker att det är roligt. Knappt hälften har en mycket positiv attityd till 
läsning. Cirka två tredjedelar av eleverna läser berättelser och knappt hälften läser 
faktatexter minst någon gång per vecka. Läsning av den här typen av långa texter 
konkurrerar med andra aktiviteter som innebär läsning av mer korta texter som också ofta 
understöds av mycket bilder. Det är broschyrer, reklamblad, textremsan på TV, e-post 
chatt-, samt SMS-meddelanden och menyer på TV- och datorspel. Mellan hälften och tre 
fjärdedelar av eleverna uppger att de minst en gång per vecka också läser sådana korta 
texter. Flickor är oftast mer välrepresenterade än pojkar i grupper som har en mycket 
positiv attityd till läsning och mycket ofta läser för nöjes skull. Även om det är många elever 
som uppger att de på sin fritid läser olika typer av texter och menar att de läser för att det är 
roligt, har både den grupp som läser mest ofta för nöjes skull och den grupp som har en 
mycket positiv attityd till läsning minskat kraftigt sedan 2001.  

PIRLS 2006:9 
 
Läsningen av skönlitteratur på fritiden verkar alltså ha konkurrerats ut av andra media. Detta 
stöds av Mediarådet som sedan 2005 tre gånger genomfört en undersökning om ungas 
medievanor och föräldrars syn på sina barns medievanor. Rapporten visar att barns och ungas 
medievanor förändrats även om förändringarna sedan 2005 inte är så stora. Tendensen är dock 
att TV-tittandet minskar till förmån för Internet och data/TV-spelandet (Medierådet 2008). 
Tyvärr redogör inte Medierådets rapport för hur medievanorna påverkar bokläsandet men vid en 
jämförelse av resultaten från PIRLS, är det rimligt att anta att även bokläsandet minskat till 
förmån för Internet och data/TV-spelande. 
 
Vidare hävdar PIRLS 2008 att en ny form av läsning håller på att utvecklas: 

 
Den nya medieåldern vi lever i innebär bland annat att illustrationer och bilder har en 
betydligt mer framträdande plats än tidigare i våra kommunikationskanaler som tidningar, 
böcker, TV och Internet. Bilderna ger så mycket information att åtföljande texter ofta kan 
kortas ner. Läsandet i vardagen kräver med andra ord inte på samma sätt som tidigare en 
mer avancerad förmåga att bygga förståelse av skriven text. Nya läsarter utvecklas på så sätt. 
Det är inget som säger att de är mer enkla, utan de är annorlunda.  

PIRLS 2006:10 
 
I och med att samhället och våra medievanor förändrats läser folk mer korta texter än tidigare 
medan andelen läsare av längre texter och prosa har minskat.  
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Kulturbarometern 
I Statens kulturråds rapport om Svenska kulturvanor i ett 30-års perspektiv sägs det att : 

 
…i flera avseenden kan vi se att gamla mönster håller på att brytas, där exempelvis sociala 
klasskillnader, skillnader mellan könen samt skillnader mellan unga och gamla håller på att 
jämnas ut. I andra avseenden kan vi dock konstatera att skillnaderna snarare ökat än 
minskat. Detta gäller inte minst bokläsandet, som förefaller att bli alltmer omfattande bland 
kvinnor men allt mindre bland män. 

Statens kulturråd 2008:9 
 
Sett till hela befolkningen minskar männen sin bokläsning medan kvinnorna ökar sin. Men 
rapporten visar vidare att alla unga minskat sitt bokläsande, det gäller både flickor och pojkar 
även om minskningen är störst hos pojkarna. ”Bland ungdomar 16 – 19 år har bokläsningen 
minskat med 12 procentenheter” (Statens kulturråd 2008:13).  
  
Kulturbarometern visar också att andelen av befolkningen som har tillgång till dator i hemmet 
samt tillgång till Internet har ökat markant. Nästan alla ungdomar i åldern 16 – 19 år har tillgång 
till en dator hemma. Pojkar spelar mer och flickor är mer engagerade i ord- och 
bildbehandlingsprogram. Både flickor och pojkar har uppgett att ”surfa runt” är den vanligaste 
sysselsättningen på Internet. (Statens kulturråd 2008:117) 

Ett vidgat textbegrepp  
I det vidgade textbegreppet, som skolverket menar skall vara en del av undervisningen, ingår bild, 
film, rollspel, teater och all sorts media. I den explosionsartade utvecklingen av Internet de 
senaste åren har gränserna mellan olika sorters media blivit alltmer flytande. Man surfar, twittrar 
och tittar på TV inte bara på datorn utan även i mobiltelefonen. I skolan är tillgången till datorer 
och användandet av desamma mycket ojämn (Thors 2009:36 ff). Medan vissa skolor befinner sig 
vid frontlinjen när det gäller att dra nytta av den digitala tekniken har andra skolor begränsat sin 
användning av ett vidgat textbegrepp och digital teknik till att se en film ibland eller söka 
information på Internet. Årstaskolan i Stockholm är ett exempel på en skola som utnyttjar den 
digitala tekniken maximalt. De har startat Kunskapshubben som är ett ”centralt nav för 
kunskapsinhämtning” där elever och föräldrar kan hitta information från klasslärarna, 
lektionsplaneringar, podcasts och strömmande video med lektioner och mycket annat 
(Årstaskolan 2009). De använder sig av Internet och digitala lärresurser som en mycket viktig del 
i undervisningen. 
 
I sin studie ”Det är svårt att hinna med allt – en studie av synen på ett vidgat textbegrepp i 
samband med skönlitteraturundervisningen” skriver Dusper och Eskegren att: 

 
Elever är konsumenter av massmedia vilket är en del av deras vardag och när man utgår 
från ett vidgat textbegrepp, som innebär att läraren använder sig av drama, film, musik, och 
bilder, hamnar undervisningen närmare elevernas erfarenhetsvärld  

Dusper och Eskegren 2008:1  
 
De beskriver att de i sin undersökning upptäckt att många lärare ignorerar det som står i 
läroplanen om att det vidgade textbegreppet skall användas eftersom de upplever att tekniken 
krånglar, att det inte finns tillräckliga kunskaper och att de känner sig osäkra. De skriver: ”I våra 
intervjuer framkom det att ett fåtal lärare visste vad det vidgade textbegreppet innebar eller att det 
fanns med i kursplanen för svenska, men alla undervisade ändå med medier utan att reflektera 
över det” (Ibid. 2008:28). De blev förvånade över att så få lärare tagit in det vidgade 
textbegreppet i sin undervisning och de fick belägg för att lärarna förutom kunskapsbrist också 
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upplevde att de hade en tidsbrist. De hade svårt att få in media i svenskundervisningen. En av de 
intervjuade lärarna tyckte det var lättare att få in media i samhällskunskapsundervisningen.  
 
Några av de elever som Dusper och Eskegren intervjuade gav uttryck för att de uppskattade när 
film (den form av det vidgade textbegreppet som oftast användes) användes i undervisningen. 
Filmerna kunde berika upplevelsen av lästa böcker, speciellt i de fall där böckerna upplevts som 
svåra att läsa. Några av eleverna gav också uttryck för att de ville använda datorer mer i 
undervisningen t ex när de redovisade. De tyckte vidare att det var bra att de fick möta annan 
litteratur i skolan än vad de läste på fritiden. I sin slutdiskussion skriver Dusper och Eskegren:  
 

I vår undersökning framkom det flera gånger att eleverna vill ha mer utmaningar och 
chansen att få visa vad de kan, eleverna hade flera förslag på vad de ville se mer av i 
skönlitteraturundervisningen. Vi fick en känsla av att ett stort antal av eleverna och lärarna 
inte kommunicerade detta med varandra, vilket är olyckligt. 

Dusper och Eskegren 2008:31  
 
Detta tyder på att man med hjälp av det vidgade textbegreppet och digitala lärresurser skulle 
kunna utveckla elevernas djupa form av läsning, en form som annars riskerar att försvinna helt.   

Om läsförmåga, läsförståelse och läslust 
Skolverket skriver i sin rapport om Barns läskompetens i Sverige och i världen att: ”Man kan konstatera 
att Sverige försämrat sina resultat mellan år 1991 och år 2001. Detta gäller både läsförståelse och 
läshastighet, två faktorer som bevisligen samverkar” (Skolverket 2003:10) men strax efter står det 
att: ”Eftersom Sveriges skolår 4 ’leder läsligan’ i fältet av trettiofem länder i PIRLS 2001, kan den 
i trendstudien synliggjorda tillbakagången snarast ses som ett tappat försprång i förhållande till ett 
antal länder som förbättrat sina resultat i sin egen takt” samt att ”Möjligen är den också ett tecken 
på att läskompetensen håller på att förändras till sin karaktär” (Skolverket 2003:10). 
 
Mycket skrivs om nyttan med att läsa skönlitteratur, hur man skall väcka läslust hos eleverna, få 
dem att läsa mer, eller om hur elever med olika former av läs- och skrivproblem skall få hjälp att 
bli bättre läsare. Vid en sökning på ”elevers attityder till läsning” på uppsats.se hittar man nio 
olika uppsatser som behandlar ämnet. I uppsatsen: Elevers attityder till läsning: en undersökning bland 
pojkar och flickor i skolår 6 och skolår 8 har Ahlberg, Johansson och Wallgren (2007) gjort en 
kvantitativ undersökning av elevers attityd till läsning och skillnader/likheter i attityd i förhållande 
till ålder och kön. Deras undersökning visar att flickor läser mer än pojkar även om de inte kunde 
se lika stora skillnader som de hade förväntat sig innan undersökningen genomfördes. De kunde 
också se att åttornas attityd till läsning var betydligt sämre än sexornas och de förklarar det med 
att läsning ”I de lägre stadierna förknippas […] med avkoppling och nöje medan det i de högre 
stadierna blir ett arbetsmoment som kommer att betygssättas” (Ahlberg, Johansson och Wallgren 
2007:25). 
 
I sin bok Den meningsfulla språkväven beskriver Lindö vägen till läslust genom samtalets möjligheter. 
Hon beskriver hur barnens egna erfarenheter kan tas tillvara och hur gemensam läsning och 
samtal som knyter läsningen till barnens egna erfarenheter kan sporra ovilliga läsare att vilja ta del 
av längre texter.  
 

Skolan kan inte längre avskärma sig från barns och ungdomars fritidskonsumtion av såpor, 
data- och videospel som är en stor del av barnens liv. Lärare måste ha en medveten hållning 
till populärkulturen och fundera över hur denna kan integreras i undervisningen. Jag menar 
att lärare i sin undervisningen bör använda sig av skönlitterära texter som nyanserade 
motbilder till den ofta stereotypa världsbild som trivialkulturen producerar. Samtidigt är det 
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viktigt att skolan lyfter in och problematiserar de nya medierna i undervisningen. (Lindö 
2005:13)  

Elevers attityder till läsning 
Flera forskningsrapporter och undersökningar framhåller att speciellt pojkar har halkat efter när 
det gäller läsning och skolan har väl inte alltid lyckats motivera för eleverna varför läsning av 
skönlitteratur och långa texter är viktigt. Många elever tycker att läsning av skönlitteratur är 
”tråkigt” men som Molloy (2007:10) påpekar så kan ordet ”tråkigt” bottna i svårigheter att förstå 
texten.  
 
Molloy har i sin bok När pojkar läser och skriver (2007) undersökt påståendet att ”pojkar inte läser”. 
Hon visar att påståendet inte stämmer utan att det snarare är så att pojkar inte läser det som 
skolan vill att de ska läsa. Pojkars läsning är något som är frikopplat från skolarbetet. Den läsning 
som pojkar ägnar sig åt ger inga poäng i svenskundervisningen. Pojkar läser faktatexter, de läser 
på datorn, de läser tidningar, facktidskrifter och manualer och detta räknas ofta inte i 
svenskundervisningen. Molloy skriver: ”En modern form av literacy, som de flesta unga 
behärskar bättre än sina föräldrar och lärare, är till exempel sms-ande och chattande på nätet. 
Skolans olika literacies skiljer sig ofta från många ungdomars, men tar varken tillvara ungdomars 
olika kompetenser och erfarenheter eller gör seriösa försök att överbrygga de klyftor som finns” 
(Molloy 2007:14). 
 
Molloy menar vidare att påståendet att pojkar inte läser är en skolerfarenhet och att skolans 
förhållningssätt till pojkarna därför måste undersökas. Läsning av skönlitteratur i skolan har blivit 
något som ligger utanför pojkars intressesfär och det är dessutom en sysselsättning som ses som 
”omanlig”. För att förändra det synsättet måste lärarna och deras synsätt på läsning av 
skönlitteratur förändras. Många lärare har fortfarande en väldigt traditionell syn på läsning och de 
har inte tagit till sig vikten av boksamtal i anknytning till läst litteratur. De har heller inte 
uppmärksammat det vidgade textbegreppet. Molloy skriver också att även om pojkarna i hennes 
undersökning inte läste de skönlitterära texterna som lästes i klassen så deltog de gärna i 
boksamtalen (Ibid.). Samtalen kretsade ofta kring existentiella frågor och på så sätt kunde 
samtalen leva upp till målet att genom ”talet erövra[r] medel för tänkande, lärande, kontakt och 
påverkan” som står som mål att sträva mot i kursplanen i svenska (Skolverket 2001:97).  
 
”… elever av båda könen […] möter ett snävare och mer traditionellt textbegrepp än vad de 
själva omfattar” (Molloy 2007:162) och därför kan man inte ignorera den literacy som eleverna 
redan behärskar. Molloy anser att skoldebatten ”förväxlar läskunnighet med läsförståelse” 
(2007:162). Eleverna är ofta läskunniga men det är inte alltid de förstår vad de läser men om man 
avdramatiserar bristen på förståelse genom boksamtal och genom att göra eleven deltagande i 
processen, kan man kanske nå en bättre förståelse och utveckla alla elever till goda läsare. 

Lärare och digitala hjälpmedel 
Som ett exempel på hur datorn kan integreras på ett bra sätt i skolarbetet och i 
svenskundervisningen skriver Anna Klerfelt i sin avhandling Barns multimediala berättande. En länk 
mellan mediakultur och pedagogisk praktik om hur datorn kan användas för att skapa berättelser. Hon 
påpekar att barn vistas i en starkt mediefokusad kultur och att de måste få tillfälle att ta med den 
verksamheten in i skolan. Om de inte tillåts göra det uppstår ett glapp och barnen kan tycka att 
den pedagogiska verksamheten i skolan blir ointressant. 
 

http://www.skolporten.com/artikel.aspx?typ=art&id=a0A200000004GvE�
http://www.skolporten.com/artikel.aspx?typ=art&id=a0A200000004GvE�
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I en intervju om sin avhandling, för www.skolportalen.com, pekar Anna Klerfelt på hur datorn 
som verktyg kan vara behjälplig i att hitta olika uttrycksformer och hur den kan hjälpa eleverna 
att skapa mening och konkretisera det de vill ha sagt. Hon säger: 
 

Skolan har ett uppdrag att skapa aktiva medborgare, och då är det förstås bra om vi 
uppmuntrar barnen till att bli mediemakare. Datorn kan också vara ett verktyg när det gäller 
att lära sig förstå språkliga uttryck och bilduttryck: det är nämligen när barnen hittar dessa 
uttryck hos varandra, försöker förstå, skapar själva och härmar som de lär sig att skapa och 
dela symbiotiska system. Det är också så att pedagoger och barn samtalar på ett specifikt 
sätt kring de multimediala berättelserna: det gäller att uttrycka sig väl om man ska förstå 
varandra, vilket gör att man pressar varandra att vara precis och konkret i sitt uttryck. 
Skärmen och datorn manar fram ett samtal som blir mycket komplext. Det är ett viktigt 
resultat att ta fasta på med tanke på debatten om barns språk och språkutveckling. 

Hedda Lovén, 2008-02-26 
 
Skolverket gav 2007 ut rapporten Effektivt användande av IT i skolan: Analys av internationell forskning, 
där Torbjörn Skarin sammanställde ett antal studier och forskningsrapporter som behandlade 
digitala hjälpmedel i pedagogisk miljö. I rapporten skriver Skarin att ”Enligt studien IT i skolan 
2006 – attitydundersökning använder allt fler svenska lärare Internet i undervisningen, och 
användningen har ökat sedan 2004. Drygt 40 procent av de lärare som har tillgång till Internet i 
skolan använder detta i hög utsträckning i undervisningen” (Skarin 2007:27). Studien visade också 
att lärare i högre grad än skolledning och elever upplevde hinder för att använda Internet i 
undervisningen. De hinder de nämnde var dålig ekonomi, för få datorer, dålig utrustning och låg 
kompetens (Skarin 2007:27). 
 
Skarin skriver vidare att: 
 

Studien E-learning Nordic 2006 visar att ”elever, lärare och föräldrar upplever att IT har en 
positiv inverkan när det gäller att förbättra elevernas inlärning”. Studien ger indikationer på 
att det finns ett samband mellan tillgången på datorer med Internet och pedagogisk effekt. 

Skarin 2007:28 
 
Om en satsning på datorer görs och den följs upp av utbildning så ökar lärarnas vilja att använda 
sig av digitala hjälpmedel i undervisningen. Ökad användning av digitala hjälpmedel i 
undervisningen förstärker också lärandet och även om utvärderingar visar att det är 
lärarkompetensen som har störst betydelse för elevernas kunskaper och färdigheter så gäller det 
också i de fall då digitala hjälpmedel används (Skarin 2007:31).  
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Resultat av elevintervjuer 
Elevintervjuerna har genomförts med fyra elever, två flickor och två pojkar, i skolår åtta. 
Eleverna benämns i uppsatsen som P1 – för pojke ett, P2 – för pojke två, F1 – för flicka ett och 
F2 – för flicka nummer två, detta görs för att anonymisera eleverna. Eleverna går i samma skola, 
en 6-9 skola i en förort till Stockholm. Här nedan följer en redogörelse för svaren från 
elevintervjuerna. Svaren redovisas under ett antal underrubriker för att strukturera innehållet. 

Medievanor 
Den första frågan som ställdes i intervjuerna var: ”När du är hemma, läser du något då? Vad?” 
Ingen av pojkarna läste böcker hemma. En av flickorna läste kvällstidningen ibland och flickorna 
uppgav dessutom att de läste böcker någon gång ibland och bara ifall de fick tag på en riktigt bra 
bok (elevernas definition av en bra bok redovisas senare i redogörelsen). P1  läste bara på datorn 
och då mest på engelska, han upplevde inte heller att han behövde läsa textremsan på TV, 
eftersom han förstod det mesta. P2 läste också på datorn fast inte i samband med dataspel, 
eftersom han inte spelade spel på datorn. Alla fyra eleverna läste mycket i samband med att de 
chattade och en av flickorna uppgav att hon bloggade och läste andras bloggar.  
 
Alla fyra tillfrågade elever tittade mycket på film. Den av eleverna som tittade mest på film var P1 
som uppskattade den tid han lade ner på film i veckan till ca 24 timmar. P2 sa att han tittade på 
ungefär en film varje dag. Pojkarna tittade mer på film än flickorna. De tittade också mer på 
actionfilmer än flickorna som uppgav att de tittade på skräck-, kärleks- och dansfilmer.  
 
Pojkarna tittade mindre på TV än flickorna. På frågan ”Hur ofta brukar du titta på TV” svarade 
P1 att han ”…kollar nästan aldrig på TV, sitter mest vid datorn men innan jag går och lägger mig. 
Kanske någon timme varje kväll”. F1 svarade ”Typ varje dag. Kanske två timmar om dagen”.  
När de tittade på TV var det mest serier de tittade på. Flickorna tittade på serier som Scrubs och 
Desperate Housewives medan pojkarna uppgav att de tittade på Criminal Minds och Pimp my Ride.  
 
Det var bara P1 som spelade dataspel och han uppskattade tiden han la ned på detta till cirka två 
timmar om dagen. Spelet han föredrog just nu var Rune Scape som är ett onlinespel med hög 
kvalitet. Kvaliteten var viktig uppgav han. Han tyckte om att man kunde spela för att hela tiden 
bli bättre och att man fick utföra olika sorters uppdrag. F1 uppgav att hon ibland spelade enklare 
spel online på datorn men hon inte spelade några ”riktiga” dataspel. F2 hade spelat The Sims 
tidigare men tröttnat.  
 
Endast P1 skulle kategoriseras som högkonsument av någon medieform (alltså någon som ägnar 
mer än tre timmar om dagen åt en medieform enligt Medierådet). Han uppgav att han ägnade 
mer än tre timmar om dagen åt att titta på film. Det var samma pojke som uppgav att han spelade 
datorspel två timmar om dagen och som tittade på TV någon timme varje kväll när han gick och 
lade sig. 

Läsning 
Endast en av eleverna, P1, kommer ihåg när han lärde sig läsa. På frågan: ”Kommer du ihåg hur 
det var när du först lärde dig läsa?” svarade han: ”Ja, jag vet inte hur gammal jag var men jag 
började läsa på alla skyltar och jag kommer ihåg att jag var stolt. Det var nog i ettan, tvåan. Jag 
kommer inte ihåg att jag läste i skolan”.  
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På frågan: ”Har du tyckt att det var kul att läsa någon gång? Berätta!” svarade P1 att ”När man 
lärde sig tyckte man det var kul att kunna och i femman. Då fick man se var man låg. LUS. Man 
ville alltid vara bäst och det var kul att se vad man kunde. Man småtävlade alltid lite”.  P1 uppgav 
vidare att Lassemajas detektivbyrå var en bra bok. Han berättade också att de skulle ha läst deckare i 
skolan nu men att han inte gjort det. ”Jag klarar bara inte av böcker. På ett spel så står det något 
och sen ser man det och då får man ett sammanhang. I böcker… jag vet inte… då bara…”. P2 
sa: ”När jag var liten i så fall. Det var ju kul att läsa när man precis hade lärt sig. Då ville man ju 
läsa och försöka bli bättre. Nu är det inte lika kul längre”. F1 svarade att: ”Jag tycker det är kul att 
läsa verklighetsbaserade böcker för det känns som det är verkligt. Vanliga böcker är så tråkiga”. 
Som ett exempel på en bra bok sa hon att En blomma i öknen var bra ”för den är 
verklighetsbaserad”. F2 svarade: ”Nej, kanske någon gång. Typ kanske när jag läste barnböcker, 
eller när jag gick i sexan och läste roliga böcker men jag får inte läsa dem för min lärare”.  
 
Alla elever tyckte att det är viktigt att kunna läsa bra. P1 sa att: ”Egentligen är det inte viktigt att 
man ska kunna läsa snabbast, bara man kan läsa utan att haka upp sig överallt. Det är lite för höga 
krav tycker jag. Bara man kan läsa utan att haka upp sig tycker jag det funkar”. På följdfrågan om 
varför det är viktigt att kunna läsa bra sa P2 att han inte hade en aning. Båda flickorna var inne på 
spåret att det var viktigt för att utveckla språket, ”för att folk ska förstå och för att man ska kunna 
läsa siffror och vad det kostar i affärerna”. 
 
Alla fyra eleverna hade fått höra av lärare och föräldrar att de läser för lite och tre av dem var 
beredda att hålla med om det. F2 svarade att: ”Det stämmer [att jag läser för lite] för jag läser typ 
en gång varannan vecka, 20 minuter kanske. Jag borde läsa minst trettio minuter om dan tycker 
jag, men jag orkar inte”. P1 tyckte däremot inte att han läste för lite. Han svarade att: ”Nej, jag 
läser ju på datorn och jag tycker det räcker”.  
 
På frågan ”Hur tycker du det är att läsa böcker i skolan? (T.ex. när ni har lästimme)”, svarade P1 
att han blir rastlös. Han sms:ar i stället och låtsas bara läsa. ”Jag öppnar boken på hälften och så 
sitter jag bara och sms:ar”. P2 tyckte att det var ok med lästimme för de har inte det så ofta. F1 
tyckte att det var mycket tråkigt men det gick lite lättare om man fick lyssna på musik. F2 svarade: 
”Det brukar vara ganska tråkigt nu, killarna skolkar och alla andra läser. Jag ritar lite”. 
 
Trots att de tycker att det är tråkigt att läsa i skolan så tyckte alla att man ska läsa på svenskan i 
skolan. P1 hade många tankar kring läsning i skolan. På frågan: ”Tycker du att man ska läsa på 
svenskan i skolan?” svarade han: ”Det tycker jag faktiskt. Jag tycker att man ska kunna läsa 
flytande svenska och engelska men jag tycker inte att det ska vara så höga krav som det är nu”. 
Hur menar du? (min fråga) ”Jag tänker så här, att när man läser så behöver man inte läsa så 
jätteofta. Man läser ju ändå. Det ska vara lite lättare sen. Man läser ju ändå så mycket, fakta och 
sånt. Fast jag tycker att ibland ska man testa hur mycket LUS man har och så ska det finnas en 
nivå där man läser rent och de som har problem med det ska få extra hjälp. Det är det jag tycker”. 
F2 svarade: ”Ja, men inte alltid. Det är lite tjatigt. Ibland när vi läser brukar vi läsa en hel lektion, 
det är för mycket, man borde läsa halva lektionen”. 
 
På frågan ”Finns det något som skulle få dig att tycka om att läsa i skolan?” svarade P1: ”Nä, det 
tror jag inte”. P2 svarade: ”Nä, en bra bok? Lite roligare böcker”. F1 svarade: ”Jag vet inte. Om 
man läser någon gång ibland. En timme är för långt. Lite kortare skulle vara bättre” och F2: ”Jag 
vet inte. Kanske hitta någon bra bok och fastna för den, då kanske jag läser lite mer i alla fall. Då 
kanske jag fortsätter med den som har skrivit böckerna fast andra”. 
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Frågan om man kan missa något om man inte läser fick lite olika svar. P1 tyckte inte att man 
missar något. P2 och F1 menade båda att man blir sämre på att stava om man inte läser. F2 tyckte 
att man kan missa nyheter om det som händer om man inte läser tidningen.   

Kunskapsinhämtning 
Frågan ”Vad/Var lär du dig mest (av)?” tyckte eleverna var svår att svara på. Jag fick förtydliga 
hur jag menade och förklarade att jag tänkte på ifall de skulle lära sig något nytt. Skulle de helst 
titta på film, prova på själva, läsa, lyssna? P1 svarade att: ”Jag vet faktiskt inte. Jag tycker att det är 
bra som det är nu. Typ, genomgång, skriva upp stödord och få ett papper så man kan öva till 
prov. Det är bäst att lyssna och titta på film”. P2 svarade: ”Jag vet faktiskt inte. Film kanske…”. 
F1 svarade att: ”Det är väl lättast om någon talar om och om man försöker själv” och F2 sa: 
”Filmer och sånt. Inte typ på genomgångar. Om man läser lite kanske eller om kompisar berättar 
flera gånger, då fattar man också. Första gången får jag inte in det”. 

Framtid 
För att få veta lite om hur eleverna tänker sig sin framtid ställdes frågan: ”Vilken linje har du 
tänkt välja på gymnasiet?” P1 svarade: ”Jag vet inte. För tillfället har jag trettio poäng så jag ska 
försöka få femtio alltså G i kärnämnena. Sen vill jag jobba vidare och komma in på restaurang 
och hotell. Det är kul att laga mat och sen är det låga krav, jag kommer inte in på så mycket mer”. 
P2 hade inte tänkt så mycket på gymnasiet än men trodde nog att han skulle välja bygglinjen. F1 
tyckte att frågan var svår och efterlyste mer information om vilka olika möjligheter som finns 
men F2 var helt klar med att hon vill gå naturvetenskaplig linje, hon vill bli läkare.  

Förebilder 
När eleverna tillfrågades om deras föräldrar läser så var det mest mammorna i familjerna som 
läste. De läste på kvällarna och de läste deckare. P1 svarade att han ”nästan aldrig sett henne 
[mamma] med en bok”. F2 svarade att hennes pappa läser Kalle Anka men att hennes mamma 
läser böcker och att hennes extrapappa läser ”jättemycket, typ tre böcker i månaden”.  
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Resultat av lärarintervjuer 
Här följer en redovisning av resultatet från de frågor som ställdes till lärarna via e-post. Det var 
tre lärare från olika skolor som svarade på förfrågningen som gick ut via e-post. Den första 
läraren, här benämnd som L1, är en man som arbetar vid en gymnasieskola i en förort till 
Stockholm. Den andra läraren, här benämnd som L2, är en kvinna som arbetar vid en F-9 skola i 
en förort till Stockholm. Hon undervisar i skolår 4. Den tredje och sista läraren, här benämnd 
som L3, är en kvinna som arbetar vid en svenskspråkig skola i Finland och undervisar i skolår 3-
6. Den finska läroplanen skiljer sig lite ifrån den svenska skolan men jag har inte bedömt att den 
skillnaden är relevant i detta fall. 

Lärare ett – L1 
L1 undervisar i webbdesign, ellära, elektronik, digitalteknik och ljudmedier på gymnasiet. Han har 
undervisat i 13 år och använt digitala lärresurser sedan 1998. Han lägger upp allt sitt 
studiematerial på webben så att det är tillgängligt 24 timmar om dygnet. Det gör att ”alla kan 
studera i sin egen studietakt och på det viset får de lättare att inhämta de aktuella kunskaper som 
behövs för att klara respektive kursmål”.  Han började använda digitala lärresurser för att han 
ansåg att elevernas kunnande skulle utnyttjas mer med multimediala framställningar och 
illustrationer. Han ville använda elevernas egen miljö och egna arbetsredskap och trodde att 
eleverna lättare skulle förstå svåra moment genom att använda sin egen teknik.  
 
L1 har traditionella lektioner i skolan men eleverna kan gå tillbaka och lyssna på föreläsningar och 
repetera aktuella studieavsnitt på webben. Där kan de också testa sina kunskaper genom att göra 
interaktiva teoritester som omedelbart ger svar på om de har tillräckliga kunskaper i ämnet. 
Eleverna skickar in svar och uppgifter via e-post eller lägger in dem i bloggar. L1 har också forum 
för eleverna där de kan ställa frågor och få svar både av läraren och andra elever. Om eleverna 
inte kan närvara vid en lektion kan han eller hon ändå närvara genom så kallad streamingteknik 
(strömmad video). Ibland har L1 också haft lektioner på webben med direktsändning och 
interaktiva resurser. 
 
L1 anser att den digitala tekniken har gjort att eleverna har mycket bättre motivation och 
studieresultat. Han uppger att eleverna tycker att det är ”lättare att förstå” och att antalet IG 
minskat drastiskt, i vissa kurser med så mycket som 75%. 
 

Lärare två – L2 
L2 har arbetat som lärare i tre och ett halvt år. Under de första ett och ett halvt åren arbetade hon 
i en skola där hon inte hade möjlighet att arbeta med digital teknik, eftersom skolan inte 
prioriterade det. I den skolan hon arbetar nu bestämde man sig för att satsa på SMARTBoards, 
en interaktiv white board som är kopplad till datorn och Internet, och hon anmälde sig som 
intresserad. På så sätt fick hon en egen SMARTBoard i sitt klassrum och hon uppger att hon 
använde mycket tid i början till att lära sig programmet och tekniken. Hon ser sig själv som en 
”av eldsjälarna på skolan” när det gäller att arbeta digitalt. 
 
L2 gör nästan allt arbete med hjälp av SMARTBoarden. Hon har genomgångar, tittar på SVT-
play,  tittar på strömmad video ifrån AV-centralen, läser dagstidningar, belyser olika slags texter, 
söker information, översätter och mycket annat. Eleverna skickar in sina läxor i ett format som 
lämpar sig för SMARTBoarden och på så sätt kan de göra sina redovisningar vid tavlan. Hon 
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skriver att hon ”skulle kunna fylla på listan i det oändliga för det finns inga begränsningar för vad 
man kan göra”. 
 
L2 upplever att eleverna är mycket positiva till att arbeta med SMARTBoarden. Tavlan är nu 
även ”deras” egendom. De behärskar tekniken mycket bra och det gör att de kan ”glänsa” inför 
läraren. L2 säger att det är viktigt att man ser eleverna som en resurs i arbetet med digital teknik, 
de kan bli en möjlighet för läraren att lära sig ännu mer. Eleverna är uppväxta med digital teknik, 
den är en del av deras verklighet, och L2 är ”övertygad om att det är lättare att fånga eleverna om 
klyftan mellan det man gör hemma och i skolan inte är alltför stor”. Hon tycker att det är viktigt 
att skolan hänger med i samhällsutvecklingen. 

Lärare tre – L3 
L3 har undervisat i 24 år och hon undervisar skolår 3-6 och hon har arbetat med digital teknik 
sedan början av nittiotalet och förutom en nybörjarkurs är hon i stort sett självlärd. Hon uppger 
att den största förändringen den digitala tekniken haft för jobbet gäller spridandet och 
återanvändandet av material man tillverkar för sin egen klass. Digitala övningar kostar inget att 
kopiera och det är lätt att dela med sig av. Digitala övningar förbrukas inte heller och färg, ljud 
och rörelse kan hjälpa till att fånga elevernas uppmärksamhet. 
 
L3 beskriver att hon gör allt möjligt när det gäller att använda sig av digital teknik i 
undervisningen. När klassen får vara i datasalen skriver de, ”använder ritprogram, fotar, filma, 
bearbetar egna bilder, spelar in ljud, gör presentationer och bildserier (moviemaker), söker 
information och bilder, besöker andra skolors hemsidor, skriver e-post till en vänklass i Norge 
och upprätthåller en webbtidning för klassen”. De använder också e-post för att hålla kontakten 
med varandra i klassen och läraren svarar på elevernas frågor som inte hunnits med på 
lektionerna och ger personlig uppmuntran. De övningar som läraren gör finns tillgängliga för 
elever som av någon anledning missat lektionerna eller om de behöver göra om dem när de läser 
läxor hemma. Sådant som eleverna förr måste plugga på, kan de nu lära sig med ett spel på 
datorerna, spel där de får direkt feedback: t ex multiplikationstabellen, namngeografi, eller ord i 
främmande språk. Eleverna har också provat på att göra egna hemsidor. Vidare skriver L3 att de i 
år fått tillgång till en SMARTBoard. ”Det är 9 klasser som delar på den. Jag har använt en del 
färdiga SMARTBoardlektioner från lektion.se och gjort några egna och lagt ut dem”. I det egna 
klassrummet använder L3 dator och projektor t ex när de hittar på gemensamma texter eller tittar 
på foton. Eleverna lär sig också att själva använda projektorn t ex när de redovisar grupparbeten. 
 
L3 upplever att eleverna i början tycker att den digitala tekniken är kul men att den fort blir 
vardag. De elever hon undervisar för tillfället tycker att datorer är en självklarhet i undervisningen 
och att läraren gör eget material överraskar ingen men det är inte alla elever som gillar digital 
teknik. En del elever sitter aldrig vid datorn hemma. Hon har svårt att se om elevernas resultat 
förbättrats men hon upplever att det är lättare för eleverna att träna på olika saker och söka 
information. Hon ser också att eleverna har mindre tålamod, de är vana att få svar snabbt och de 
vill också ha snabba resultat. Hon påpekar att de individuella skillnaderna i hur digital teknik 
används är stora och att man behöver ta hänsyn till det i undervisningen. Hon ger följande 
exempel: 
 

Vanliga elever har stor nytta av stavningskontrollen i skrivprogrammet. Men en elev med 
stora skrivsvårigheter är helt hjälplös inför alla röda streck. En förstående lärare tyder hans 
text till det bästa, men maskinen fattar ingenting. Han lämnar bort en punkt i en webbadress 
och sidan hittas inte. Han har däremot nytta av allt digitalt talstöd som nu finns. Dessutom 
kan han själv tala in muntliga svar i digital form när det är prov. 

  



 24 

L3 pekar också på att skillnaderna i digital kompetens ökar i dagens samhälle eftersom olika 
skolor ser olika på vikten av att utveckla digital kompetens. I den kommun hon arbetar har man 
de senaste fem åren avsatt en lektion i veckan, i skolår fyra, för IT-undervisning. Det gör att alla 
elever får en grundläggande digital kompetens och de kan arbeta självständigt vid datorn med 
vanliga uppgifter från år 4.  
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Slutsats och diskussion 
Metoddiskussion 
När jag först startade arbetet med uppsatsen hade jag en tanke om att jag ville skriva om ovilliga 
läsare men under den tid jag läste olika artiklar och när jag hittade Pedagogiskt Magasins 
temanummer om digital teknik i skolan växte en ny idé fram när det gällde vad jag skulle skriva 
om. Från att ha varit intresserad av de ”ovilliga” läsarna kom jag in på det vidgade textbegreppet 
och digitala lärresurser. Jag har under många år, innan jag började arbeta som och studera till 
lärare, arbetat med text och bild i reklam. Datorn är för mig ett självklart hjälpmedel och jag har 
länge försökt få in mer digital teknik i min undervisning så det nya spår jag halkade in på kändes 
mycket intressant och helt naturligt. Tyvärr hade jag redan genomfört intervjuerna med eleverna 
så en del av de frågor jag kanske borde ha ställt till dem kom inte med.  
 
Både elevintervjuerna och lärarintervjuerna gav, trots att de var få, ett djup till allt det material 
som jag läst. Jag anser att de har bekräftat det som tidigare forskning och undersökningar visat på 
och de kunde också ge mer ”kött på benen” när det gäller att förstå deras egna tankar kring de 
här frågorna. När det gäller intervjuerna med lärarna så borde jag ha varit ute i mycket bättre tid. 
Intervjuerna genomfördes i slutet på terminen under den tid då lärare är mest upptagna och det 
var troligen orsaken till att det var så få lärare som svarade på mina frågor. Jag skickade ut ca 10 
förfrågningar men fick bara tre svar. 

Slutdiskussion 
Idag har människan tillgång till många olika sorters medier som alla konkurrerar med läsning av 
skönlitteratur. Det muntliga berättandet har fortfarande en plats i människors liv. Föräldrar 
berättar sagor för sina barn, vänner samlas och berättar historier för varandra och en del lärare 
använder berättandet i sin undervisning för att nå fram till elever som är ovilliga att läsa eller har 
lässvårigheter. Det finns flera föreningar för folk som vill lära sig mer om berättande. Norberg 
nämner i artikeln ”En renässans för berättandet” (2005:160 ff.), bland andra, det rikstäckande 
berättarnätet BERÄTTARNÄT SVERIGE, Berättarakademin och Berättarstallet. I artikeln ger 
hon också exempel på personer som använder berättandet som pedagogiskt redskap.  
 
Skriften används också fortfarande i hög grad även om formen har förändrats mycket från 
handskrift, via boktryck till tidningar, reklam och flygblad, så är den fortfarande mycket viktig. I 
skolan är skriften fortfarande det som används mest för att förmedla kunskap.  Eleverna får 
texter att läsa och instuderingsuppgifter att göra. Väldigt många lärare använder traditionella 
läroböcker och läsning av skönlitteratur är mycket viktig i svenskämnet. Trots det är den svenska 
skolan inte så bra på att utveckla elevers olika lässtrategier.   

 
Inte alls lika många elever i Sverige som i andra länder får delta i undervisning som 
innehåller sådana inslag [avkodning och förståelsearbete]. I ett internationellt perspektiv är 
det också mycket lite tid som avsätts per vecka av svenska lärare för att utveckla och 
förbättra elevernas läsförmåga: 1,6 gentemot 2,5 timmar per vecka i internationellt 
genomsnitt. Utbredningen av olika bedömningsmetoder och frekvensen i användning är 
något mindre i Sverige än i många andra länder.  

PIRLS 2006:12 
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Förändrade medievanor och attityd till läsning 
Till att börja med ville jag i det här arbetet undersöka om elevernas medievanor och attityd till 
läsning har ändrats och det anser jag att jag har fått belägg för. PIRLS 2006, NYA 
KULTURVANOR (Kulturrådet 2008) och Medierådets undersökning Unga och Medier (2008) 
visar alla att ungdomar tillbringar allt mer tid framför datorn och mindre tid med att läsa längre 
texter. När det gäller hela befolkningen har antalet män, som läste en bok den senaste veckan, 
minskat från 35% i början på åttiotalet till 29% 2006. Antalet kvinnor som läst en bok den 
senaste veckan ökade däremot något från 45% i början på åttiotalet till 48%  år 2006 men det är 
endast bland de medelålders och äldre kvinnorna som bokläsningen ökat. ”Bland de yngre 
kvinnorna, har bokläsningen i stället gått kraftigt tillbaka, liksom bland de yngre männen” 
(Kulturrådet 2008:79).  
 
Svaren på intervjufrågorna till eleverna stämmer väl överens med vad man kan förvänta sig efter 
att ha läst de rapporter om medievanor och attityder till läsning som redogjorts för tidigare. Alla 
fyra intervjuade elever hade tillgång till dator hemma. Läsningen som fritidssysselsättning har 
många andra aktiviteter att konkurrera med och speciellt P1, är väldigt tydlig med att läsningen 
inte ger någon direkt belöning, något som han skulle uppskatta om den gjorde. Han säger att när 
han spelar datorspel så ser han hela tiden att det han läser på skärmen och det han utför ger 
resultat men så är det inte när han läser böcker. De gånger då han tyckt att det har varit värt att 
läsa var då han kunde mäta framstegen i LUS-punkter. Nu när han går i grundskolans senare år 
har han redan nått LUS 18a det har inte skett någon förändring på ett bra tag. Det är nämligen så 
med LUS att man kan gå ganska snabbt mellan LUS-punkterna i början men ju längre upp på 
skalan man kommer desto långsammare går det.  
 
Ingen av de fyra eleverna kan se någon större vits med att läsa böcker. En av flickorna medger att 
hon kan tycka om att läsa ifall boken har ”verklighetsanknytning” och det är en kommentar som 
jag hört från andra elever många gånger tidigare. De förstår inte riktigt varför de ska läsa något 
påhittat när det finns verkliga historier som berör mer. Det här, tillsammans med det jag tidigare 
skrev (se 25) om Svenska skolans brist när det gäller att utveckla lässtrategier, tyder på att skolan 
behöver bli bättre på att motivera varför man ska läsa längre skönlitterära texter. Lärarna måste 
genom samtal och diskussioner få eleverna att känna intresse för det lästa. De behöver få känna 
att texterna angår dem. Som Lindö uttrycker det ”Det är viktigt att skolan hjälper eleverna att få 
insikt om vad god läsförståelse (reading literacy) kan innebära i deras liv” (2005:22). 
 
Alla fyra elever jag intervjuade tillbringar mycket tid vid datorn och en stor del av den tiden ägnar 
de åt att umgås med andra och ”surfa runt”. Skrivandet och läsandet används i första hand för 
direkt kommunikation och även om de läser mycket när de sitter vid datorn så är det korta texter 
som läses mest. Eleverna tyckte att det är viktigt att kunna läsa bra och att man ska läsa i skolan 
men de hade svårt att uttrycka vad det innebär att ”läsa bra” eller varför man behöver vara en 
god läsare. Det här anser jag visar att svensk skola behöver arbeta mer strukturerat och 
målmedvetet för att lära elever att läsa på flera olika sätt. Under de senaste åren har det varit 
många diskussioner om läsinlärning under de första skolåren men det är alltså viktigt att det inte 
slutar där utan att arbetet med läsförståelse fortsätter även i grundskolans senare år. 
 
Den litteratur jag läst, tillsammans med intervjusvaren från eleverna, tyder på att den försämring 
man uppmätt i de rapporter som tidigare nämnts faktiskt skulle kunna vara en förändring i 
läsförmågan och inte en försämring. Informationsteknikens intåg i skolan har förutsättningar att 
”öppna klassrummen mot en allt större värld av aktuell information och kontakter” (Säljö 
2000:247) och den möjligheten kan leda till att man kan uppnå literacy på andra sätt än 
uteslutande genom läsning av skönlitteratur. Genom att utnyttja de möjligheter den digitala 
tekniken och det vidgade textbegreppet ger, kan samma diskussioner och samtal som uppstår ur 
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litteraturläsandet också uppstå ur det man ser och gör på nätet. Internet har stora möjligheter till 
både interaktion och kommunikation.   
 
Själv anser jag att läsningen i skolan behöver anknyta mer till elevernas verklighet för att den ska 
bli meningsfull. Man kan t ex knyta den skönlitterära läsningen till historiska händelser som man 
visar på film och bilder och på så sätt få in det vidgade textbegreppet. Själv har jag mycket goda 
erfarenheter av att läsa Mina drömmars stad med en klass i skolår nio. I samarbete med SO-läraren 
fick eleverna göra egna släktträd och ta reda på vad deras förfäder gjorde vid den tid som boken 
utspelar sig. De läste också om Sveriges historia och såg på filmer om tiden kring den senare 
delen av 1800-talet. På så sätt fick de en ny ingång till berättelsen om Henning och Lottens liv 
och kunde lättare leva sig in i deras känslor och de problem de tvingades att brottas med. Man 
kan också utnyttja digital teknik i läsandet genom att introducera nya teman med ljud, bild och 
film. När jag skulle arbeta med tema Fantasy i några klasser introducerade jag arbetet med en 
PowerPoint-presentation som innehöll musik, bilder, utdrag ur ljudböcker och små filmklipp. 
Introduktionen väckte verkligen elevernas intresse och jag märkte att de var mycket mer positivt 
inställda till att läsa fantasy än de grupper jag undervisat tidigare och som inte fått samma 
introduktion till temat. Man kan också tänka sig att eleverna får blogga om sitt läsande eller ha en 
webbsida med klassens recensioner där eleverna kan tipsa varandra om böcker. För pojken som 
ville ha mer tävlingsmoment i läsningen för att tycka det var kul kan man tänka sig att antalet lästa 
sidor illustreras i staplar på ett Excel-dokument.  

Ett vidgat textbegrepps betydelse för undervisningen 
Svaren på lärarfrågorna gav stöd åt det jag läst om, och det jag själv upplevt, när jag använt digital 
teknik i undervisningen. Det lärarna beskrev bekräftade min misstanke om att elevernas intresse 
kan väckas med hjälp av digitala lärresurser och det bekräftade även att elevernas attityd till 
skolarbetet förändras till det bättre av att använda digitala lärresurser.  
 
Lärarna jag intervjuat använder ett vidgat textbegrepp och digitala lärresurser i sin undervisning. 
Eftersom de gör det av eget val är de positiva till tekniken, de tycker själva att det är roligt och de 
anser att det underlättar deras arbete.  Jag anser att ett eget intresse och att man verkligen ser att 
metoderna man använder ger resultat är A och O för att man ska våga utveckla och förändra sin 
undervisning i en riktning som tillmötesgår de behov dagens elever har. Det är mycket viktigt att 
lärare får stöd med tekniken och utbildning i hur man kan arbeta med ett vidgat textbegrepp och 
digitala lärresurser. Om lärare upplever att tekniken är ett hinder eller om de känner sig 
otillräckliga kommer inte undervisningen att bli bra. Något som kan underlätta och få lärare att 
förändra sin undervisning är att de får se ”lyckade exempel” och att de får ta del av de fördelar 
som det ger. Om lärarna känner sig säkra och själva tycker att det är stimulerande och utmanande 
tror jag att de kan närma sig elevernas vardag och på så sätt dra nytta av tekniken för att främja 
läsningen.  
 
Enköping, Åmål, Kalix, Salem och Huddinge kommun är några exempel på kommuner som 
använder sig av LUS för att mäta elevernas läsförmåga (www.LUS.nu). En av kommunerna har 
dessutom bestämt att för att kunna få betyget godkänt i skolår nio ska man ha nått till luspunkt 
18b vilket innebär att eleven ”Läser med lätthet böcker, företrädesvis ungdomslitteratur, med 
personteckningar, miljöbeskrivningar och inre monologer; söker mer än bara handlingen” Detta 
ser jag som en indikation på att läsning av skönlitteratur i skolan ses som en mycket viktig 
kompetens och att det, precis som både Molloy (2007) och Säljö (2000) påstår, är läsning av långa 
texter i böcker som premieras och betygssätts. Läsning på nätet eller andra former av läsning som 
eleverna ägnar sig åt på sin fritid tas alltså inte till vara och räknas inte på samma sätt. I en 
kommuns gemensamma lokala betygskriterier står det dessutom att man, för att få godkänt i 
svenska, måste kunna: ”Läsa och förstå för åldern avpassad skönlitteratur, facklitteratur och 
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tidningsartiklar”. Där står också att man måste: ”Ha kännedom om vissa författare och deras 
verk, ha läst något av dem och kunna placera in dem i rätt tid” (En kommun i Sverige 2002). 
Ingenstans nämns digital kompetens eller ett vidgat textbegrepp. Det här är något jag anser bör 
förändras. 

Digital kompetens och framtidens undervisning 
Digital kompetens listas av EU som en av åtta nyckelkompetenser som är nödvändiga för 
”personlig utveckling, utveckling, aktivt medborgarskap, social sammanhållning och 
anställningsbarhet i ett kunskapsbaserat samhälle” (EU:s officiella tidning 2006). Man kan därför 
säga att digital kompetens tillsammans med språkutveckling i skolan i förlängningen är en 
demokratifråga och därför också i högsta grad en skolfråga. Det är viktigt att digital kompetens 
blir alla lärares uppgift, inte bara svensk- eller medielärarnas. ”Att ta i anspråk nya redskap – 
oavsett om de är fysiska, konkreta eller psykologiska – för att stötta individen i hennes utveckling 
är ett centralt inslag i varje pedagogisk ambition” skriver Hernwall (2009:51). Det är alltså skolans 
uppgift att se till att eleverna får möjlighet att skaffa sig digital kompetens. I förlängningen 
innebär det att inte bara svenskundervisningen bör förändras och anpassas, utan det är all 
undervisning.  
 
En elev som känner sig trygg med att framföra sin åsikt, som kan ta del av den offentliga 
debatten, som kan reflektera, analysera och bedöma information är en elev som har en stor 
möjlighet att utvecklas till en demokratisk medborgare.  
 

Den kompetenta mediebrukaren i den andra medieåldern är en innehållsproducent i en 
deltagande mediekultur, som fritt kan röra sig mellan rollerna som producent och 
konsument. Digital kompetens är, helt enkelt, en förutsättning i det samtida samhället. 

Hernwall 2009:53 
 

Angående möjligheten att vi står inför en förändrad läsförmåga vill jag avsluta diskussionen med 
ett tänkvärt citat från Daniel Pennac: 
 

Bland de elever ”som inte läser” kommer de klokaste att – liksom vi – lära sig tala runt: de 
kommer att excellera i kommentarens inflationsbefrämjande konst (jag läser tio rader, jag 
kläcker fram tio sidor), datakortets tillämpning av jivarostammens huvudkrymparteknik (jag 
ögnar igenom 400 sidor och krymper dem till fem), jakten på det välvalda citatet (ur de där 
handböckerna med djupfryst kultur som finns tillgängliga hos alla framgångsrika 
bokhandlare), de kommer att kunna hantera lineäranalysens skalpell och bli experter på det 
skickliga kryssandet mellan ”valda stycken”, som med all säkerhet leder fram till studenten, 
licen, till och med till doktorsexamen… men inte nödvändigtvis till kärleken till boken. 

Pennac, 2000:104-105 
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Sammanfattning 
De genomförda elevintervjuerna och de studerade undersökningarna i det här arbetet har visat att 
elevers medievanor och attityd till läsning har förändrats en hel del de senaste 10 åren. Eleverna 
lever i en värld som har ett mycket större medieutbud än tidigare och bokläsningen har fått ge 
vika för konsumtion av filmer, dataspel, och aktiviteter som bloggande, chattande och mycket 
annat. Det har också visat sig att eleverna tycker att det är långtråkigt att läsa böcker och skolan 
därför behöver bli bättre på att presentera bokläsningen på ett mer tilltalande sätt. Skolan 
behöver också knyta an läsningen till elevernas egen verklighet och se till att läsningen blir 
meningsfull. Detta kan göras genom att använda digitala lärresurser och det vidgade 
textbegreppet i undervisningen. 
 
Lärarintervjuerna tillsammans med genomgången litteratur visar att det finns lärare som använder 
digitala lärresurser i klassrummet och att de är väldigt positivt inställda till det. De erfar även att 
eleverna uppskattar att få använda redskap som de behärskar (t ex datorn). En av lärarna som 
intervjuats uppger att han sett tydliga förbättringar i elevernas resultat. Det återstår dock en hel 
del arbete innan alla lärare kan använda sig av digitala lärresurser och det vidgade textbegreppet 
som en väl integrerad del av undervisningen.  
 
Eftersom digital kompetens listas av EU som en av åtta nyckelkompetenser som är nödvändiga 
för ”personlig utveckling, utveckling, aktivt medborgarskap, social sammanhållning och 
anställningsbarhet i ett kunskapsbaserat samhälle” (EU:s officiella tidning 2006) bör den svenska 
skolan se till att eleverna får en chans att utveckla denna kompetens. För att detta ska bli 
verklighet behöver lärare fortbildning och stöd så att de kan integrera det vidgade textbegreppet 
och digitala lärresurser i sin undervisning. Jag anser att undervisningen bör förändras så att alla 
elever får möjlighet att utveckla den digitala kompetens som är nödvändig i det samtida och 
framtida samhället. 
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Bilaga 1 
 
© Allard, Askeljung, Rudqvist, Sundblad 
 
Nya Läsutvecklingsschemat 
 
Fas 1 UTFORSKANDE 
Barnet håller successivt på att tillägna sig läsförmågan i texter med få ord på varje sida, oftast med 
innehållsbärande bilder. I sökandet efter innehållet, budskapet kräver den förståelsebaserade 
avläsningen stor energi och uppmärksamhet. Från och med punkt 11 har barnet tillägnat sig 
fungerande lässtrategier och befäster nu sin läsförmåga med omfångsrikare texter med färre 
bilder. Successivt minskar fokus på avläsningen. 
 
1. ”Läser” (hittar) och skriver (avbildar) sitt namn. 
2. Känner till läsriktningen. 
3. Visar att de upptäckt att det skrivna ‘går att säga’. 
4. Läser bekanta ord i texter med hjälp av ordbilden. 
5. Listar ut nya ord med hjälp av de ord barnet har mött tidigare. 
6. Tar hjälp av bokstäverna (t ex första bokstaven) för att avläsa ord i texten. Korrigerar sig själv 
ibland. 
7. Tar vid behov effektiv hjälp av bokstäverna i sin läsning. Självkorrigering vanlig. 
8. Kan ersätta en tala-lyssna-situation med en skriva-läsa. 
9. Tar effektivt hjälp av ljuden för att läsa ut längre, obekanta ord. 
10. Använder och växlar mellan ändamålsenliga strategier* för alltmer funktionell läsning av enkla 
texter. 
11. Läser stapplande mer text och tar sig fram till innehållet, eftersom barnet vill förstå texten. 
12. Läser minst 3-4 ord i följd i böcker (texter), inom deras erfarenhetsvärld, innan de fastnar. 
 
*(Exempel på strategier: ordbilden (p 4), listar ut nya ord med hjälp av de ord man 
redan förstår (p 5), tar hjälp av bokstäverna (p 6), tar hjälp av ljuden (p 9). 
 
2 EXPANDERANDE 
Barnet har nu en grund av fungerande lässtrategier och vidgar sin läsning till böcker med allt 
större omfång, från enklare kapitelböcker till tjockare volymer, där endast texten för berättelsen 
framåt. Vid tre tillfällen under denna fas uppträder, efter uppnådd kvalitet i den löpande 
läsningen, nya läsfunktioner, att söka, att utföra och att efter fördjupad läsning av en text 
överblicka. 
 
13. Läser nästan flytande, fastnar bara ibland. 
14. Sökläser, dvs hittar snabbt enstaka uppgifter i löpande text. 
15. Läser flytande och obehindrat, t ex kapitelböcker, med god förståelse. Föredrar att läsa tyst. 
16. Läser och förstår en instruktion eller arbetsbeskrivning i flera led, t ex ett recept, och visar 
förståelse genom handling. 
17. Förstår innehållet i utländska filmer och naturprogram med hjälp av textremsan. 
18. Läser mycket, frivilligt och gärna – slukläser. 



 

 II 

18 a Läser med behållning bokserier och liknande utan bärande bilder, där handlingen 
okomplicerat förs framåt, dvs klassiskt bokslukande. 
18 b Läser med lätthet böcker, företrädesvis ungdomslitteratur, med personteckningar, 
miljöbeskrivningar och inre monologer; söker mer än bara handlingen. 
18 c Vidgar sitt läsande till olika genrer inom vuxenlitteraturen, läser ibland flera böcker parallellt; 
läser och finner djupare dimensioner. 
19. Fördjupande och överblickande, dvs kan efter att ha fördjupat sig i en omfångsrik text, vid ett 
senare tillfälle snabbt få tag på nycklarna till textens innehåll och struktur. 
 
Fas 3 LITTERAT LÄSANDE 
Med litterat läsande avses ett läsande som förutsätter abstrakt och hypotetiskt tänkande. Det 
innebär att läsaren kan förstå principer som inte motsvaras av en ordagrann formulering i texten 
och även förstå hypotetiska resonemang, dvs kunna dra slutsatser om företeelser utanför den 
egna konkreta erfarenhetssfären. Det litterata läsandet öppnar för att självständigt tränga in i och 
igenom sakprosa och skönlitterära texter inom olika genrer och successivt förstå innebörden i 
metaforer, och nya dimensioner på olika nivåer. 
 
L. Litterat läsande 
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Bilaga 2 
Information om undersökning av läsovilliga elevers egen syn på sin läsförmåga samt 
deras läsvanor utanför skolan 
 
Din son/dotter tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
I skolan värld och i forskning kring läsning fokuserar man ofta på hur man ska väcka elevers 
läslust. Läsning av skönlitteratur tar upp en stor del av skolans svenskundervisning och mycket 
tid och kraft läggs ned på detta. Om man följt diskussionerna om läsning och läslust i media och 
fackskrifter kan man se att oviljan att läsa skönlitteratur upplevs som ett stort problem av många 
svensklärare. Utgångspunkten är att det är ett problem som behöver rättas till. Men är det 
verkligen så? Nästan ingen forskning finns om hur dessa elever själva ser på sin läsförmåga. Är 
det så att de i själva verket klarar sig bra utan att läsa skönlitteratur? Läser de kanske andra texter, 
utanför skolan, sådant som lärarna i svenska missar att se och dra nytta av? Finns det andra typer 
att text som de lär sig av? Jag tänker då t.ex. på rollspel, dataspel, teaterpjäser, film osv.  
 
I min undersökning kommer jag att intervjua 4 elever, två pojkar och två flickor, som gett uttryck 
för att de inte vill läsa skönlitteratur i skolan. Genom att prata med undervisande svensklärare har 
jag fått kännedom om elever som kan vara lämpliga för mig att prata med och därför vänder jag 
mig till er för att be om tillstånd.  
 
Intervjun genomförs på ditt barns skola och den beräknas ta ca. 45 minuter. Den kommer att 
spelas in som en Mp3-fil för att jag ska vara säker på att återge det som sagts på ett korrekt sätt. 
Eleven kan när som helst avbryta intervjun och bestämma sig för att inte delta. För de som väljer 
att delta i undersökningen kommer den att finnas tillgänglig för genomläsning i färdigt skick. 
 
Det enda som krävs av eleven är att han/hon svarar så ärligt som möjligt på mina frågor. Alla 
svar kommer att avidentifieras i examensarbetet och det är alltså inte möjligt att identifiera vem 
som svarat på frågorna. Den enda som kommer att lyssna på ljudfilerna efter intervjun är jag och 
när examensarbetet är avlutas kommer ljudfilerna att förstöras.  
 
Ditt (ditt barns) deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Ni kan när som helst avbryta 
deltagandet utan närmare motivering.  
            
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Student   Handledare 
Caroline Hägg  Antti Ylikiiskilä  
0708-295963    023-77 83 80 
h06carha@du.se  ylik@du.se 
Esbyvägen 6   Högskolan Dalarna 
123 52 Farsta   791 88 Falun 
 
Falun 2009-04-18 
 
____________________________  
Caroline Hägg 
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Bilaga 3 
 
Grundfrågor till undersökning om ovilliga läsare 

 
När du är hemma, läser du något då? Vad? 

Brukar du titta på film/teater? Vad och hur ofta? 

Hur ofta brukar du titta på TV? 

Vilka program ser du helst på TV? 

Brukar du spela TV/dataspel?  Hur ofta? 

Vilka spel är roligast? Varför? 

Kommer du ihåg hur det var när du först lärde dig läsa? 

Har du tyckt att det var kul att läsa någon gång? Berätta? 

Tycker du att det är viktigt att kunna läsa bra? Varför? 

Har du någon gång fått höra att du läser för lite? 

Tycker du själv att det stämmer?  

Hur tycker du det är att läsa böcker i skolan? (T.ex. när ni har lästimme) 

Tycker du att man ska läsa på svenskan i skolan? 

Om inte – vad ska man göra i stället? 

Finns det något som skulle få dig att tycka om att läsa i skolan? 

Tror du att du kan missa något om du inte läser? 

Vad/Var lär du dig mest (av)? 

Vilken linje har du tänkt välja på gymnasiet? 

Brukar dina föräldrar läsa? 

Vad jobbar dina föräldrar med? 
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Bilaga 4 
 
Frågor till lärare som arbetar med digital teknik i (svensk-) undervisningen 
 
Hur länge har du undervisat? I vilka ämnen undervisar du? Vilka åldrar undervisar du? 
 
Har din undervisning förändrats sedan du började jobba? Hur? 
 
Hur kommer det sig att du började använda digital teknik i din undervisning? 
 
Beskriv hur du arbetar med digital teknik tillsammans med eleverna. 
 
Hur upplever du att elevernas inställning till digital teknik är? Har deras attityd till undervisningen 
förändrats? 
 

Kan du se någon förändring i elevernas resultat? Beskriv förändringen.
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