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Abstract.  
 
The following study was conducted at an upper secondary school in Sweden and 
attempts to explore the question of what influences male pupils’ reading habits. Many 
quantitative international studies, including PISA, PIRLS and IEA Reading Literacy, 
have sought to answer this question, but only partially succeeded due to the 
limitations of their methods. Therefore, this study seeks to explore this question in 
more depth using qualitative methods, including interviews and classroom 
observations, but also minor tests. Two facts which the previously mentioned 
international studies have found is that boys and particularly immigrant boys tend to 
have worse reading results than their counterparts. It is therefore the aim of this study 
to study four male students in upper secondary school; of which two are native 
Swedes and the other two are unaccompanied refugee children; one from Afghanistan 
and the other from Morocco.  
 
The findings of this study are as follows. Firstly, necessity was found to be the single 
most important factor for the reading habits of these four pupils; especially the two 
refugees. Both refugees learnt to read under harsh circumstances in madrassas in their 
respective home countries. Moreover, the Moroccan pupil learnt to speak and read 
Spanish fluently during his seven years as a homeless child. Furthermore, in the 
absence of necessity, interest was found to be decisive in determining the pupils’ 
reading habits. In addition to this, the study theorizes that an interest in reading 
generally arises before the ability to read and not vice versa. However, teachers can in 
fact affect their pupils’ reading habits even in upper secondary school.  
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1. Inledning 
 

”Unga läser mindre – i böcker  
Svenskarna sägs vara ett av världens mest bokläsande folk – och inför semestertider 
matas vi med boktips ”för hängmattan”. Men nu går larmen om minskad läsning, 
främst att yngre hellre väljer datorspel, bloggar och twitter. Är det oroande? Forskarna 
vet inte säkert.”  
– Jenny Leonardz, Svenska Dagbladet, 10 Juli 2012.  

 

Ibland stöter man på oroande tidningsartiklar som den citerad ovan från Svenska 
Dagbladet och som lärare råkar man på detta spörsmål i vardagen. Det var en svensk-
lärare på min praktikplats som också nämnde att unga läser mindre idag, vilket väckte 
följande fråga för mig: Läser elever mindre idag eller är deras läsvanor helt enkelt 
förändrade och mer inriktade på de nya medierna? Denna fråga besvaras åtminstone 
delvis nedan utifrån de många kvantitativa studierna som redan har gjorts på detta 
område; bl.a. PIRLS, PISA och IEA Reading Literacy. Därför är syftet med denna 
studie inte att undersöka huruvida läsvanor har försämrats eller förändrats, utan att 
snarare undersöka det som de stora undersökningarna har misslyckats med att identi-
fiera; vad som påverkar individuella elevers läsvanor.  
 
Läsvanor antas påverkas av många varierande faktorer som, enligt Fredriksson & 
Taube, kan delas in i fyra kategorier. För det första måste man ta hänsyn till elev-
relaterade faktorer som omfattar bl.a. kön, ålder och biologiskt arv, dvs. egenskaper 
hos elever som inte kan påverkas på något sätt. För det andra omfattar familje-
relaterade faktorer bl.a. socioekonomisk status, resurser i hemmet, familjens läsvanor, 
aktiviteter utanför skolan och läsning före skolstarten. En tredje faktor är skolan och 
omfattar lärare, klass, läsundervisning, läsning i skolan, specialundervisning och 
attityder mot skolan. Sist men inte minst tar man hänsyn till elevens språkliga och 
kulturella bakgrund, vilket inbegriper elevens förstaspråk, bästa språk, vistelsetid i 
Sverige, språkvanor i familjen och modersmålsundervisning.1 
 
En viktig fråga här som de tidigare nämnda internationella studierna heller inte har 
kunnat besvara och som förtjänar extra hänsyn är huruvida läsintresset eller läsför-
mågan kommer först hos läsinlärare. Kvantitativa studier, såsom PISA, har påvisat ett 
signifikant samband mellan läsintresse och läsförmåga samt att de bygger på varandra, 
men problemet är att statistik inte räcker för att förklara vilken är den oberoende 
variabeln, dvs. om läsintresset föregår läsförmågan eller tvärtom. Detta innebär att om 
läsförmågan kommer först, är det viktigt att satsa mer på läsundervisning i början, 
vilket i sin tur borde leda till ett ökat läsintresse och mer övning. Om däremot 
läsintresset är en förutsättning för att lära sig läsa, bör man först och främst satsa mer 
på att väcka intresset för läsning. Därför kommer denna studie att undersöka denna 
fråga inom ramen för syftet att förstå vad som påverkar elevers läsvanor.  
 
PISA 2012 har visat att utlandsfödda elever har signifikant sämre läsresultat än in-
födda elever medan PIRLS och PISA har visat att den största resultatmässiga skill-
naden råder mellan pojkar och flickor, där pojkar läser signifikant mindre än flickor 
och dessutom utvecklas senare (se 2.5.2 Utländsk bakgrund och 2.5.3 Kön). Här bör det 
inte komma som någon överraskning att jag och andra lärare som jag har samtalat och 
arbetat med, har upplevt elever på de yrkesförberedande programmen som mindre 
läsvana i genomsnitt än elever på högskoleförberedande program. Dessutom har jag 
                                                           
1 Fredriksson & Taube, 2012: 56-7. 
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personligen upplevt problem med att motivera fordonselever att läsa på engelska. 
Därför är syftet med denna studie att undersöka fyra manliga elever på fordons-
programmet, varav två infödda och två utlandsfödda elever, för att se huruvida dessa 
individer läser överhuvudtaget, vad de läser och vad som motiverar dem att läsa. Det 
är dessvärre omöjligt att få alla perspektiv på dessa fyra elevers läsvanor och varför de 
ser ut som de gör, men för att skapa en flersidig bild av dessa elevers läsvanor 
kommer även deras föräldrar och lärare att ingå i studien i möjligaste mån. Förhopp-
ningen är således att skapa en mer fördjupad bild av läsvanor än de större undersök-
ningarna har kunnat åstadkomma genom att komma närmare några få individer och 
därmed skapa bättre teoretiska förutsättningar för läsundervisning.  
 

2. Bakgrund.  
 
I följande kapitel kommer läsvanor och läsning i allmänhet att diskuteras mot bak-
grund av forskning och teorier. Innan dess är det emellertid nödvändigt att definiera 
några grundläggande begrepp. Läskunnighet (eller läsförmåga) avser förmågan att läsa, i 
motsats till analfabetism som avser oförmågan att läsa.2 Detta är nära anknutet till 
läsutveckling, vilket avser läsinlärningsprocessen som människan genomgår för att upp-
nå läskunnighet. Dessutom är det viktigt att skilja mellan å ena sidan läsintresse och å 
andra sidan läsvanor. Ett läsintresse kan omfatta alltifrån ett intresse för att läsa fack-
litteratur, såsom encyklopedier eller tidningar, till ett intresse för att läsa skönlitteratur, 
såsom serietidningar eller romaner. Det handlar med andra ord om vad man gillar 
eller skulle vilja läsa, men vad man faktiskt läser i själva verket, vare sig man gillar det 
eller ej, och hur ofta man läser kallas för läsvanor.3 Detta omfattar allt som man har 
för vana att läsa och omfattar även skriftliga Facebook-upplägg eller bloggar.  
 

2.1 Läskunnighet i Sverige 
 
Skriftspråket är en komplicerad och relativt ny företeelse som tills ganska nyligen var 
förbehållen en minoritet av befolkningen. Resan till allmänheten var lång och det var 
inte förrän på 1800-talet som en övervägande majoritet av befolkningen var läskunnig 
och då var det mestadels för att kunna läsa Martin Luthers lilla katekes och Bibeln. 
1842 års folkskolestadga innebar att varje församling skulle inrätta minst en skola med 
en lärare, men även då kunde redan 85-90 procent av befolkningen läsa.4  
 
Även om den svenska skolan inte ser sig lik ut idag, är läskunnighet icke desto mindre 
viktig. Detta gäller alla ämnen men framförallt svenska där ungefär halva ämnets cen-
trala innehåll fokuserar på läs- och skrivfärdig-heter. Svenska 1 på gymnasiet fokus-
erar exempelvis på ”Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och 
reflektion” och ”Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i 
övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.” Man ska dessutom 
tillägna sig skönlitteratur ”författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och 
kulturer”; något som kräver en redan väl-utvecklad läs- och skrivförmåga av eleverna.5  
 
Emellertid är det inte för skolans skull som man lär sig läsa, utan tvärtom är det för 
samhällets och individens skull som man lägger mycket fokus på läskunnighet i skol-

                                                           
2 Norstedts svenska ordbok, 1999: 18 & 671 
3 Fredrikson & Taube, 2012: 17 & 59. 
4 Fredrikson & Taube, 2012: 17 & 48-50.  
5 Lgr11. Läroplan för gymnasieskolan 2011.  
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an. Tillsammans med naturvetenskap och matematik räknas läsförmåga som en bas-
färdighet.6 Efterfrågan på denna basfärdighet har höjts avsevärt sedan 1842 och kan 
ses som nyckeln till framgång på en arbetsmarknad som kräver ständig fortbildning, 
omställningar och anpassningar till ny teknik och omstruktureringar. Sammalunda är 
bristfällig läskunnighet också ett allvarligt handikapp som ökar risken för permanent 
arbetslöshet och marginalisering.7 Detta gäller numera även yrkesprogram som for-
donsprogrammet där elever behöver kunna läsa och använda dataprogram för att 
analysera, montera och reparera bilar: Det går alltså inte längre, som Rudqvist & 
Sundblad uttryckte det, ”att rekommendera skoltrötta pojkar att söka fordonspro-
grammet på gymnasiet.”8  
 
Detta till trots har forskning påvisat en successiv försämring i läskunnighet bland 
svenska femtonåringar. Vart tredje år genomförs den s.k. PISA-undersökningen i 
OECD-länderna9 för att undersöka i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att 
femtonåriga elever är rustade att möta framtiden. Undersökningsområdena omfattar 
de tre ovanstående basfärdigheterna: matematik, naturvetenskap och läsförståelse.10 
Vilken basfärdighet som får fokus roterar varje gång undersökningen genomförs, 
vilket innebär att studierna var mer inriktade på läskunnighet år 2000 och 2009, 
medan läsning fick något mindre uppmärksamhet vid de övriga tillfällena. Faktumet 
att PISA-undersökningen har genomförts i 15 år innebär att man även kan spåra 
tendenser i de länder som har varit med sedan början. Detta inbegriper Sverige som 
tidigare låg över genomsnittet avseende läskunnighet men som nu har sjunkit under 
OECD-genomsnittet, vilket figur 1 demonstrerar.  

 
Figur 1. Utvecklingen av svenska 15-åringars läsning enligt PISA 2000-2012, medelvärden. 
Källor: Skolverket 2012 & PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do.  

                                                           
6 Fredrikson & Taube, 2012: 8. 
7 Lundberg, 2010: 131-2.  
8 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2002: 52.  
9 OECD är en förkortning för Organisation for Economic Co-operation and Development vilket 

motsvarar Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling på svenska. OECD-länderna 

omfattar för närvarande 34 till övervägande del industrialiserade länder. Europeiska kommissionen 

tar också del av OECD:s arbete.  
10 Skolverket. Senast granskad: 2015-05-04. http://www.skolverket.se/statistik-och-

utvardering/internationella-studier/pisa 
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Denna förändring från ett resultat i läsning på 516 år 2000 till 483 år 2012 kan 
betecknas som signifikant och kan rimligen inte bero på slumpfaktorer.11 Detta kan 
emellertid inte tillskrivas något bredare fenomen då vissa länder som Brasilien, Israel, 
Polen, Sydkorea och Tyskland har alla upplevt förbättringar under samma period, 
vilket tyder på att problemet är lokalt. 12  För att sätta allt detta i perspektiv fick 
Singapore högsta resultatet för ett land år 2012 med 542 poäng, medan Peru fick 
lägsta resultatet för ett land med 384 poäng. Av de nordiska länderna var det endast 
Island som fick ett lika lågt resultat som Sverige, också med 483. Danmark fick 496, 
Norge fick 504 och Finland tog fjärde plats inom OECD med 524.13 Tyvärr gäller 
dessa allt sämre resultat även de andra basfärdigheterna, som figur 2 visar:  
 

Figur 2. Källa: OECD (2014), PISA 2012 Results: s. 306, 383 & 399.  
 
Sedan dess har OECD riktat skarp kritik mot Sverige eftersom Sverige har sjunkit 
mer markant än något annat land i undersökningarna. Av de 34 OECD-länderna som 
tog del av PISA-undersökningen 2012, tog Sverige 28:e plats i matematik, 27:e plats i 
läsning och 27:e plats i naturvetenskap. OECD noterar att svenska elever har en 
större sannolikhet att komma sent till lektioner än i något annat OECD-land; att 
lärare inte upplever sitt yrke som värderat av samhället; och att klyftan i prestation 
mellan infödda och utlandsfödda elever förblir en utmaning.14  
 

2.2 Hur läsning fungerar 
 
Läsning är en komplicerad verksamhet som skiljer människan från andra djur. 
Sålunda är det inte alldeles enkelt att förstå hur läsning fungerar. För det första måste 
man skilja mellan s.k. fonem, som är talets minsta betydelseskiljande ljud, och s.k. 
grafem, som är skriftens bokstäver. 15  Denna distinktion kan man förklara med 

                                                           
11 Fredrikson & Taube, 2012: 162.  
12 OECD (2010) PISA 2009 Results: Executive Summary: 19.  
13 OECD (2014) PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do – Student Performance in 

Mathematics, Reading and Science (Volume I, Revised edition, February 2014): 177.  
14 OECD: ”Sweden should urgently reform its school system to improve quality and equity” 
15 Fredrikson & Taube, 2012: 20.  
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homofonerna 16  ”Karl” och ”Carl”. Dessa två olika stavningar vållar problem för 
gemene man som måste fråga om stavningen, för även om K och C representerar 
samma fonem (betydelsebärande ljud) är de ändå inte samma grafem (bokstav). Det 
omvända problemet finner man hos homograferna17 ”kort” (avseende höjd) vilket 
uttalas /kɔʈ/ och ”kort” (avseende kortlek) vilket uttalas /kʊʈ/. Med andra ord skiljer 
man på fonologin, dvs. uttalet, och ortografin, dvs. skriftspråket. Dessa utgör två 
egenskaper hos det skrivna språket.18   
 
Dock är denna åtskillnad nästan betydelselös avseende bl.a. döva läsare och i någon 
mån även språk som mandarin som skrivs med logogram, dvs. tecken som represent-
erar hela stavelser. Därför är det viktigt att betona en bredare distinktion som 
Fredrikson & Taube kallar för avkodning och språkförståelse. Inom ramen för denna 
uppsats avser avkodning läsningens fonologiska och ortografiska sida, vilket innebär 
att man bör kunna bokstäverna samt deras uttal och grammatik. I döva läsares fall bör 
man åtminstone kunna skriftspråkets ortografiska och grammatiska egenskaper. Här 
bör det noteras att avkodning, enligt Fredrikson & Taube, även omfattar det skrivna 
ordets konkreta betydelse, men inom ramen för denna uppsats och för logikens skull 
tillskrivs ordets konkreta betydelse istället allmän språkförståelse som färdighet.19  
 
Språkförståelse innebär att man både förstår skriftspråkets semantiska och pragma-
tiska betydelse.20 Exempelvis avser ordet ”råtta” i vanligt fall ett slags gnagare, vilket 
är dess semantiska betydelse, medan ”råtta” samtidigt kan användas som en dys-
femism som avser en mindervärdig person, vilket är dess pragmatiska betydelse och 
beror helt på ordets sammanhang. Språkförståelse är väsentlig i bägge avseenden, för 
om läsaren förstår ett ords semantiska betydelse, dvs. att ”kackerlacka” avser ett slags 
insekt, men inte dess pragmatiska betydelse, dvs. att samma ord kan användas som en 
dysfemism som också avser en mindervärdig person, kan detta försvåra läsningen. 
Detta innebär att man som läsare måste kunna göra s.k. inferenser, vilket vill säga att 
man förmår dra slutsatser utifrån kontexten.21 Konsekvensen av bristfällig förförstå-
else och en oförmåga att göra inferenser kan innebära att en läsare exempelvis förstår 
att Djurfarmen (1945) handlar om djur, medan hela dess politiska budskap går förlorat; 
eller att en läsare förstår att Förvandlingen (1915) handlar om en skalbagge, men sam-
tidigt går miste om hela dess rikedom av möjliga tolkningar. För att låna Lundbergs 
exempel, måste man åtminstone veta vad ishockey innebär innan man kan läsa om 
och förstå en ishockeymatch.22 Med andra ord måste läsaren ha rätt förutsättningar 
för att skapa en egen inre föreställningsvärld och därför är dennes kunskaper och 
fördomar avgörande för huruvida denne förstår texten i fråga eller ej.23  
 
Dock är det enligt Fredrikson & Taube inte så enkelt som att säga att avkodning + 
språkförståelse = läsning; för 1 + 0 ger ändå resultatet 1, vilket inte är fallet om man 
saknar någondera färdigheten. Istället brukar man använda formeln avkodning × 
språkförståelse = läsning, eftersom båda färdigheter är nödvändiga för att resultera i 
äkta läsning, dvs. 1 × 1 = 1, medan avsaknaden av någondera färdigheten är lika med 

                                                           
16 Homofoner: Ord som uttalas lika men som stavas olika.  
17 Homografer: Ord som stavas lika men som uttalas olika.  
18 Lundberg, 2010: 83.  
19 Fredrikson & Taube, 2012: 18.  
20 Fredrikson & Taube, 2012: 18.  
21 Lundberg, 2010: 82.  
22 Lundberg, 2010: 80.  
23 Lundberg, 2010: 81.  
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noll (0 × 1 = 0). Dessutom blir man en bättre läsare allteftersom dessa färdigheter 
stärks.24 Låt säga om läsaren i fråga är mycket stark avseende både avkodning och 
språkförståelse, kan detta uttryckas som 2 × 2 = 4, vilket innebär att man är en stark 
läsare.  
 
Det är också viktigt att notera att även om läsning är en komplicerad färdighet, saknas 
många metaspråkliga egenskaper i skriftspråket som tonfall, gester, blickar, ansikts-
uttryck, kroppshållningar och handtecken, vilket kan försvåra förståelsen synnerligen 
för ovana läsare. Man har endast orden, deras böjningar och ordningsföljder att utgå 
ifrån och då blir läsarens grammatiska förmåga avgörande för texten. Lundberg 
betonar vikten av den syntaktiska förmågan, men detta begrepp är något begränsat 
och omfattar endast ordföljd, medan begreppet grammatisk förmåga omfattar både 
ordföljd och ordbildning; också kända som syntax och morfologi.25 Det är synnerligen 
viktigt att ha en grundläggande grammatisk förmåga, men detta är långtifrån till-
räckligt. En ovan läsare som skulle ha avsevärda problem med att läsa Strindbergs 
verk eller någonting äldre, med böjningar som ”de fingo” eller strukturer som ”Bäre 
jorden grääs och örter som fröö hafwa”.26  
 
Det är också skillnad på hur fort man läser. En nybörjare läser bokstav för bokstav, 
medan en mogen läsare gör små framåthopp genom texten som kallas för saccader 
och som tar 2-3/100 av en sekund. Vid varje ögonfixering uppfattar läsaren ungefär 
15 bokstäver på en fjärdedel av en sekund, vilket kan omfatta ett eller två ord. S.k. 
högfrekventa ord, som ”och” eller ”jag”, har mogna läsare skapat minnesbilder av 
som logogram och som läsaren hittar direkt i hjärnans lexikon utan ljudning. Ibland 
hoppar man också tillbaka i texten, vilket kallas för en regression och som utgör ca. 
20 % av alla hopp.27 28 Dock är läshastigheten begränsad. Lundberg citerar en studie 
av Masson (1983) där snabbläsares ögonrörelser studerades och där man som väntat 
fann att snabbläsare endast fixerar blicken vid bråkdelar av orden i en text. Dessutom 
kunde inte försökspersonerna svara på specifika frågor gällande punkterna i texten 
där de inte hade fixerat blicken, vilket innebär att de helt enkelt hade försummat delar 
av texten genom att läsa för fort.29  
 

2.3 Intelligenser och utveckling i allmänhet 
 
Läsning inbegriper tydligen mycket mer än ett passivt bläddrande och därför är det 
viktigt, innan man går djupare in på ämnet för denna studie, att först diskutera 
intelligenser och utveckling i allmänhet för att sedan gå vidare in på läsutveckling. 
Bland de mest ambitiösa teorierna om människors intelligenser är Howard Gardners 
teori om multipla intelligenser som har fastställt nio olika intelligenser, varav männ-
iskor har olika styrkor och svagheter (sedan Figur 3 nedan). För att sammanställa 
denna lista drog han nytta av forskning på barns utveckling, hjärnskadade personer 
samt människor med särskilda begåvningar.30  
 

De nio intelligenserna i Gardners teori om multipla intelligenser 

                                                           
24 Fredrikson & Taube, 2012: 18.  
25 Lundberg, 2010: 79.  
26 Karl XIIs Bibel: 1 Mos. 1:11.  
27 Fredrikson & Taube, 2012: 18-19.  
28 Lundberg, 2010: 69.  
29 Lundberg, 2010: 74.  
30 Kail, 2015: 253-4.  
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Typ av intelligens Definition 

Lingvistisk 
intelligens 

Förmågan att kunna ords betydelser, att använda nya ord för 
att förstå nya idéer och att använda språk för att förmedla idéer 
till andra 

Logisk-matematisk 
intelligens 

Förmågan att förstå relationer mellan föremål, handlingar och 
idéer liksom de logiska och matematiska operationerna som 
kan utföras på dem 

Spatial intelligens Förmågan att uppfatta föremål med precision och att föreställa 
sig ett föremåls utseende före och efter en förvandling 

Musikalisk 
intelligens 

Förmågan att förstå och producera ljud som varierar i tonhöjd, 
rytm och melodi 

Taktil-kinestetisk 
intelligens 

Förmågan att använda kroppen på varierande sätt, som dans-
öser och idrottare gör 

Interpersonell 
intelligens 

Förmågan att fastställa olika känslor, humör, motiveringar och 
intentioner hos andra 

Intrapersonell 
intelligens 

Förmågan att förstå ens känslor och att vara medveten om ens 
styrkor och svagheter 

Naturintelligens 
 
 

Förmågan att förstå naturvärlden; att kunna skilja på natur-
föremål och andra föremål; att kunna gruppera och sätta etikett 
på olika naturfenomen 

Existentiell 
intelligens 

Förmågan att överväga existentiella frågor, som syftet med livet 
och dödens beskaffenhet 

 
Figur 3. Egen översättning. Källa: Kail, Robert V. Children and Their Development. 7th 
Edition, 2015: s. 253.  

 
Sammanfattningen i Figur 3 är viktig av två skäl i detta sammanhang. För det första 
bör det betonas att denna studie endast intresserar sig för ett område inom lingvistisk 
intelligens, dvs. läsning och läsvanor. Emellertid är de övriga intelligenserna lika 
viktiga i andra ämnen och på andra områden i livet. En svag läsare kan exempelvis 
vara en stark idrottare eller en stark läsare kan vara en svag musiker. Dock har alla 
något slags begåvning. För det andra är lingvistisk intelligens unik eftersom den 
utvecklas tidigare än de övriga åtta intelligenserna, men detta kommer att behandlas 
längre ned.31  
 
Det är också nödvändigt att diskutera barns utveckling eftersom den är viktig för vilka 
läsvanor man utvecklar. Inom ramarna för denna studie kan man emellertid endast 
kortfattat de olika teorierna kring barns utveckling, men i dagens läge kan man 
sammanfatta fem dominerande teoretiska perspektiv på barns utveckling: det 
biologiska perspektivet, det psykodynamiska perspektivet, det lärande perspektivet, 
det kognitiva utvecklingsperspektivet och kontextuella perspektivet.32  
 
Det biologiska perspektivet utgår ifrån det platoniska postulatet att barns utveckling 
till en viss gräns är förutbestämd. Enligt den s.k. mognadsteorin följer barns utveck-
ling ett specifikt och förutbestämt biologiskt schema, men denna teori förkastades för 
att den inte tog hänsyn till miljöns påverkan på barns utveckling, dvs. att människor, 
saker och händelser runtomkring också påverkar barn. Den etologiska teorin skiljer 
sig något från mognadsteorin och antar att djur är programmerade att lära sig vissa 

                                                           
31 Kail, 2015: 254-5.  
32 Kail, 2015: 26.  



 

8 
 

saker under vissa stadier. Dessa stadier kallas för kritiska punkter då djur (och männi-
skor) är mottagliga för vissa kunskaper samt påverkningar från den yttre miljön. 33 
Exempelvis kan man endast tillägna sig ett främmande språk med samma resultat som 
inföddtalande före tonåren.34 För att bekräfta vikten av biologin på barns utveckling 
har man rangordnat resultaten från IQ test och funnit att enäggstvillingar som växte 
upp tillsammans har liknande resultat med en signifikant korrelation av över .80 
medan tvåäggstvillingar som växte upp tillsammans hade resultat med en något lägre 
korrelation av under .60. Vidare var korrelationen avseende resultaten för syskon som 
växte upp tillsammans ca .40 medan korrelationen för syskon som inte växte upp 
tillsammans var ca .30.35 Dessutom citerar Kail studier av Brody (1992) och Kaufman 
& Lichtenberger (2002) som visar att korrelationen mellan IQ resultat vid sex år och 
senare som vuxen är .7, vilket också är signifikant.36  
 
Nästa perspektiv är det psykodynamiska perspektivet som man kan betrakta som ett 
komplement till det biologiska perspektivet. Samtidigt som det inte förkastar vikten 
av biologiska faktorer, fokuserar detta perspektiv mer specifikt på de psykologiska 
drivkrafterna som styr människans beteende och känslor. Som tidigare nämnt 
fokuserade Sigmund Freud på hur upplevelser som småbarn kan påverka en som 
vuxen i det undermedvetna. Han använde fallstudier för att grunda den första psyko-
dynamiska teorin som antar att utveckling till stor del bestäms av hur individer löser 
konflikter under utvecklingens olika stadier. Därtill delade han in den psykiska 
apparaten i tre funktionella system: för det första avser människans ”id” de primitiva 
instinkterna och drivkrafterna; för det andra avser ”ego” den praktiska och rationella 
komponenten av en individs personlighet; och sist men inte minst avser ”superego” 
människans moraliska agent. Detta illustrerar Kail med följande exempel: ett barns id 
skulle motivera barnet att ta ett annat barns leksak, medan dess ego skulle vara mer 
strategisk och se fördelen med att dela leksaken med det andra barnet; samtidigt som 
barnets superego är den etiska medvetenheten att det är fel att ta andras saker. Freuds 
teori är viktig i det här sammanhanget för det första för att tidiga upplevelser har en 
bestående effekt och för det andra för att barn upplever konflikter mellan det som de 
vill göra och det som de bör göra, vilket är viktigt avseende läsning, för att tidiga 
upplevelser kan påverka ens vanor och attityder.37  
 
Det tredje perspektivet är det lärande perspektivet som tar den aristoteliska stånd-
punkten att upplevelser förutsätter barns utveckling. B. F. Skinner (1904-1990) 
studerade en företeelse som kallas för operant betingning och som är ett slags 
behaviorism, där konsekvenserna för ett beteende bestämmer huruvida beteendet 
upprepas eller ej. Skinner skiljer på två olika slags konsekvenser: förstärkning och 
straff. Förstärkning innebär belöning för ett beteende och delas in i två kategorier: 
positiv och negativ förstärkning. Positiv förstärkning är en belöning som ges som ett 
pris eller betalning medan negativ förstärkning innebär ett avlägsnande av negativa 
stimuli som att undgå hushållsarbete. Samtidigt leder straff förhoppningsvis till att ett 
beteende upphör. Emellertid är det inte frågan om ett enkelt behavioristiskt mönster 
av stimuli och respons, utan barn observerar och härmar vad andra gör. Albert 
Bandura (1925- ) utvecklar det lärande perspektivet med den sociokognitiva teorin, 
som hävdar att barn både aktivt försöker förstå sin omvärld och lär sig av andras 
                                                           
33 Ibid.  
34 Kail, 2015: 300.  
35 Kail, 2015: 263.  
36 Kail, 2015: 261.  
37 Kail, 2015: 27.  
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exempel i ett socialt samspel. Barn följer med andra ord inte andras exempel utan 
betänkande utan reflekterar först, enligt Bandura, på sin självförmåga; alltså inte vad 
barn egentligen förmår göra utan vad barn tror om sin egen förmåga. För att använda 
Kails exempel, skulle mest barn som betraktar sig själva som fysiskt begåvade försöka 
härma en elitbasketspelare som LeBron James, medan andra barn skulle härma andra 
människor vars begåvningar de tror att de skulle kunna leva upp till. 38 Frågan är 
emellertid huruvida självförmågan påverkar barns läsning och läsvanor.  
 
Det fjärde perspektivet är Jean Piagets (1896-1980) kognitiva utvecklingsteori som 
hävdar att barn upptäcker världen som vetenskapsmän gör genom att forma och 
organisera teorier. Han menade vidare att det finns några kritiska punkter i utveck-
lingen då barn inser att deras teorier har grundläggande brister som de måste revidera 
radikalt, vilket händer enligt Piaget tre gånger under utvecklingen: en gång vid ungefär 
två år, en andra gång vid sju år och en tredje gång före tonåren.39 Följande tabell 
sammanfattar utvecklingens beskaffenhet, enligt den kognitiva utvecklingsteorin:  
 

Stadium Ålder Egenskaper 

Senso-
motoriska 
stadiet 

Födelsen till 
2 år 

Barnets kunskaper om världen baseras på sinnena 
och motorik. Vid slutet av detta stadium börjar 
barnet använda fantasin för att skapa mentala 
representationer.  

Preoperationella 
stadiet 

2 till 6 år Barnet lär sig använda symboler som ord och siffror 
samtidigt som det fortfarande endast ser världen 
utifrån sitt eget perspektiv.  

De konkreta 
operationernas 
stadium 

7 till 11 år Barnet förstår och tillämpar logiska operationer på 
upplevelser förutsatt att de händer här och nu.  

De formella 
operationernas 
stadium 

11 och 
framåt 

Tonåringar och vuxna tänker mer abstrakt; spe-
kulerar på hypotetiska situationer; samt resonerar 
deduktivt om olika möjliga utfall.  

 
Figur 3. Egen översättning. Källa: Kail, Robert V. Children and Their Development. 7th 
Edition, 2015: s. 30.  

 
Piagets kognitiva utvecklingsteori är relevant i det här sammanhanget för även om 
barn börjar lära sig språk under det senso-motoriska stadiet blir resultatet explosions-
artat först under det preoperationella stadiet då de förmår använda symboler. 
Dessutom börjar barn gå i skolan vid övergången till de konkreta operationernas 
stadium.  
 
Det femte perspektivet är det kontextuella perspektivet. Även om de flesta utveck-
lingsteoretikerna är överens om att miljön påverkar barns utveckling, byggde Lev 
Vygostkij (1896-1934) vidare på detta perspektiv och betonade vikten av kultur på 
barns utveckling. Exempelvis är det viktigt att kunna jaga, samla mat och bygga 
hyddor i Efe-samhället i Afrika, medan man lägger fokus på andra saker, som att gå i 
skolan och skaffa arbete i USA. Med andra ord handlar det om mer än bara 
förstärkningar och straff utan även om vilka värderingar som föräldrar och samhället i 
stort överför till barn, som exempelvis vikten av jakt, körning, affärer och/eller 

                                                           
38 Kail, 2015: 28-9.  
39 Kail, 2015: 29-30.  
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läsning.40 Av ytterligare vikt är den s.k. proximalzonsteorin, som Vygotskij grundade, 
och som omfattar gråzonen mellan det som man kan och det som man inte kan; alltså 
det som man kan med stöd.41 Praktiska exempel på proximalzonen är ett barn som 
håller på att lära sig cykla och som kan cykla med hjälp av stödhjul eller en elev som 
kan läsa på svenska med stöd av en ordbok.  
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att inget av dessa fem teoretiska perspektiv 
på barns utveckling ensamt tillhandahåller en tillfredsställande bild av utveckling, utan 
utgör olika synvinklar som kompletterar varandra och som är värdefulla för att 
studera elevers läsvanor. Idag kan man fastslå att både biologiska och miljömässiga 
faktorer spelar in i barns utveckling.42 För att låna Kails exempel kommer barn som 
gillar när föräldrarna läser för dem att uppmuntra läsning och därmed stödja sin egen 
språkliga utveckling, medan barn som skruvar på sig eller blir uttråkade under läsning 
kommer att påverka sina föräldrars vilja att fortsätta läsa.43  
 

2.4 Språk- och läsutveckling 
 
Den viktigaste tiden för språkutveckling är som tidigare nämnt före tonåren, men 
redan vid elva månader kan japanskspråkiga barn inte längre höra skillnaden mellan 
/l/ och /r/, vilket innebär att redan innan barnet ens kan tala har barnets språköra 
redan hunnit börja stelna. Detta är viktigt för att hörande barn tar den s.k. ”fonolo-
giska vägen” in i lexikonet, dvs. att de ”ljudar sig fram” under läsutvecklingen.44 
Lundberg menar att för att kunna avkoda alfabetisk skrift måste man vara bekant med 
språkets ”formsida”, dvs. att meningar består av ord och att ord kan delas upp i 
beståndsdelar, vilket kräver ”språklig medvetenhet”. 45  Redan i tidig förskoleålder 
utvecklar en del barn, enligt Lundberg, en medvetenhet om språkets formsida: ”De 
rimmar spontant, leker med språkets ljud, prövar sig fram, smakar på språkljuden, 
börjar förstå att ord formmässigt kan vara av olika längd, att ord kan delas upp i 
mindre delar osv.”46 Samtidigt som en del barn är språkintresserade är andra likgiltiga 
även om de både förstår och talar, och forskning tyder på att dessa barn kan få 
problem med läsinlärningen.47 Detta kan i sin tur avspeglas i läsvanor.  
 
Uttalet är alltså relaterat till ordavkodning, medan ett annat viktigt område för språk- 
och läsutveckling är ordförrådet, vilket ingår i språkförståelse. Ett spädbarn som kan 
följa moderns blick och som lär sig tidigt att peka har, enligt Lundberg, också vanligt-
vis tillägnat sig ett större ordförråd vid tolv månader.48 Dock verkar den viktigaste 
variabeln vara hur ofta man pratar med barn och hur brett ordförrådet är som man 
använder med barn. Skillnaden mellan barn som exponeras för många nya ord och 
barn som exponeras för ett begränsat ordförråd är svindlande. Redan vid 18 månader 
kan ett barns ordförråd variera mellan 25 och 250 ord.49 En amerikansk studie testade 
29 barn i denna ålder och fann att vissa föräldrar använde upp emot 12 000 ord inom 

                                                           
40 Kail, 2015: 31.  
41 Kail, 2015: 506.  
42 Kail, 2015: 32.  
43 Kail, 2015: 35.  
44 Lundberg, 2010: 24 & 54.  
45 Lundberg, 2010: 50.  
46 Lundberg, 2010: 50-1.  
47 Ibid.  
48 Lundberg, 2010: 25.  
49 Kail, 2015: 291.  
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en tio timmars lång dag medan andra föräldrar använde ner emot 670 ord och man 
upptäckte att korrelationen mellan antalet ord som användes och försöksbarnens 
utökade ordförråd vid 24 månader var .57.50  
 
I en annan amerikansk studie upptäckte man att välutbildade föräldrar hade exponerat 
sina barn för 30 miljoner ord under de första tre åren medan lågutbildade föräldrar 
endast hade exponerat sina barn för 10 miljoner ord. Resultatet var att de treåriga 
barnen till de högutbildade föräldrarna hade ett aktivt ordförråd på 1 200 ord. Sam-
tidigt hade barn med föräldrar i arbetaryrken ett ordförråd på ca 800 ord och barn 
med lågutbildade föräldrar på socialbidrag endast ca 500 ord. Det var även skillnad på 
föräldrarnas interaktion med sina barn. De högutbildade föräldrarna tenderade att ge 
förstärkningar i större utsträckning som uppmuntran, medan lågutbildade föräldrar 
delade ut mer kritik och tillrättavisningar.51 Fram till vuxenålder måste barn lära sig 
den ungefärliga innebörden av minst 50 000 ord för att kunna klara sig i världen.52 
Lundberg konstaterar att ”Ju flera erfarenheter vi har på ett område, desto mer 
raffinerade och subtila blir våra scheman.”53 Detta är viktigt även gällande läsning för 
att läsförståelse stöds av både kunskaper i grammatik och ordförståelse.54 Småord som 
”dock” och ”därefter” kan vara lätta för barn att avkoda samtidigt som det är 
tveksamt om de faktiskt förstår orden.55 Frågan är egentligen vad elever får för bild 
framför under läsning; ett mästerverk eller ett tomt blad? 56  Lundberg nämner att 
läsinlärning inte avslutas i och med att man uppnår flytande och säker läsning utan 
man bör fortsätta att utveckla ”ordförrådet och den skriftspråkliga syntaxen” liksom 
”strategier för läsförståelse”.57  
 
Liksom med uttal och ordförråd är barns språkutveckling olika även avseende läs-
inlärning. 2011 genomfördes den internationella studien PIRLS för tredje gången som 
bl.a. undersöker läsförmågan hos elever i årskurs fyra. Detta var samma år som de 
svenska eleverna i denna studie var i årskurs sex. PIRLS 2011 undersökte även 
föräldrarnas uppfattningar om sina barns skriv- och läsförmåga redan före skolstarten: 
30 % av föräldrarna tyckte att deras barn hade en ”mycket bra” skriv- och läsförmåga; 
45 % tyckte att deras barn hade en ”ganska bra” skriv- och läsförmåga; medan endast 
25 % tyckte att deras barn inte kunde skriva eller läsa väl. Dvs. att hela 75 % av 
föräldrarna uppgav att deras barn redan kunde läsa i någon mån vid skolstarten, vilket 
är en ökning sedan 2001. Denna förkunskap är en stor fördel, enligt PISA 2011, för 
även om man tar elevernas kön, hemresurser och migrationsbakgrund in i beräk-
ningen fick de elever som redan kunde läsa vid skolstarten ändå högre läsresultat i 
årskurs fyra.58 Dessutom tillägnar sig barn som läser mer även ett större ordförråd.59  
 
Emellertid är inte allt frid och fröjd bara för att man lär sig läsa tidigt. Fredriksson & 
Taube menar att det är möjligt att många ungdomar och vuxna inte reflekterar över 
faktumet att man kan läsa mer eller mindre bra och tror att läsinlärningsprocessen är 

                                                           
50 Weisleder & Fernald, 2013: 2143-2152.  
51 Hart & Risley, 1995.  
52 Lundberg, 2010: 25.  
53 Lundberg, 2010: 89.  
54 Kail, 2015: 272.  
55 Lundberg, 2010: 86.  
56 Lundberg, 2010: 90.  
57 Lundberg, 2010: 126.  
58 Skolverket, 2012: 54.  
59 Allen, Cipielewski, Stanovich, 1992: 292.  



 

12 
 

över när man slutar studera.60 Dessutom citerar de en schweizisk studie av Beat Wirz 
(2000) som konstaterar att begåvade barn som redan kan läsa och skriva när de kom-
mer till skolan riskerar att bli understimulerade eftersom lärare är tvungna att börja 
från början med läsundervisningen, vilket innebär att de begåvade eleverna inte håller 
samma tempo och hamnar slutligen efter de andra barnen.61  
 
Att tro att alla barn börjar i skolan med samma förutsättningar är alltså en villfarelse. 
Lundberg menar att i en och samma klass kan den mentala spännvidden redan i 
årskurs ett uppgå till fyra år.62 I en känd amerikansk studie av R. L. Allington (1977), 
upptäckte han att skillnaden i antalet ord som olika elever hade läst under en vecka 
varierade från 1 933 till endast 16 ord, vilket fick Allington att betona vikten av att 
lyckas i läsinlärningen, för nederlag tenderar att föda fler nederlag samtidigt som man 
börjar undvika läsning.63  
 
Lundberg skriver om vikten av yttre ledtrådar för nybörjare, som bilder, som blir 
mindre viktiga allteftersom läsförmågan utvecklas. 64  Dessutom möter unga elever 
många nya ord som så småningom blir bekanta med övning. Med hänsyn till detta 
och faktumet att läsinlärningens fart gradvis avtar, beskriver han denna process som 
ett asymptotiskt förlopp; en kurva som från början rör sig uppåt men som slutligen 
planar ut. 65  Dessutom delar Lundberg läsinlärning in i olika stadier som går in i 
varandra.66 Det första stadiet inbegriper mer en läsning av omgivningen, som bilder, 
snarare än ordavkodning. Detta går in i nästa stadium som kallas för logografisk-
visuell läsning och som kan börja innan man ens kan många bokstäver. Detta händer 
då man börjar känna igen logografer, vilket kan inbegripa symboler som dollartecknet 

$ eller ordet stop på en skylt.67 Exempelvis känner man lätt igen tecknen 出口 som 

betyder utgång om man ofta reser i Ostasien utan att kunna kinesiska eller japanska. 
Nästa stadium är alfabetisk-fonemisk läsning vilket kräver språklig medvetenhet och 
innebär att man har knäckt den alfabetiska koden och kan ljuda sig fram. Nästa och 
sista stadium är ortografisk-morfemisk läsning, vilket innebär att läsaren känner igen 
hela ord och ordsegment med lätthet. Med andra ord känner man igen vissa orto-
grafiska mönster med en gång, som ordet under, och att man känner igen ord-segment; 
exempelvis -ande eller be-.68  
 
Ett problem för nybörjare på det alfabetisk-fonemiska stadiet är att skriftspråket inte 
är fonemiskt, utan morfofonemiskt, vilket innebär att de grafem som används för att 
stava ett ord följer inte uttalet ordagrant. Ett exempel på detta är den fonologiska 
regeln som gäller på många svenska dialekter att /r/ och /s/ tillsammans uttalas /ʂ/ 
som i ordet ”fors”, vilket ändå stavas med grafemen [r] och [s]. När man emellertid 
kommer till det ortografisk-morfemiska stadiet, vållar denna regel inte längre något 
problem eftersom man har utvecklat flyt.69 Ytterligare ett problem som är av intresse 
för denna studie är att bilder, som fungerar som yttre ledtrådar under de tre första 

                                                           
60 Fredriksson & Taube, 2012: 67.  
61 Fredriksson & Taube, 2012: 64.  
62 Lundberg, 2010: 110.  
63 Allington, 1977.  
64 Lundberg, 2010: 88.  
65 Lundberg, 2010: 163.  
66 Lundberg, 2010: 60.  
67 Lundberg, 2010: 48-9 & 62-3.  
68 Lundberg, 2010: 55.  
69 Lundberg, 2010: 44.  
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stadierna, kan vara mer attraktiva för läsare än själva texten, vilket i sin tur leder till att 
nybörjare inte anstränger sig för att förstå själva texten. Lundberg konstaterar att barn 
med en impulsiv läggning riskerar att bli ”ungefärläsare” som tar sig genom texten 
med gissningar.70 Det handlar med andra ord om att utveckla sunda lässtrategier.  
 

2.5 Faktorer som påverkar elevers läsförmåga 
 
I det här sammanhanget är det viktigt att diskutera olika bakgrundsfaktorer som kan 
påverka elevers läsförmåga; för läsintresse och läsförmåga hänger starkt samman.71 
Som tidigare nämnt delar Taube & Fredriksson in de olika bakgrundsfaktorerna som 
kan påverka elevers läskunnighet i fyra kategorier. Den första är faktorer som är 
relaterade till eleven och inbegriper egenskaper som inte kan påverkas som kön, ålder 
och biologiskt arv. Den andra kategorin är faktorer som är relaterade till familjen, 
vilket omfattar familjens socioekonomiska status, resurser i hemmet, familjens läs-
vanor, aktiviteter utanför skolan som konkurrerar med läsning samt läsning före skol-
starten. Den tredje kategorin är skolan och omfattar elevens lärare, klass, läsunder-
visning, läsning i skolan, specialundervisning samt attityder till skolan. Den fjärde 
kategorin är elevens språkliga och kulturella bakgrund, vilket inbegriper elevens 
förstaspråk samt bästa språk, födelseland, vistelsetid i Sverige, språkvanor i familjen 
samt modersmålsundervisning.72  
 

2.5.1 Läs- och skrivsvårigheter 
 
Det är lätt att ta läskunnighet för given och därför är det viktigt att betona att skrift-
språket är ett kulturellt fenomen som endast funnits under en kort tid i mänsklig-
hetens historia. Följaktligen finns det inget område i hjärnan som utvecklats just för 
skriftspråket.73 Läs- och svårigheter betyder mer än bara dyslexi utan är ett samlings-
begrepp som omfattar allt från kognitiva svårigheter till bristande språklig stimulans.74 
Detta kan omfatta svårigheter med avkodning av ord, syntax, ords betydelser, brist-
fälliga ämnesspecifika kunskaper, bristfällig metakognition och en passiv hållning.75 
Dessutom kan läs- och skrivsvårigheter ha sitt ursprung i sen mognad, olycklig skol-
start, olämplig läsundervisning, ogynnsamma hem- och skolförhållanden, för-
summade läxor, omfattande skolfrånvaro, vanvård och försummelse eller ett annat 
modersmål än undervisningsspråket. Olika svårigheter kan även vara kombinerade 
som dyslexi och ADHD.76  
 
Lundberg beskriver elever med lässvårigheter som inaktiva läsare som håller fast vid 
samma stereotypa arbetssätt och som inte ställer frågor inför texten eller försöker 
relatera till texten.77 I en studie jämförde han goda och dåliga läsare på högstadiet som 
fick läsa texter av olika karaktär och svårighetsgrad. Det intressanta var att de goda 
läsarnas läshastighet varierade med 50 % beroende på svårighetsgraden, medan de 
dåliga läsarna höll samma tempo oavsett svårighetsgrad. Därför konstaterar Lundberg 

                                                           
70 Lundberg, 2010: 88.  
71 Fredrikson & Taube, 2012: 195.  
72 Fredriksson & Taube, 2012: 56-7.  
73 Bäckström & Eriksson 2006: 6.  
74 Fredriksson & Taube, 2012: 22.  
75 Lundberg, 2010: 97.  
76 Lundberg, 2010: 137 & 151.  
77 Lundberg, 2010: 92.  
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att dåliga läsare inte anpassar sig efter texten vare sig de förstår eller inte.78 Även här 
skiljer han mellan avkodning och språkförståelse. Dyslexi innebär att man har svårt 
för avkodning, medan hyperlexi innebär att man kan avkoda med flyt och ändå inte 
förstå innehållet.79  
 
Det är vanskligt att generalisera läs- och skrivsvårigheter, men Lundberg är mån om 
att betona samspelet mellan biologiska och miljömässiga faktorer. Man kan konstatera 
att lässvårigheter tenderar att gå i släkten, men man vet inte alltid om det rör sig om 
ett socialt eller genetiskt arv.80 I tidigare avsnitt nämndes det att nederlag kan leda till 
fler nederlag under läsinlärningen och att barns självförmåga kan avgöra vem barn 
väljer att härma.81 Lundberg utvecklar detta konstaterande och menar att man väljer 
nischer beroende på den genetiska läggningen som man har. Detta kan innebära att 
barn som har lätt för att lära sig läsa och skriva upplever detta arbete som roligt och 
givande och utvecklas därmed vidare, medan barn som upplever läsinlärning som svår 
redan i början kan börja undvika lekar och övningar kring skriftspråket. Detta medför 
att barnet inte stimuleras över viktiga trösklar i läs- och skrivutvecklingen.82 Dessutom 
kan barnet i fråga ha utvecklat en negativ självbild eftersom det uppfattar sig som 
misslyckat.83  
 
Här är det också viktigt att diskutera dyslexi som är en särskild form av läs- och 
skrivsvårigheter som beror på bristande språkbiologiska förutsättningar för läs- och 
skrivinlärning. Gemensamt för alla dyslektiker är att de har en sämre fonologisk 
förmåga än andra, vilket innebär att de har svårt för ordavkodning, men inte 
språkförståelse. 84  Detta slags läs- och skrivsvårighet förekommer även hos högt 
begåvade människor och kan liksom andra slags läs- och skrivsvårigheter försvåras av 
ogynnsamma miljöer i förstadiet.85  
 

2.5.2 Utländsk bakgrund 
 
När Lundberg publicerade Läsningens psykologi och pedagogik år 2010, påstod han att 
man är duktig på att läsa i Sverige.86 Endast två år senare hade detta påstående redan 
hunnit bli en del av historien i och med PISA 2012-resultaten som visade att svenska 
femtonåringar numera har hamnat under genomsnittet inom OECD (se 2.1 Vikten av 
läskunnighet då och nu). Däremot postulerade Lundberg något då som fortfarande 
stämmer idag; att de som inte når upp till grundskolans mål utgör en stor grupp i 
Sverige, varav många är invandrare (statistik följer nedan). För invandrare som för-
söker läsa på svenska kan många ord vara okända, den svenska meningsbyggnaden 
kan vara svår och det kan vara svårt att känna igen sig i texter som är så främmande 
kulturellt sett.87  
 

                                                           
78 Lundberg, 2010: 93.  
79 Lundberg, 2010: 92.  
80 Lundberg, 2010: 148.  
81 Se 2.3 Intelligenser och utveckling i allmänhet och 2.4 Språk- och läsutveckling.  
82 Lundberg, 2010: 152. 
83 Lundberg, 2010: 164.  
84 Myrberg, 2003: 6.  
85 Høien & Lundberg, 2007: 17.  
86 Lundberg, 2010: 133.  
87 Lundberg, 2010: 133-4.  
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PISA 2012 gjorde en liknande jämförelse avseende migrationsbakgrund och skiljde 
mellan infödda elever88, elever födda i Sverige med utländsk bakgrund och elever 
födda i utlandet med utländsk bakgrund. Andelen elever med utländsk bakgrund har 
ökat enligt PISA 2012 och omfattar 15 %, varav ca 60 % av dessa är födda i Sverige.89 
Figur 4 visar resultaten:  
  

PISA 2012 Matematik Naturvetenskap Läsning 

Alla elever 478 485 483 

Infödda elever 490 499 496 

Elever födda i Sverige med utländsk 
bakgrund 

445 445 457 

Elever födda i utlandet med utländsk 
bakgrund 

410 402 400 

 
Figur 4. Svenska resultat för olika elevgrupper med avseende på migrationsbakgrund. 
Källa: Skolverkets rapport 398, s. 148.  

 
PISA 2012 konstaterar att det finns betydande skillnader i prestation mellan infödda 
elever och elever med utländsk bakgrund i Sverige och att detta delvis kan tillskrivas 
socioekonomiska skillnader.90 Fredriksson & Taube betonar faktumet att elever med 
utländsk bakgrund kan delas in i många olika grupper och att flera olika faktorer kan 
påverka deras läsning, som exempelvis tid som eleven i fråga har bott i Sverige, 
språkvanor i hemmet, elevens första språk och stöd i skolan.91 Fredriksson & Taube 
tillägger att elever med utländsk bakgrund som upplever upprepade nederlag i skolan 
riskerar att utveckla en osäkerhet och ambivalens kring sin egen kultur och inter-
aktionen med den dominerande kulturen.92 Dock menar de att modersmålsunder-
visning har en generellt sett god effekt på läsförmågan, även avseende läsning på 
svenska.93  
 
Ändå kan man konstatera att PISA 2012 är en kvantitativ studie som inte tar hänsyn 
till individen, vilket är varför en kvalitativ studie är på sin plats. Även Fredriksson & 
Taube markerar vikten av vidare studier på detta område för att ta reda på vilka 
faktorerna är som påverkar läsningen bland elever med utländsk bakgrund.94 Emeller-
tid kan Sveriges resultatmässiga nedgång i PISA 2012 endast marginellt förklaras av 
ett ökat antal elever med utländsk bakgrund.95 Den egentliga boven i dramat är pojkar 
i allmänhet. Skillnaden mellan infödda elever och elever födda i Sverige med utländsk 
bakgrund är faktiskt mindre än skillnaden mellan flickor och pojkar överlag. Dess-
utom presterar flickor med utländsk bakgrund som är födda i Sverige på samma nivå 
som infödda pojkar, vilket är anledningen till att denna studie fokuserar på pojkar.96  
 

                                                           
88 Till gruppen infödda elever räknas elever som har minst en förälder som är född i Sverige, 

oavsett om eleven själv är född i Sverige eller utomlands. 
89 Skolverket, 2013: 147.  
90 Skolverket, 2013: 7 & 148.  
91 Fredriksson & Taube, 2012: 59.  
92 Fredriksson & Taube, 2012: 144.  
93 Fredriksson & Taube, 2012: 147.  
94 Fredriksson & Taube, 2012: 59.  
95 Skolverket, 2013: 7 & 147.  
96 Skolverket, 2013: 148.  
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2.5.3 Kön 
 
Enligt Taube & Fredriksson har alla stora internationella undersökningar av läsning 
studerat skillnaden mellan pojkars och flickors läsning och alltid nått samma resultat; 
att flickor läser bättre än pojkar.97 Detta bekräftas av resultaten från PISA 2012 som 
visas i figur 5:  
 

 Flickor Pojkar Skillnad 

Medel Medel Flickor-pojkar 

2000 536 499 37 

2012 509 458 51 

Skillnad 26 41  

 
Figur 5. Förändring i traditionell läsning uppdelad på flickor och pojkar. Källa: 
Skolverkets rapport 398, s. 137.  

 
Både 15-åriga flickor och pojkar blev signifikant sämre i Sverige på att läsa mellan 
2000 och 2012. Dessutom är pojkar som förväntat sämre än flickor. Dock är det mest 
slående faktum pojkarnas oroande försämring med hela 41 poäng jämfört med flick-
ornas 26 poäng. Därtill ser man tydliga skillnader i läsvanor avseende både kön och 
tid som figur 6 visar:  
 

 PISA 2000 PISA 2012 Skillnad 2000-2009 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Sverige % % % % % % 

Tidskr./veckotid. 75,4 61,5 66,9 49,7 -8,5 -11,9 

Serietidningar 25,2 46,5 16,1 28,7 -9,1 -17,8 

Skönlitteratur 45,1 22,5 45,1 20,1 0,0 -2,3 

Facklitteratur 11,5 13,9 10,6 9,3 0,9 -4,6 

Dagstidningar 82,0 83,2 71,8 71,4 -10,2 -11,9 

 
Figur 6. Andel (%) flickor och pojkar som läser olika slags läsmaterial 2000 och 2009. 
Källa: Skolverkets rapport 352, s. 90.  

 
I Sverige ser man stora skillnader mellan å ena sidan flickor som föredrar att läsa tid-
skrifter/veckotidningar samt skönlitteratur och å andra sidan pojkar som föredrar att 
läsa serietidningar. Den mest slående iakttagelsen är dock pojkarnas avtagande läs-
vanor från 2000 till 2009 då pojkar läser betydligt mindre av alla läsmaterial i tabellen; 
med den största försämringen avseende läsningen av serietidningar med hela -17,8 %. 
Även flickor läser betydligt mindre, men försämringen är inte lika stor som hos 
pojkar. Fredriksson & Taube påpekar däremot att pojkar läste oftare på nätet än 
flickor enligt samma undersökning.98 Detta ändrar dock inte faktumet att även om 
pojkar är duktigare på matematik och naturvetenskap, presterar flickor bättre i skolan 
överlag. Dessutom har pojkar en högre frekvens av beteendeproblem i skolan samt 
lägre deltagande än flickor, vilket delvis kan bero på pojkars senare mognad.99  
 

                                                           
97 Fredriksson & Taube, 2012: 71.  
98 Fredriksson & Taube, 2012: 77.  
99 Statens offentliga utredningar 2010:99: 69.  
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Fredriksson & Taube bekräftar denna bild av pojkars sena mognad och menar att 
vissa pojkar mognar senare än flickor, vilket innebär att de även missgynnas av en 
tidig skolstart och menar vidare att skillnaden mellan könen är större bland yngre 
elever.100 I sin redovisning av resultaten från den internationella studien IEA Reading 
Literacy år 1991, menade Warwick B. Elley att tre101 av de sex länderna med den 
största könsskillnaden i resultat började med läsundervisning redan vid fem år; varav 
två av dessa länder visade de sämsta resultaten bland pojkar vid 14 år. En annan 
förklaring för skillnaden kan också vara lärarens kön. I de fem länderna där 9-åriga 
flickor låg längst fram jämfört med 9-åriga pojkar, var 71 % av lärarna kvinnor, 
medan kvinnor utgjorde endast 59 % av lärarna i länderna med den minsta köns-
skillnaden. En rimlig förklaring till detta kan vara, enligt Elley, att pojkar identifierar 
mer med manliga lärare. Dock bör det tilläggas att Danmark och Frankrike visade på 
motsatta resultat.102  
 
Fredriksson & Taube sammanfattar möjliga biologiska förklaringar till skillnaden 
mellan pojkars och flickors läsprestationer. Pojkar har som tidigare nämnt oftare 
dyslexi och är mer neurologiskt sårbara språkmässigt. Dessutom utvecklas flickors 
hjärnor genomsnittligt snabbare än pojkars, vilket innebär att de även är mer 
mottagliga för komplex information vid en lägre ålder. Vidare kan man konstatera att 
pojkar är mer aktiva och temperamentsskillnader kan leda till att flickor och pojkar 
leker på olika sätt, vilket även har konsekvenser för språkanvändning.103  
 
Emellertid betonar man ännu igen samspelet mellan biologiska och sociala faktorer. 
Pojkar förväntas enligt Fredriksson & Taube vara starka, livliga, aktiva, aggressiva och 
riskbenägna, medan flickor förväntas vara passiva, lydiga och anpassningsbara. Dess-
utom måste pojkar vara försiktiga med att visa upp sig prestationsmässigt, för annars 
riskerar de mobbning. Därtill är pojkar känsligare för textens innehåll och föredrar 
manliga huvudgestalter. Det bör också tilläggas att flickor är mer benägna att skriva 
på fritiden än pojkar, vilket tyder på ett allmänt större intresse för skriftspråket bland 
flickor.104 Därför är målet för denna studie att undersöka just pojkars läsvanor, och 
inte flickors.  
 

2.5.4 Medievanor 
 
Svenska elevers medievanor, dvs. användning av informations- och kommunikations-
medel, har utan tvekan ändrat karaktär de senaste decennierna tillsammans med 
ankomsten av nya teknologier, vilket kan liksom med alla nyheter medföra viss oro. 
Lundberg kallar dessa nya medier som Internet och SMS för ”the new literacies” men 
han betonar samtidigt att förutsättningen för detta nya läsområde ändå är läsning på 
papper.105  
 
En intressant upptäckt som PISA 2009 gjorde och som inte nämndes i föregående 
avsnitt är att pojkar både i Sverige och i OECD som helhet läser oftare på nätet än 
flickor, även om flickor läser oftare för nöjes skull. Skillnaden är dock i Sverige att 
pojkar läser oftare än pojkar i OECD sammantaget, medan svenska flickor läser i 

                                                           
100 Fredriksson & Taube, 2012: 75 & 80.  
101 Nya Zeeland; Trinidad och Tobago; och Irland.  
102 Elley, 1992: 76 & 79.  
103 Fredriksson & Taube, 2012: 80.  
104 Fredriksson & Taube, 2012: 81-2.  
105 Lundberg, 2010: 126.  
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mindre utsträckning än flickor i OECD.106 Det är också intressant att notera att hela 
94 % av de svenska eleverna i PISA 2009 uppgav att de ofta surfar på nätet för nöjes 
skull (jämfört med 80 % i OECD som helhet) medan hela 89 % chattar på nätet 
(jämfört med två tredjedelar i OECD sammantaget).  
 
Fredriksson & Taube konstaterar utifrån dessa resultat att det är tydligt att ungdomar 
i allmänhet tillbringar mer tid framför datorer än med texter i pappersform. Dock är 
det viktigt att betona den kvalitativa skillnaden mellan måttlig datoranvändning för e-
post och internetsurfing, vilket Fredriksson & Taube menar leder till bättre läsresultat, 
och omåttligt spelande som Kail menar förknippas med sämre resultat i skolan 
eftersom skolarbetet försummas. 107 108 Samma kvalitativa skillnad observerade man 
också i PISA 2012 avseende antalet tv-apparater i hemmet där eleverna med endast en 
tv-apparat i hemmet fick högsta resultat. 109  Samtidigt uppgav tre fjärdedelar av 
deltagarna i PIRLS 2006 att de läser textremsan på tv minst några gånger i veckan, 
vilket också resulterade i högre läsprovsresultat.110 Kail påpekar dock att en timme 
framför tv:n inte nödvändigtvis innebär en timme som barnet i fråga annars hade 
ägnat åt läsning, utan snarare tvärtom är det mer sannolikt att ett barn som har svårt 
för att läsa kommer att hamna framför tv:n. 111 
 

2.5.5 Hemmet 
 
Det säger sig självt att hemmet är viktigt för barn. Fredriksson & Taube citerar 
Bourdieu (1993, 1997) som hävdar att det finns tre olika former av kapital som barn 
kan få nytta av under sin uppväxt: kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital. Kulturellt 
kapital avser språkbruk, kultur och smak, medan socialt kapital avser släktband, vän-
skapsförbindelser och andra förbindelser som kan komma till användning i yrkeslivet. 
Samtidigt avser ekonomiskt kapital endast förmögenhet, vilket Fredriksson & Taube 
antyder är av mindre betydelse än kulturellt och socialt kapital.112  
 
För att exemplifiera detta bör det upprepas att föräldrarnas språkanvändning är 
betydelsefull för barnets ordförråd (se 2.4 Språk- och läsutveckling). Fredriksson & 
Taube lånar två viktiga begrepp av Basil Bernstein (1971): ”elaborated code” och 
”restricted code”. Elaborated code avser ett mer universellt språkbruk som har 
utvecklats i medelklassen, medan restricted code avser ett mer avgränsat språkbruk 
som används i arbetarklassen.113 Idag kan dessa två begrepp te sig föråldrade och 
elitistiska. Dessutom kan man hävda att medelklassens ordförråd är lika ”restricted” 
som arbetarklassens eftersom båda klasser använder olika jargonger. Exempelvis kan 
ordet ”kamaxel” eller ”underslag” vara lika vardagliga ord i arbetarklassen som 
”lingvistik” eller ”realism” i medelklassen. Därför är det mer lämpligt idag att tala om 
olika jargonger och det är medelklassens jargong som man oftare stöter på i litteratur, 
vilket naturligtvis försvårar läsinlärning för vissa barn.  
 

                                                           
106 Skolverket, 2011: 79 & 148.  
107 Fredriksson & Taube, 2012: 108.  
108 Kail, 2015: 483.  
109 OECD: Database – PISA 2012.  
110 Skolverket, 2012: 68.  
111 Kail, 2015: 293.  
112 Fredriksson & Taube, 2012: 86 & 88.  
113 Fredriksson & Taube, 2012: 86.  
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PISA 2000 gjorde en för denna studie viktig åtskillnad mellan s.k. ”social kommun-
ikation” och ”kulturell kommunikation”, vilket ska betona en kvalitativ skillnad avse-
ende kommunikation i hemmet. Å ena sidan avser social kommunikation allmänt 
prat, att äta måltider tillsammans samt att diskutera barnets skolprestationer. Å andra 
sidan avser kulturell kommunikation diskussioner om politik, samhället, böcker, 
filmer eller tv-program samt att lyssna till musik tillsammans. Det visade sig att inte 
bara kommunikationens kvantitet utan också dess kvalitet var avgörande åtminstone i 
någon mån för elevernas läsresultat. För att illustrera detta fick deltagarna som 
hamnade i det nedersta kvartalet för social kommunikation i genomsnitt 481 poäng på 
lästestet medan de som hamnade i det översta kvartalet fick 511 poäng; en skillnad på 
30 poäng. Samtidigt fick deltagarna som hamnade i det nedersta kvartalet för kulturell 
kommunikation i genomsnitt 471 poäng på lästestet medan de som hamnade i det 
översta kvartalet fick hela 530 poäng; en skillnad på 59 poäng, vilket är en avsevärd 
skillnad. Med andra ord motsvarar kommunikationens kvantitet goda resultat, medan 
kvalitet motsvarar bättre resultat.114  
 
Emellertid är den enskilda variabeln som är av störst betydelse för utvecklingen av 
läsfärdigheter den läsmiljö som finns i hemmet.115 Detta gäller exempelvis att föräldrar 
läser för sina barn före skolstarten, vilket är positivt korrelerat med läsresultat.116 Ett 
ytligt men ändå avgörande tecken för en god läsmiljö är antalet böcker i hemmet, 
vilket är enligt Fredriksson & Taube viktigare än ekonomiska resurser.117 Enligt Elley 
bekräftade IEA Reading Literacy år 1991 denna bild och menar att sambandet mellan 
antalet böcker och läsresultat är entydigt.118 21 år senare nådde PISA 2012 samma 
slutsats: elever som angav att de hade 0-10 böcker i hemmet fick också det lägsta 
läsresultatet med 411 (samt det lägsta resultatet även i matematik och naturvetenskap). 
Ju fler böcker som angavs vara i hemmet desto bättre resultat fick deltagarna: 11-25 
böcker i hemmet resulterade i ett genomsnitt av 440 poäng; 26-100 resulterade i 476 
poäng; 101-200 resulterade i 507 poäng; 201-500 resulterade i 536; och elever som 
angav att det fanns mer än 500 böcker i hemmet fick i genomsnitt 541 poäng på 
lästestet.119  
 
Detta kan inte läsas som någon tillfällighet men samtidigt är antalet böcker i hemmet 
inte den enda variabeln som har ett positivt samband med läsresultat. Välstånd visar 
också samma korrelation. Data från PISA 2012 visar att de elever vars familjer 
hamnade i den lägsta inkomstgruppen, kategori 1, utgjorde 41,09 % av eleverna i 
OECD och fick också det lägsta genomsnittliga resultatet med 430 poäng. Detta 
följdes av kategori 2 med 473 poäng, kategori 3 med 500 poäng, kategori 4 med 513 
poäng, kategori 5 med 525 poäng och de rikaste familjerna, kategori 6, med 543 
poäng.  
 
Detta ska emellertid inte tolkas som om antalet böcker i hemmet och välstånd allena 
påverkar barns läsvanor, utan föräldrar uppmuntras att skapa en intellektuellt stim-
ulerande miljö som bl.a. omfattar pussel, böcker, diskussion och museibesök.120 Även 
utomordentlig begåvning måste fostras, enligt Kail, vilket inbegriper att föräldrar 

                                                           
114 OECD, 2001: 147.  
115 Fredriksson & Taube, 2012: 154.  
116 Fredriksson & Taube, 2012: 92.  
117 Fredriksson & Taube, 2012: 90.  
118 Elley, 1992: 80.  
119 OECD: Database – PISA 2012.  
120 Kail, 2015: 263.  
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måste ge uppmuntran, stöd, utmaningar och stimulering.121 Kail uppmanar föräldrar 
att ge beröm för hårt arbete och att se till att barn tar risker och ägnar sig åt ny-
tänkande; att de tänker utanför ramarna. Rent språkmässigt ska föräldrar uppmuntra 
korrekt grammatik och uppmana barn att använda ett mer varierat språk, istället för 
att förlita sig på vaga ord som ”grejer” eller ”någonting”.122 Lundberg menar vidare att 
man måste utveckla den situationsbundna kommunikationen som man har med barn 
och som gäller här och nu. Denna kommunikation ska även omfatta framtiden, det 
förflutna samt samtal per telefon där barnet exempelvis lär sig att inte använda gester 
för att uttrycka sig.123 Dock framförallt ska man göra språkinlärning kul genom att 
läsa, rimma, sjunga, skämta och använda främmande ord.124  
 

2.5.6 Skolan 
 
Med hänsyn till de övriga faktorerna och synnerligen faktorer i hemmet har skolan en 
svår uppgift framför sig; att se till att alla får en likvärdig utbildning och lär sig läsa. 
Fredriksson & Taube bekräftar denna bild och konstaterar utifrån resultaten från IEA 
Reading Literacy 1991 att 90 % av skillnaderna i elevernas läsfärdigheter kunde till-
skrivas elevvariation, medan endast 7-8 % av skillnaderna kunde hänföras till mellan-
skolvariation och ett futtigt 2,4 % kunde tillskrivas skillnader mellan lärare och under-
visningsmetoder.125  
 
Detta till trots nämndes det i avsnitt 2.4 Språk- och läsutveckling att medan 75 % av 
föräldrarna som deltog i PIRLS 2011 uppgav att deras barn redan kunde läsa i någon 
utsträckning vid skolstarten, måste skolan ändå lyfta de resterande 25 % av eleverna 
som inte kan skriva eller läsa. Dessutom bekräftar Fredriksson & Taube vikten av 
förskolan och menar att elever som har gått i förskolan tenderar att prestera bättre än 
elever som inte har gått i förskolan.126 I en bearbetning av resultaten från PISA 2009 
jämförde man socioekonomiskt missgynnade elever och konstaterade att en avgör-
ande skillnad hos de framgångsrika eleverna var deras närvaro i skolan.127 Dock säger 
det sig självt att även skolans kvalité är avgörande.  
 
Till skillnad från många andra faktorer i ett barns liv är skolan inte konstant, utan man 
byter lärare, klass och skola, vilket dessutom innebär att det är svårt att tillämpa 
kontinuitet i undervisning och vad gäller forskning är det svårt att hitta var problem 
har sitt ursprung.128 Därför är det aktuellt för denna studie att försöka ta reda på vad 
som har hänt under elevernas tidigare skolgång. Ett intressant exempel på vad som 
kan vara avgörande för elevernas läsinlärning är användning av datorer i skolan.  
 
När man lär sig skriva för hand kommer man ihåg bokstäverna bättre, enligt Fredrik-
sson & Taube, än om man lär sig på en dator.129 Dessutom hänvisar de till statistik 
från PISA 2009 som visar på en signifikant negativ samvariation mellan datoranvänd-
ning i klassrummet och läsresultat och konstaterar rätt trubbigt att det är dåligt att 
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använda datorer i skolan.130 PISA 2012 visade att hela 56,17 % av de svenska eleverna 
hade en bärbar som de använde i skolan och fick i genomsnitt 489 poäng, medan de 
13,89 % av eleverna som inte använde sin bärbar fick i genomsnitt 484 poäng och de 
som inte hade någon bärbar alls fick i genomsnitt 503 poäng på lästestet.  
 
Denna skillnad, även om den är betydelsefull, är inte lika signifikant som den negativa 
samvariationen mellan chatt i skolan och läsresultat. De som angav att de sällan eller 
aldrig chattade i skolan fick i genomsnitt 506 poäng; de som angav att de chattade en 
eller två gånger i månaden i skolan fick i genomsnitt 488; de som chattade en eller två 
gånger i veckan fick i genomsnitt 474 poäng; de som angav att de chattade nästan 
varje dag fick i genomsnitt 466 poäng; och sist men inte minst fick de som chattade i 
skolan varje dag i genomsnitt 440 poäng i läsresultat. Även resultaten i matematik och 
naturvetenskap visar på liknande mönster.131 Man skulle kunna tolka detta som med 
tv-tittande att elever som inte förstår väljer att chatta istället (se 2.5.4 Medievanor), men 
samtidigt kan man inte heller förstå om man inte koncentrerar sig. Lundberg menar 
att när man är koncentrerad och lyssnar eller arbetar intensivt stimuleras hjärnans 
belöningssystem i form av hormonet dopamin som flödar och gör att man tänker 
snabbare och lättare skapar associationer.132  
 
Klasskamrater som inte klarar av undervisningsnivån kan även förorsaka problem för 
andra elever. Fredriksson & Taube skriver om ”kamrateffekten” som innebär att 
elever som inte möter andra elever som presterar högre kan leda till att hela klassen 
hamnar på en lägre nivå, vilket också påverkar läraren som följaktligen anpassar 
undervisningen efter elevernas nivå.133 Fredriksson & Taube nämner också mobbning 
som en eventuell faktor som kan påverka elevernas prestationer. 134  Exempelvis 
nämndes faktumet tidigare (se 2.5.3 Kön) att särskilt pojkar måste vara försiktiga med 
att visa upp sig prestationsmässigt i skolan.  
 
Dock visar en OECD-rapport att lärarkvalité är den viktigaste faktorn som påverkar 
elevprestation, om man bortser från faktorer relaterade till hemmet.135 Däremot har 
klassens storlek ingen särskild betydelse. 136  För att bekräfta denna bild av lärar-
kvaliténs betydelse, visade PISA 2012 ett samband mellan elevernas uppfattning av 
sina lärare och sina läsresultat. Eleverna fick ta ställning till påståendet att de skulle 
anstränga sig mer om de skulle ha andra lärare, varav 12,35 % höll med starkt; 28,39 
% höll med; 42,90 % höll inte med; och 12,07 % höll inte med alls. Enkelt uttryckt 
fick de som höll med starkt de sämsta resultaten 464 poäng, vilket följdes av 480 
poäng, 504 poäng respektive 503 poäng för dem som inte höll med alls.137  
 
Frågan är dock vad som avser hög och låg lärarkvalité. Sammantaget kan man 
konstatera utifrån flera författares iakttagelser att goda lärare gör extra insatser, följer 
sina elevers utveckling noggrant, ger sina elever många möjligheter att läsa och diskut-
erar med eleverna det som de har läst.138 139 Dessutom är de aktiva, har förmågan att 
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engagera elever, tar ett ansvar, har kännedom om barn- och ungdomslitteratur och 
om elevernas behov, intressen och erfarenheter.140 141 Lärare kan exempelvis hjälpa 
sina elever genom att få eleverna att betrakta prov som utmaningar och inte hot, 
vilket är en fråga om att ändra elevernas perspektiv.142 Samtidigt ska man undvika 
metoder som dödar elevernas spontana intresse för skriftspråket eller som stör 
elevernas naturliga inlärning, exempelvis genom själlös drill eller formella teknik-
övningar.143 Vidare är tidig differentiering olämpligt; dvs. att det inte är tillrådligt att 
dela in grundskoleklasser i olika arbetsgrupper efter prestationsnivå för denna metod 
riskerar att de olika nivåerna blir bestående.144 Dessutom ska man inte heller individ-
ualisera elevernas arbete eftersom detta skjuter ansvaret från läraren till eleven och 
från skolan till hemmet, vilket har visat sig förstora de socioekonomiska skillnaderna 
prestationsmässigt. Detta innebär emellertid inte att undervisningen inte ska vara 
flexibel, utan den ska helst utgå ifrån lärarens direkta styrning genom exempelvis 
läxförhör.145  
 

2.6 Läsvanor och läsförmåga 
 
Anledningen till att området läsvanor och läsförmåga förtjänar sitt eget avsnitt är för 
att betona faktumet att läsförmåga både påverkar och påverkas av läsvanor (eller 
läsintresse), vilket skiljer sig från de övriga variablerna, såsom socioekonomiska 
faktorer, som har en enkelriktad relation till läsförmågan eftersom de endast påverkar 
(men inte påverkas av) läsförmågan. Med andra ord tyder forskning på att den som 
läser mer blir bättre på att läsa och den som är bättre på att läsa, läser mer; något som 
kallas för Matteus-effekten.146 Detta förhållande är självklart, men samtidigt är det 
oklart hur man kan påverka Matteus-effekten på ett positivt sätt.147  
 
Fredriksson & Taube konstaterar att en elevs läsvanor ofta är nära knutna till 
familjens läsvanor; dock inte alltid. Vidare menar de att det ofta är lättare att förstå 
texter som man intresserar sig för under förutsättningen att man kan läsa, samtidigt 
som goda läsare har lättare för att läsa texter i allmänhet, medan svaga läsare måste 
kämpa mer. 148  Ändå menar Fredriksson & Taube att alla stora undersökningar, 
inklusive PISA och PIRLS, har misslyckats med att besvara frågan huruvida läs-
intresset eller läsförmågan kom först, vilket är tydligt vid en närmare analys av data 
från PISA 2009.149  
 
Enligt PISA 2009 kan 18 % av elevvariationen i OECD förklaras av hur mycket 15-
åriga elever gillar att läsa.150 Data visar också att de svenska eleverna som läste frivilligt 
fick ett läsresultat av 525 poäng, medan eleverna som inte läste frivilligt fick ett 
resultat av 455 poäng; alltså en skillnad på hela 70 poäng. Samtidigt läste 75 % av de 
svenska flickorna för nöjes skull, vilket är något högre än OECD-genomsnittet, 
                                                                                                                                                                
139 Lundberg, 2010: 28.  
140 Fredriksson & Taube, 2012: 28.  
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145 Skolverket, 2009: 25 & 27-8.  
146 Fredriksson & Taube, 2012: 59 & 79.  
147 Fredriksson & Taube, 2012: 98.  
148 Fredriksson & Taube, 2012: 55-7.  
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medan 50 % av de svenska pojkarna läste för nöjes skull (se också 2.5.3 Kön). Man 
kan också konstatera utifrån figur 7 nedan att läsning för nöjes skull har ett klart 
samband, inte bara med läsning, utan även med matematik och naturvetenskap:  
 

”Ungefär hur mycket tid ägnar 
du vanligtvis åt att läsa för 
nöjes skull?” 

Andel elever 
(%) 

Läsning Matematik Naturveten-
skap 

Jag läser inte för nöjes skull 37,3 455 467 461 

30 minuter eller mindre per 
dag 

34,0 515 507 508 

Mer än 30 minuter men 
mindre än 60 minuter per dag 

17,4 539 523 529 

1 till 2 timmar per dag 8,2 539 515 528 

Mer än 2 timmar per dag 3,1 532 504 519 

 
Figur 7. Andel elever som laser för nöjes skull. Källa: Database – PISA 2009.  

 
Faktumet att de som läser mer än två timmar varje dag presterar något sämre än de 
som läser mellan en och två timmar per dag kan förklaras med att man antingen 
måste läsa mycket för att klara sig i skolan eller man är så pass läsintresserad att man 
försummar skoluppgifter. Om man däremot jämför dem som angav att de läste en till 
två timmar per dag med dem som angav att de inte läste för nöjes skull, ser man ett 
klart samband med elevernas resultat. Denna generalisering är emellertid något 
problematisk vid en närmare granskning eftersom den resultatmässiga skillnaden 
mellan dem som läser en till två timmar per dag och dem som inte läser för nöjes 
skull, är 84 poäng avseende läsning, 67 poäng avseende naturvetenskap och 48 poäng 
avseende matematik. Här ser man en avtagande betydelse för läskunnighet för varje 
ämne. Att läsa mycket är naturligtvis väsentligt för läsresultat, medan det är viktigt 
men inte lika avgörande för naturvetenskap som också värdesätter naturintelligens, 
och desto mindre viktigt för matematik där vikten huvudsakligen ligger på logisk-
matematisk intelligens, även om lingvistisk intelligens fortfarande är viktig för att klara 
frågorna (se också 2.3 Intelligenser och utveckling i allmänhet för Gardners teori om 
multipla intelligenser).  
 
Det är också intressant att jämföra elevernas lässtrategier med deras läsresultat. Ett 
exempel på en lässtrategi (och studiestrategi i allmänhet) är användningen av ord-
böcker och encyklopedier, vilket är avgörande för läsförståelsen. En elev som 
exempelvis stöter på ett obekant ord som ”kommunist” eller ”marodör” kan slå upp 
ordet eller lika gärna läsa vidare, vilket kan vara avgörande både för läsförståelsen och 
läsintresset. PISA 2009 frågade de deltagande eleverna huruvida de använder ord-
böcker och encyklopedier, till vilket de svenska eleverna gav följande svar:  
 

“Hur ofta är du engagerad i följande läsaktiviteter? Att använda 
en ordbok eller encyklopedi på nätet. (t.ex. <Wikipedia>)”.  

% Läsning 

Vet inte vad det är 1,43 375 

Aldrig eller nästan aldrig 16,88 448 

Flera gånger per månad 41,85 505 

Flera gånger per vecka 30,58 524 

Flera gånger per dag 8,43 500 
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Figur 8. Elevers användning av ordböcker och encyklopedier på nätet. Källa: Database – 
PISA 2009.  

 
Här kan man iaktta samma mönster som i figur 7. Måttliga ordboks- och encyklopedi-
läsare får signifikant bättre resultat än de som inte vet vad dessa resurser är eller sällan 
eller aldrig använder dem. Dessutom kan ovanligt mycket ordboks- och encyklopedi-
användning huvudsakligen förknippas med dyslektiker och andra elever som måste 
anstränga sig för att få bättre resultat. Dock låter sig ändå inte frågan besvaras 
huruvida läsintresset eller läsförmågan kom först. Här är det viktigt att vara medveten 
om att relationen mellan läsvanor och läsförmåga handlar om ett samband; inte orsak 
och verkan, och att även om det finns ett kausalt samband, är det inte säkert åt vilket 
håll relationen fungerar.151 Detta beror på att både svag läsförmåga och bristande 
läsintresse kan vara lika ostimulerande, vilket gäller även för följande statistik i figur 9:  
 

I vilken grad överensstämmer följande påstående om 
läsning? – Jag kan inte sitta stilla och läsa i mer än några 
minuter.  

% Läsning 

Håller inte med alls 41,05 533 

Håller inte med 37,56 493 

Håller med 13,16 448 

Håller med starkt 7,24 433 

 
Figur 9. Elevers förmåga att sitta stilla och läsa i mer än några minuter. Källa: Database – 
PISA 2009.  

 
Även om dessa data inte förklarar varför elever inte kan sitta stilla och läsa, är de ändå 
oroande för att över 20 % av de svenska eleverna angav att de inte kan sitta stilla och 
läsa i mer än några minuter och skillnaden i läsresultat är signifikant med hela 100 
poäng mellan dem som inte alls kan sitta stilla och läsa i mer än några minuter och 
dem som med lätthet kan sitta stilla och läsa längre. Därför är förhoppningen att 
denna kvalitativa studie kommer att lyckas där kvantitativa studier har misslyckats och 
åtminstone bringa lite mer klarhet till frågan vad som påverkar elevers läsvanor.  
 

3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vad som påverkar elevers läsvanor. Som 
framgår av forskningen som presenterades i bakgrunden är denna fråga inte alldeles 
enkel att besvara och kan bero på individuella förutsättningar. Därför kommer denna 
studie att vara kvalitativ i sin natur och endast fokusera på fyra pojkar i årskurs ett på 
fordonsprogrammet. Dock kan man inte endast fokusera på själva eleverna, utan de 
är också omringade av andra människor som kan påverka dem och som möjligtvis 
kan erbjuda förklaringar till vad som motiverar elevernas läsvanor och varför. Där-
med kan huvudfrågeställningarna delas upp i följande kategorier:  
 

1) Hur upplever dessa fyra elever läsning?  
2) Vad är det (inklusive bakgrund och särskilda förutsättningar) som motiverar 

deras perspektiv?  
3) Vilka är föräldrarnas bakgrunder och perspektiv på sina barns läsvanor (och 

övriga vanor)?  
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4) På vilka sätt kan föräldrarnas bakgrunder och perspektiv förklara elevernas 
läsvanor (och övriga vanor)?  

5) Vilka är elevernas lärares perspektiv på dessa fyra elevers läsvanor?  
6) Varför tycker lärarna att dessa fyra elevers läsvanor ser ut som de gör?  
7) Hur uppför sig dessa fyra elever i klassrummet?  

 

4. Metodologi 
 
För att besvara de ovannämnda frågeställningarna, valdes två infödda manliga elever 
och två utlandsfödda manliga elever på fordonsprogrammet på en gymnasieskola. 
Därefter genomfördes intervjuer med de fyra eleverna samt enkla test för att 
observera deras läsförmåga. Dessutom intervjuades två av elevernas gemensamma 
lärare samt de två infödda elevernas pappor. Därtill genomfördes tre klassrums-
observationer.  
 

4.1 Forskningsdesign 
 
Bryman nämner fem olika former av forskningsdesign: experimentell design, 
tvärsnitts- eller surveydesign, longitudinell design, fallstudiedesign och komparativ 
design.152 Det skulle vara givande att genomföra en longitudinell studie, som skulle 
kunna följa eleverna över ett antal år och ge värdefull information, men detta är tyvärr 
omöjligt beroende på tidsbegränsningar.153 Emellertid är det fullt möjligt att genom-
föra en fallstudie, som skulle ha för syfte att undersöka ett specifikt fall.154 Dock vore 
det ologiskt att endast undersöka en enda elev för detta skulle underminera studiens 
externa validitet avsevärt, dvs. att resultaten inte skulle kunna generaliseras överhuvud 
taget.155 Samtidigt är det värdefullt att jämföra olika elever, om än endast ett fåtal, för 
att försöka åstadkomma mer generaliserbara resultat; något som kallas för en kom-
parativ design.156 Bryman erbjuder ett slags kompromiss mellan en fallstudiedesign 
och komparativ design som kallas för flerfallsstudie. Detta slags design omfattar flera 
fall samtidigt och är mer lämpad för teoriutveckling eftersom resultaten är mer 
generaliserbara, om än inte i allra högsta grad.157 Därför ämnar denna studie genom-
föra en komparativ flerfallsstudie.  
 
Detta leder följaktligen till avgränsningen och valet av fall. Det är lämpligt att välja 
pojkar i årskurs ett av flera skäl. För det första är det bättre att ha kunskaper om 
ettors läsvanor eftersom de ändå har hela sin gymnasieskolgång framför sig och lärare 
har möjlighet att påverka deras utveckling. För det andra undersöker PISA-
undersökningarna just femtonåringar, vilket motsvarar elever i årskurs ett på 
gymnasiet och årskurs nio i grundskolan. Detta faktum är dock inte lika viktigt som 
den första poängen. Vidare har man iakttagit en bjärt kontrast mellan infödda elever 
och elever som är födda utomlands och därför ämnar denna studie undersöka både 
infödda manliga elever och manliga elever som är födda utomlands för att kunna 
jämföra dem (se också 2.5.2 Utländsk bakgrund). Det kan antas att elever födda 
utomlands kan motiveras av andra faktorer än infödda elever och därför är 
förhoppningen att denna extra dimension kommer att kunna kasta ljus på vad det är 
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som motiverar olika elever. Ytterligare är det viktigt att ta hänsyn till studiens externa 
validitet och undersöka två av varje, dvs. två infödda elever och två utlandsfödda 
elever. Det är dock inte möjligt att undersöka fler elever beroende på tidsbegräns-
ningar. Vad gäller valet av gymnasieprogram är fordonsprogrammet en självklarhet 
för att det är ett yrkesförberedande program dit ”skoltrötta elever” skickas men där 
läskunnighet ändå är avgörande för att bland annat kunna analysera bilar med hjälp av 
datorer.158  
 

4.2 Kunskapsteoretiska ståndpunkter 
 
Tidigare presenterades resultat och statistik från ett antal kvantitativa undersökningar, 
som PISA 2009, PISA 2012 och PIRLS 2006, och därtill nämndes faktumet att dessa 
kvantitativa undersökningar har sina begränsningar; huvudsakligen att de delvis miss-
lyckas med att förklara sambandet mellan läsvanor och läsförmåga (se 2.6 Läsvanor och 
läsförmåga). Kvantitativ forskning betonar kvantifiering av information (exempelvis i 
form av statistik) och inbegriper vanligtvis tre olika huvuddrag. För det första strävar 
kvantitativ forskning efter att vara objektiv. För det andra förknippas kvantitativ 
forskning med positivism; en kunskapsteoretisk ståndpunkt som är förankrad i kon-
kreta fakta och som försöker skapa lagmässiga teorier som kan generaliseras.159 För 
det tredje utgår kvantitativa metoder oftast från ett deduktivt synsätt, vilket innebär 
att forskaren går igenom de teoretiska övervägandena som redan har gjorts tidigare 
och deducerar en hypotes som denne sedan kastar under empirisk granskning. 160 
 
Emellertid var det svårt att dra några konkreta slutsatser utifrån de data som jäm-
fördes i bakgrunden, även om datainsamlingarna var omfattande och undersökning-
arna var noga genomtänkta. Därför är målet för denna studie att bygga vidare på 
dessa kvantitativa studier med kvalitativa metoder med förhoppningen att kunna fylla 
i vissa informationsluckor. Fredriksson & Taube menar att kvalitativa metoder 
handlar om att beskriva världen såsom undersökningspersonerna själva upplever den. 
Vad gäller läsforskning kan man exempelvis undersöka hur barn upplever läsning, i 
vilken kontext läsning förekommer och vilka processer som iakttas i ett klassrum vad 
gäller barns utveckling.161 Det kvalitativa angreppssättet förknippas med ett induktivt 
synsätt, vilket i motsats till det deduktiva synsättet innebär att forskningen styr teorin; 
alltså försöker man skapa en teori.162 I det här fallet räcker inte de kvantitativa data till, 
så det ter sig lämpligt att samla in data av ett annat slag och på ett annat sätt.  
 
Skillnaden mellan naturvetenskapen och samhällsvetenskapen, enligt Alfred Schütz, är 
att samhällsvetenskapen studerar medvetna föremål, vilket också är fallet i denna 
studie.163 Därför är det också klokt att välja ett alternativt synsätt till positivismen. Ett 
lämpligt alternativ är det tolkande synsättet som kallas för hermeneutik och som utgår 
ifrån människors handlingar. Den avgörande skillnaden mellan positivism och 
hermeneutik är att positivism endast strävar efter att förklara mänskligt beteende 
medan hermeneutik också betonar en empatisk förståelse av människors beteende; att 
forskaren försöker fånga den subjektiva innebörden av en handling och är inte 

                                                           
158 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2002: 52.  
159 Bryman, 2011: 30 & 40.  
160 Bryman, 2011: 21 & 26.  
161 Fredriksson & Taube, 2012: 32.  
162 Bryman, 2011: 29.  
163 Bryman, 2011: 33.  
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nödvändigtvis distanserad i sitt förhållningssätt till undersökningspersonerna. 164 
Frågan hur man väljer att fånga denna subjektiva innebörd leder till metodvalet.  
 

4.3 Metodval 
 
Enligt Fredriksson & Taube kan man välja mellan att samla in information med hjälp 
av test, enkäter, intervjuer, observationer och textanalyser.165 Dessutom föreslår Alan 
Bryman i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder experiment som metod, men ett pro-
blem med experiment är att de ofta sker i en konstlad miljö och elevernas beteende 
skulle i det här fallet inte vara naturligt.166 Därför är observationer att föredra framför 
experiment för att kunna besvara fråga sju om hur eleverna uppför sig i klassrummet 
(se 3. Syfte och frågeställningar).  
 
Å ena sidan kan man genomföra strukturerade observationer som följer ett observ-
ationsschema. Å andra sidan kan man istället genomföra ostrukturerade observationer 
utan några givna scheman. Risken med strukturerade observationer är att man får 
förutfattade meningar och kanske också missar detaljer som man annars hade varit 
mottaglig för utan något schema som måste följas. Därför är det lämpligare att 
genomföra ostrukturerade observationer, helst under svensklektioner men även under 
andra lektioner. Samtidigt måste man också välja mellan att genomföra deltagande 
observationer, vilket innebär att jag exempelvis skulle delta under lektioner som lärar-
assistent, eller att genomföra icke-deltagande observationer där jag endast observerar, 
helst på avstånd. Faran i att delta är att jag själv påverkar elevernas beteende och 
målet är att se elevernas naturliga beteende utan mitt inflytande och därför är valet 
självfallet att genomföra icke-deltagande observationer.  
 
Observationer räcker dock inte för att förklara elevernas läsvanor, utan erbjuder 
endast ett litet fönster in i deras vardag. Därför är det viktigt att samla in information 
inte bara från eleverna, utan även från deras lärare och föräldrar för att kunna få en 
helhetsbild. PISA-undersökningarna använder enkäter för att samla in stora mängder 
av information. Enkäter kan innehålla både slutna och öppna svar. Sluta svar kan inte 
utvecklas utan inbegriper exempelvis ja, nej eller kanske som svar, medan öppna svar 
kan vara utförligare och innebär att undersökningspersonerna skriver mer detaljerade 
svar. Nackdelen med slutna svar är att de endast ger begränsad information om vad 
eleverna tycker och tänker, vilket är fallet för PISA-undersökningarna.167 Problemet 
med öppna svar i det här fallet är att denna studie ämnar undersöka just läsvanor, 
vilket omfattar både elever som gillar att läsa och skriva och elever som inte gillar att 
läsa och skriva, och att begära av elever som inte gillar att skriva att fylla i enkäter 
skulle vara opraktiskt och orealistiskt. Därför är det enda alternativet att samla in 
information muntligt genom intervjuer.  
 
Fördelen med intervjun som metod, förutom att informanterna besparas mödan att 
skriva, är att man som intervjuare har möjlighet att tolka inte enbart svaren som ges, 
utan även den intervjuades kroppsspråk.168 Andra fördelar är att man som forskare 
även kan ställa uppföljningsfrågor och den intervjuade får personlig kontakt med 
forskaren, vilket kan vara en trygghet om man ger personliga svar. Bryman nämner tre 
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olika slags intervju: strukturerad intervju, ostrukturerad intervju och semistrukturerad 
intervju. Strukturerade intervjuer liknar enkäter i och med att de följer ett fast fråge-
schema utan möjlighet att avvika från eller utveckla svaren. Ostrukturerade intervjuer 
är nästan raka motsatsen i och med att de är öppna för avvikelser och följer endast en 
frågeguide som man utgår ifrån men som inte styr intervjun. Semistrukturerade 
intervjuer är sålunda en kompromiss som följer ett noga formulerat frågeschema men 
som ändå är öppna för uppföljningsfrågor och att vidareutveckla intressanta teman 
som man tidigare inte hade räknat med. Detta är att föredra över de två förstnämnda 
alternativen i och med att strukturerade intervjuer riskerar att försumma viktiga 
detaljer som kan förekomma under samtal av en mer informell beskaffenhet samtidigt 
som ostrukturerade intervjuer riskerar att avvika för mycket från ämnet. Här är det 
alltså viktigt att ha noga formulerade frågor så att man inte tappar tråden och så att 
man kan tänka ut och formulera frågorna i förväg som sedan kan anpassas efter 
individuella förutsättningar.169  
 
Det är också viktigt att diskutera själva frågeformuleringarna. Den största farhågan är 
att man gör inferenser under intervjuns gång som förutbestämmer svaren. Ett 
exempel på detta är om man vill ta reda på vilka lärare eleven i fråga har gillat och 
ogillat, ska man helst undvika frågor som, ”Vilken är din favoritlärare?” Detta riskerar 
att tvinga eleven att välja en favorit, även om han inte har en favorit. Han kanske har 
två favoriter eller ogillar alla. Därför är det bättre att vara öppen för olika möjliga svar, 
vilket de följande frågorna gör: 1) ”Har det varit några särskilda lärare som du gillat 
extra mycket?” 2) ”Har det varit några särskilda lärare som du ogillat extra mycket?” 
Här ges eleven utrymme att nämna favoriter för att sedan välja lärare som han har 
ogillat ”extra mycket”. Vidare bör det noteras att det är lika viktigt att ta reda på vilka 
lärare eleven i fråga har ogillat under sin skolgång för att hjälpa förklara elevens 
läsförmåga, läsintresse och läsvanor.  
 
Detta leder till den tredje metoden för datainsamling. I det här sammanhanget räcker 
det inte med att endast observera eleverna i klassrummet och att samtala med dem 
om deras läsvanor utan det är nödvändigt att även se hur de presterar läsmässigt. För 
att kunna förklara deras positiva, negativa eller likgiltiga inställning till läsning är det 
väsentligt att ta reda på hur de läser och vad de förstår, speciellt om det är deras 
läsförmåga som avgör deras läsvanor. En metod som man kan använda sig av för att 
undersöka detta område är textanalys. Man kan både analysera texter som eleverna 
själva har producerat, antingen som en del av den normala undervisningen eller som 
en del av detta projekt, och man kan analysera texterna som eleverna läser. 170 
Problemet med den sistnämnda metoden är att den förutsätter att eleverna läser 
frivilligt, vilket ofta inte är fallet. Dessutom är problemet med textanalys i allmänhet 
att den utgör ett forskningsområde i sig som omfattar komplicerade analysmetoder 
som bl.a. the Contrastive Analysis Hypothesis171 och Error Analysis.172 Ett sista problem är 
att även om elevernas texter reflekterar deras läsförmåga i någon mån, handlar det 
mer om skrivning än läsning som färdighet.  
 
Därför är det enda alternativet att genomföra ett slags test. Test kan i vanlig 
bemärkelse liksom enkäter ha både öppna och slutna svar men gemensamt för alla 
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slags test är att man försöker mäta färdigheter och kunskaper, vilket är avsikten här. 
En kritik som däremot anförs mot test är att varje testsituation är konstlad och 
motsvarar därmed inte de verkliga situationerna där eleverna läser.173 Därför är det 
inte heller meningen att eleverna ska göra ett test i vanlig bemärkelse, utan de ska helt 
enkelt presenteras med en text som de får läsa högt under inspelning som sedan kan 
granskas och diskuteras. Detta kommer att likna en uppgift snarare än ett test varefter 
eleverna också kommer att få uppföljningsfrågor för att se vad de förstår. Detta är 
någonting som Kail kallar för ”sampling behavior with tasks”, dvs. att ta prov av 
beteende med uppgifter.174  
 
Valet av läsmaterial är inte heller alldeles enkelt för man saknar utrymme att testa 
elevernas färdigheter med flera texter. Därför avgränsades textvalet till skönlitterära 
texter som är mer intressanta och lättare att läsa än många andra genrer. Vidare 
behöver texten vara utmanande samtidigt som den är rimligt lätt att förstå. Därför 
valdes kapitel fyra från Universums änglar av den isländske författaren Einar Már 
Guðmundsson (se Bilaga 1). Detta kapitel är djupt, humoristiskt och innehåller även 
enkla politiska referenser, men för att kunna förstå dess humor och betydelse måste 
man ha ett tämligen välutvecklat ordförråd och förmåga att läsa mellan raderna. 
Samtidigt är utdraget inte ålderdomligt eller särskilt komplicerat, utan utgör ett idealt 
exempel av en text som skulle kunna diskuteras i svenska. Samtidigt bör det tilläggas 
att inte bara högläsningen kommer att spelas in, utan även hela intervjuerna både för 
att undvika onödiga störningar och för datainsamlingens exakthet.  
 

4.4 Etiska överväganden 
 
Kail nämner ett antal etiska ansvar som forskaren har gentemot undersöknings-
personerna. För det första måste man använda metoder som har minsta potential att 
föranleda stress eller skada. Därför genomfördes intervjuerna på tumanhand bakom 
stänga dörrar samtidigt som jag försökte skapa en trevlig stämning. För det andra 
måste man förklara forskningsprojektet för deltagarna så att de kan bestämma huru-
vida de vill delta eller inte. Detta gjorde jag både skriftligt och muntligt, först inför 
hela klassen och sedan för enskilda deltagare (se även Bilaga 2). För det tredje ska man 
undvika bedrägeri, vilket i det här fallet var lätt att göra i och med att inga experiment 
genomfördes och alla deltagarna var medvetna om och inte oroliga för faktumet att 
jag spelade in intervjuerna. Sist men inte minst ska man skydda undersöknings-
personernas identiteter och integritet. Trots att ingen av deltagarna ville skydda sin 
identitet insisterade jag ändå på att de skulle välja sina egna pseudonym. Dessutom 
kommer bl.a. gymnasieskolan där undersökningen ägde rum att förbli anonym.175  
 
Samtidigt är jag medveten om att intervjuerna krävde elevernas, föräldrarnas och 
lärarnas värdefulla tid, men alla som var inblandade upplevde intervjuerna som 
konstruktiva, enligt deras kommentarer, eftersom alla fick uttrycka sig själva och 
reflektera. Det bör också tilläggas att jag växlade en del okänslig information om 
eleverna med papporna och lärarna; något som framgår i analysen (se 5. Resultat och 
analys). Denna informationsväxling var konstruktiv och gjordes med elevernas bästa i 
åtanke.  
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Vad gäller min egen person är det viktigt i forskarrollen att reflektera över mitt 
förhållande till informanterna. Jag kände inte någon av informanterna sedan tidigare, 
vilket innebär att jag kunde vara objektiv under studiens gång. Samtidigt ansåg jag det 
vara värdefullt att dämpa den avskräckande effekten som en obekant forskare even-
tuellt kan ha på informanter och göra stämningen under intervjuerna lättsammare 
genom att berätta lite om mig själv och vara informell i möjligaste mån. Det var 
synnerligen viktigt med eleverna i fråga att dämpa effekten av min ålder, högre ut-
bildning och roll som lärarstudent genom att vara informell och undvika att betraktas 
som auktoritet. Därför var det viktigt med alla informanter att också visa att jag bryr 
mig om eleverna samtidigt som jag inte dömer någon.  
 
Här bör min subjektivitet också betonas. Bryman menar att man har blivit alltmer 
medveten om att det är omöjligt för en forskare att ha fullständig kontroll över sina 
värderingar. Därför menar han att man som forskare måste vara självreflekterande.176 
Därmed kan jag konstatera att jag värderar läskunnighet och läsintresse högre än vissa 
andra förmågor och intressen. Det vill däremot inte säga att andra färdigheter och 
intressen är värdelösa eller ointressanta, utan snarare att alla människor, såsom 
Gardner poängterar, har sina egna styrkor och svagheter. Dessutom anser jag att man 
ska läsa för att leva och inte tvärtom; leva för att läsa.  
 

4.5 Urvalet 
 
Utifrån litteraturen stod det klart från början att elevurvalet skulle avgränsas till två 
infödda manliga elever och två utlandsfödda manliga elever som läser på fordons-
programmet. Årskurs ett valdes också delvis för att de flesta eleverna är i samma ålder 
som deltagarna i PISA-studierna och delvis för att det fortfarande finns utrymme att 
påverka dessa elevers läsvanor under gymnasietiden. I praktiken valdes eleverna delvis 
på grundval av frivilligt deltagande, vilket var fallet för de två infödda eleverna, och 
delvis på grundval av brist på fler frivilliga, vilket var fallet för de utlandsfödda 
eleverna. Det fanns bara två i denna klass och de var båda villiga att delta. Valet hade 
ingenting med elevernas läsvanor eller läsförmåga att göra. De infödda elevernas 
pappor valde också att delta, men det var tyvärr omöjligt att kontakta mammorna. 
Samtidigt fanns det endast två utlandsfödda elever i klassen, varav båda kom till 
Sverige som ensamkommande barn och det fanns inte några föräldrar att tillgå. 
Lärarnas deltagande var också frivilligt och omfattade två av fyra av elevernas lärare 
för att kunna skapa en helhetsbild av elevernas beteende och prestationer.  
 

4.6 Genomförandet i praktiken 
 
Först tog jag kontakt med Patrik som jobbar på en gymnasieskola som erbjuder 
fordonsprogrammet. Patrik är mentor åt vissa av eleverna i klassen samt transport-
lärare för alla. Samtidigt har han ett nära samarbete med den andra mentorn och var 
villig att delta. Då fick jag följa med på en transportlektion, som också fungerade som 
ett mentorsmöte, där jag presenterade mig själv och projektet för eleverna i årskurs 
ett, varav alla visade sig vara pojkar. Då fick jag kontakt med de två infödda eleverna 
och en av de utlandsfödda eleverna. Senare tog jag kontakt med den andra utlands-
födda eleven.  
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Därefter fick de som skulle delta, läsa och skriva under ett informationsbrev som 
dessutom skulle läsas och skrivas under av föräldrarna som ville delta (se Bilaga 2). 
Det visade sig att de två utlandsfödda eleverna var ensamkommande barn som hade 
fyllt arton. Dessa elever intervjuades ändå, med extra frågor som stöd för att försöka 
kompensera för föräldrarnas frånvaro. De infödda elevernas pappor valde också att 
delta. Därmed intervjuades först alla eleverna, sedan båda papporna och sist av alla 
intervjuades mentorn samt svenskläraren som här kallas för Elisabet. Elisabet inter-
vjuades för att se hennes perspektiv på elevernas läsvanor, läsresultat och hur hon 
undervisar dem i läsning och motiverar dem att läsa. Dessutom intervjuades alla 
enskilt och individuella intervjuscheman och frågor utformades efter behov (se även 
Bilaga 3, Bilaga 4, Bilaga 5 och Bilaga 6).  
 
Först började intervjuerna med en upprepning av informationen som de redan visste; 
bl.a. att deltagandet är frivilligt och att deras anonymitet och integritet kommer att 
skyddas. Sedan började frågorna som sedan övergick till läsningen, endast i elevernas 
fall, av kapitel fyra från Universums Änglar, vilket i sin tur följdes av fler frågor. 
Intervjuerna varade mellan 45 och 120 minuter och alla verkade uppleva intervjuerna 
som trevliga och i de flesta fallen givande därför att eleverna, föräldrarna och lärarna 
ibland fick göra ett slags självrannsakan och fundera på saker som de aldrig tidigare 
hade tänkt på. Dock var den största nackdelen med denna studie att jag inte fick tag i 
de infödda elevernas mammor och att de ensamkommande barnen inte hade några 
anhöriga som kunde kontaktas för att komplettera helhetsbilden. Trots detta var det 
ändå möjligt att skapa utförliga bilder av elevernas (och i vissa fall även föräldrarnas) 
bakgrunder och läsvanor som nästa kapitel kommer att visa.  
 

4.7 Bearbetning 
 
På grund av de inspelade intervjuernas omfattning (över nio timmar totalt) var det 
omöjligt att transkribera allting. Istället transkriberades intressanta citat ordagrant, 
medan den största delen av inspelningarna sammanfattades i form av anteckningar. 
Dessa citat och anteckningar granskades sedan utifrån syftet, tidigare forskning och 
teorier.  
 

4.8 Metoddiskussion 
 
I sin bok Samhällsvetenskapliga metoder beskriver Alan Bryman de tre viktigaste kriter-
ierna för bedömning av undersökningar som berör människor. Det första kriteriet är 
reliabilitet, vilket avser huruvida resultaten påverkades av externa faktorer eller inte.177 
För att uppnå hög reliabilitet i denna studie bestämde jag mig för att undvika att delta 
under observationerna som gjordes i möjligaste mån. Dessutom intervjuades alla 
informanter på tumanhand i slutna rum både på själva gymnasieskolan och på det 
närmaste biblioteket. Det var möjligt att boka dessa rum och därför blev vi sällan 
avbrutna eller störda av externa faktorer.  
 
Det andra kriteriet är replikation och avser huruvida denna studie skulle kunna upp-
repas.178 Intervjuerna var semistrukturerade och följde noggrant formulerade intervju-
scheman. Dessa skulle lätt kunna tillämpas igen, med undantag för frågorna som var 
specifika för individer. Därför skulle jag råda den som skulle vilja upprepa denna 
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studie att försöka formulera egna frågor vid behov som är specifika för individer. 
Detta beror på att man måste vara öppen för elevernas individuella läsvanor, intressen 
och studieprestationer. Observationerna var däremot ostrukturerade och skulle hjälpa 
mig lära känna elevernas personligheter och beteende. Även om jag inte följde något 
observationsschema, skulle detta kunna upprepas med lätthet. Det viktigaste att hålla i 
åtanke är att vara uppmärksam för vad eleverna gör som läraren inte ser, vilket kan 
vara utmanande. Vad gäller testet är texten och frågorna noggrant formulerade och 
kan lätt upprepas.  
 
Det tredje kriteriet är validitet, vilket avser huruvida resultaten är giltiga och relevanta. 
Denna studie har låg mätningsvaliditet eftersom den är kvalitativ och sökte inte mäta 
elevernas läsvanor. 179 Däremot är den interna validiteten hög av två skäl. För det 
första var det oproblematiskt att ta reda på vilka läsvanor eleverna ifråga har eftersom 
intervjuerna gav mig ett tillfälle att ställa uppföljningsfrågor och ge informanterna 
extra information. Det gällde bara att medvetandegöra dem mer specifikt om vad 
läsvanor avser. För det andra är det säkert att nödvändighet var mest avgörande i 
dessa fyra elevers fall men att läsintresse också var viktigt. Detta beror också på 
metodvalet och dess omfattning. Hade eleverna besvarat frågorna i enkäter, hade jag 
inte kunnat förklara frågorna, ställa uppföljningsfrågor eller fått djupa förklaringar. 
Erik hade definitivt skrivit så kortfattat som möjligt men istället fick han förklara sig i 
tal. Dessutom kunde papporna och lärarna ge andra perspektiv på elevernas beteende, 
bakgrund och prestationer. Tyvärr var det dock en nackdel för den interna validiteten 
att de infödda elevernas mammor och de utlandsfödda elevernas föräldrar inte kunde 
intervjuas. Vad gäller den externa validiteten är det dock inte möjligt att generalisera 
resultaten eftersom urvalet var begränsat till endast fyra elever. 180  Däremot är 
resultaten tillräckligt omfattande och relevanta för att kunna stödja teoriutvecklingen 
på området.  
 

5. Resultat och analys 
 
I detta kapitel presenteras och analyseras resultaten av alla intervjuerna, observation-
erna samt testen som genomfördes. Det bör också upprepas att alla namn är finger-
ade. De infödda eleverna valde namnen Erik respektive Karl; de utlandsfödda elev-
erna valde namnen Arash respektive Marwan; de infödda elevernas pappor valde 
namnen Jan respektive Arne; och lärarna valde namnen Patrik respektive Elisabet. 
Dessutom omnämns inte staden där studien ägde rum eller vissa andra egennamn, 
som stadsnamn, för att dölja informanternas identiteter.  
 

5.1 Elevernas bakgrunder och upplevelser av läsning.  
 
Nedan återges intervjuerna med de fyra eleverna för att visa vilka bakgrunder de har 
inklusive skolgång och utgångspunkt i livet; vad som driver och intresserar dem; hur 
de upplever läsning och varför; samt vilka läsvanor de har. Detta kompletteras av 
lästestet. Många variabler omfattas för att försöka förklara deras läsvanor i dag.  
 

5.1.1 Eriks bakgrund och upplevelse av läsning 
 

                                                           
179 Bryman, 2011: 51.  
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Erik är 16 år gammal och är född och uppvuxen i samma kommun där han fort-
farande går i skolan idag. Hans föräldrar och lillebror alla talar svenska som moders-
mål och bor tillsammans två mil utanför staden i ett litet samhälle där Erik också gick 
i grundskolan. Numera åker han buss till ett gymnasium i centrum där han går på 
fordonsprogrammet och läser svenska, engelska, transport och idrott & hälsa. Han 
började spela bandy när han var sju år gammal och är fortfarande målvakt. Han 
spelade också fotboll i några säsonger, men är numera fokuserad på bandy och tränar 
hela nio gånger i veckan med pass mellan en och en halv- och en och en kvartstimme 
och hinner umgås med sina vänner mest på fredagskvällar.  
 
Vad gäller hans skolgång har den varit konsekvent avseende plats, men något vinglig 
resultatmässigt. Han förklarar att när han gick i förskolan började han lära sig läsa och 
tyckte att det var roligt fram till årskurs fyra då han tappade intresset. Han förklarar 
detta på flera sätt. För det första ogillade han sin lärare i svenska, engelska och 
matematik som han hade i årskurs fyra, fem och sex, som han beskriver som ”dum i 
huvet”, ”blåst” och ”stenhård”. Detta utvecklade han med att förklara att man fick 
”skolk” även om man glömde en penna. Han menade också att han redan var duktig 
på matematik och därför klarade han sig under hennes matematiklektioner, men han 
var något svagare på engelska och svenska från början och klarade sig sämre där. 
Detta kan speglas mot hans favoritlärare, SO-läraren som han hade i årskurs sju, åtta 
och nio. Honom beskriver Erik som ”härlig” och menar att han kunde skämta. Han 
förklarade skillnaden som att den kvinnliga läraren var sträng vilket innebar att han 
tappade motivationen. Dessutom kände han i årskurs fem och sex att han hade ”växt 
ur den där skolan”. Han blev frustrerad när lärare ”dumförklarade” allt och be-
handlade eleverna som barn. Ofta kände han att det dröjde i klassrummet och när 
man ropade ut svaren blev lärarna ”griniga”. När eleverna började ifrågasätta lärarna 
blev situationen kaotisk, vilket i sin tur ledde till att lärarna såg ner på eleverna ännu 
mer. Däremot trivdes han i årskurs sju, åtta och nio, vilket sammanträffar med tiden 
med SO-läraren.  
 
Eriks olyckliga möte med den kvinnliga läraren i matematik, svenska och engelska kan 
tolkas utifrån Jean Piagets kognitiva utvecklingsteori. I årskurs fyra var Erik ungefär 
tio år gammal, vilket enligt Piaget är slutet av de konkreta operationernas stadium och 
elva år är början av de formella operationernas stadium, vilket är en ny fas i barnets 
liv då barnet börjar tänka mer abstrakt och spekulera på hypotetiska situationer; samt 
resonerar deduktivt om olika möjliga utfall. 181  Detta förklarar varför han började 
ifrågasätta läraren och skolan just då. Dessutom kan detta tolkas utifrån Beat Wirz’ 
konstaterande att begåvade barn som redan kan läsa när de kommer till skolan 
riskerar att bli understimulerade och eftersom de inte håller samma tempo, hamnar de 
så småningom efter de andra barnen. 182 Å ena sidan klarade han alla prov utan att 
göra läxorna, vilket är ett tecken på begåvning. Å andra sidan uppgav han inte vilka 
betyg han siktade på och dessutom menade han att han inte var lika stark i engelska 
och svenska som i matematik redan när läraren kom. Detta kan man tolka som att 
han var ett normalt begåvat barn vars redan något bräckliga förhållande till svenska 
och engelska påverka-des negativt av den kvinnliga läraren som kom i årskurs fyra.  
 
Erik blev dock godkänd i alla ämnen i grundskolan och fick, enligt honom, B i idrott 
& hälsa; C i geografi, historia, matematik, slöjd och teknik; D i bild, hem & 
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konsumentkunskap och svenska; och E i biologi, kemi, religionskunskap, samhälls-
kunskap, engelska och tyska. Han menade att han ogillar engelska och svenska och 
motiverade detta med att han ogillar att skriva och läsa, vilket han förklarade med att 
han inte kan sitta stilla. Vidare menade han att hans mamma och speciellt hans pappa 
”pushade” honom att bli godkänd i alla ämnen och tillade att utan deras stöd hade 
han blivit underkänd i engelska och tyska.  
 
Någonting intressant som kom fram under intervjun var att Erik aldrig gör sina läxor, 
vilket inte alltid har varit fallet. Han mobbades aldrig för engagemang i skolan och 
ansåg inte att specialundervisning hade hjälpt honom, men menade däremot att han 
slutade göra sina läxor tidigt för att han blev godkänd på alla prov ändå och tillade: 
”Jag gör inte mina läxor. Jag har tröttnat på dem. I trean, fyran och femman gjorde jag 
dem när det var nytt, men sexan, sjuan, åttan och nian har jag inte gjort en läxa.” Han 
menade vidare att hans rastlöshet (att han inte kunde sitta stilla) började i årskurs fyra 
då han också började umgås med sina vänner och i årskurs sju började han jobba på 
sin epatraktor, vilket han slutade med när han kom till gymnasiet. Bandyträningen 
krävde då liksom nu mycket av hans tid och han beskrev vidare att han var ”skoltrött” 
i årskurs sju, åtta och nio, vilket också berodde på att han inte kunde sitta stilla.  
 
Detta ska dock inte tolkas som att Erik endast är intresserad av att roa sig, utan han 
uppgav att han endast kan sitta och spela dataspel i en halvtimme innan han tröttnar 
och beskrev tv- och film-tittande som att ”glo i någon film” och menade att han 
endast ser på filmer eller serier vid brist på någonting annat att göra, som när han 
reser. Han lyssnar till musik mest när han åker bil och han är med på Facebook, 
Instagram och Snapchat, men bara av praktiska skäl för att hålla kontakt och se 
andras bilder. Han menade dessutom att om någon lägger upp en kommentar på 
Facebook, läser han endast de två första meningarna. ”Jag kan inte med datorer”, 
sade han och tillade att han använder datorer i genomsnitt två timmar per dag, men 
endast i skolan, vilket även gäller hans e-postanvändning. Istället gillar han exempelvis 
att jaga, men gillar dock inte att sitta på pass utan måste även röra på sig då, och 
därför följer han med en vän som har en västsibirisk lajka, medan hans far, Jan, sitter 
på pass. Detta rör dessutom den enda politiska frågan som är viktig för honom: den 
ökända vargfrågan. Annars är han ointresserad av politik och tänker inte rösta i fram-
tiden. Under intervjun uppgav han att han upplever teoretiska ämnen som svårare i 
allmänhet för att man måste läsa och skriva och tillade, ”Jag lär mig det praktiska.” 
”Alltså, det är det som jag är bäst på.” Detta avspeglar Banduras koncept om själv-
förmåga, vilket innebär att han har lärt sig vad han kan och inte kan göra och följer 
denna tråd, vilket också innebär att han blir bättre på ”det praktiska” och sämre på 
teoretiska områden, som engelska som han kan ”hyfsat” medan han fick B i idrott & 
hälsa i grundskolan.183  
 
Erik går numera på fordonsprogrammet för att han är målinriktad och vill bli 
brandman. Här påstod han att han tar efter sin far, liksom i det mesta, som är brand-
man och som bl.a. också blev skoltrött och valde träningen före skolan. Däremot 
beskrev han sin mor som ”exemplarisk” i skolan och kunde inte förklara varför han 
tog efter sin pappa och inte sin mamma. Erik har också praoat med sin far, Jan, och 
varit med på trafikolyckor och automatiska brandlarm. Med egna ord beskrev Erik 
att, ”Pappa var liksom jag är nu […]. Han ville alltid att jag skulle få det bättre än han 
fick. Nu är det hårdare att komma in på brandkåren än det var då.”  
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Erik trivs på gymnasiet där hans favoritämnen är transport och idrott & hälsa och 
angav att han till skillnad från grundskolan, inte ogillar någon lärare, åtminstone än så 
länge, men hans favoritlärare är Patrik som har transport. Han tycker om Patrik för 
att han bl.a. kan skämta och behövde exempelvis göra en paus mitt i en lektion en 
gång för att han inte kunde sluta skratta. Patrik brukar också försöka vårda elevernas 
språk och säger upprepade gånger varje lektion att sluta svära, vilket Erik upplever 
som en ”rolig grej” som inte påverkar eleverna negativt och som han kan förstå. Han 
uppgav dessutom att han gillar när det blir liv i klassrummet, men inte hela tiden.  
 
Erik är fortfarande inte språkintresserad idag, vilket han menade att han aldrig heller 
har varit, och gillar fortfarande inte engelska och svenska, men nämnde någonting 
viktigt i det här sammanhanget. Samtidigt som han menade att han aldrig skulle läsa 
frivilligt eller läsa en större text i skolan, gillar han ändå svensklärarens strategi att 
hjälpa eleverna läsa. I svenska får de läsa högt i grupper, vilket jag själv fick iaktta. 
Han tillade dessutom att det skulle gynna honom att arbeta med uppgifter av en mer 
praktisk beskaffenhet i svenska och engelska istället för att jobba på teoretiska om-
råden.  
 
Då Erik intervjuades gjorde han fortfarande inte sina läxor och uppgav dessutom att 
han aldrig använder ordböcker vid läsning; endast Google Översätt i engelskan. Vän-
nerna tycker inte heller om att läsa, enligt honom. Han sade dock två saker av stort 
intresse. För det första trodde han att han hade kunnat påverkas av bättre strategier i 
klassrummet i grundskolan, men nämnde endast högläsning i grupp som förslag. För 
det andra upplever han allt som ”lika” när han läser; en upplevelse som man inte ska 
ta lättvindigt. Detta påminner om studien som genomfördes av Lundberg och som 
konstaterade att goda läsare anpassar sig efter textens svårighetsgrad, medan dåliga 
läsare håller samma tempo och försöker inte relatera till texten.184 Dock innan man 
kan dra slutsatser på denna punkt, är det viktigt att diskutera hans prestation vid 
högläsningen av kapitel fyra i Universums änglar.  
 
Första stycket i kapitel fyra beskrev han som ”svår att läsa” och hans läsförmåga kan 
beskrivas som hackig eftersom han är ovan. Han började däremot bli mer van ju mer 
han läste, vilket tyder på att han är ovan. Han stannade exempelvis vid ord som 
”satta”, för att det är en perfekt particip som man sällan använder, och ”reserv-
personal”, för att det är ett långt ord. Dessutom var det inte oväntat att han uttalade 
främmande ord som ”Alltinget” som *”allting-ett” eller hade svårt för isländska 
egennamn som ”Ingólfur” eller ”Austurvöllur”. Han förstod inte heller ord som 
”ursinnig pöbel” och ”lemlästningar” som han stannade vid eller ”marodörer” och 
”vitgardister” som han uttalade med den långa vokalen /ɑː/. Det som dock var mer 
kännetecknande för en ovan läsare var att han uttalade ”dem” stavningsenligt och 
tenderade att gissa sig fram. Exempel på detta är att han läste upp *”stenkastningar” 
istället för ”stenkastning”; *”nybyggarna” istället för ”nybyggaren”; och *”kraftigt” 
istället för ”kraftiga”. Dessutom uttalade han ”regeringens” som *”resjiseringens” och 
”batongchocker” som *”batongchockar”. Dessutom var han ovan vid vissa grammat-
iska konstruktioner som ”denna världen” från Bibeln som han läste upp som *”denna 
värld” och ”för all dess stenkastning” som han läste upp som *”för alla dessa sten-
kastningar” (se Bilaga 1 – Universums änglar, kapitel 4 av Einar Már Guðmundsson för 
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att jämföra). Detta tyder på bristfällig språklig medvetenhet (se även 2.4 Språk- och 
läsutveckling).  
 
Erik tyckte att texten var ”konstig”; varken på ett positivt eller negativt sätt. Å ena 
sidan förstod han trots svårigheter att huvudkaraktärens födelsedag var en ”historisk 
dag” på grund av stenkastningen, men å andra sidan förstod han inte innebörden i det 
riktigt. Dessutom förstod han att problemet under förlossningen var att huvud-
gestalten inte ville komma ut i världen, men förstod samtidigt inte att detta skulle 
tolkas som humoristiskt. Efter högläsningen förstod han inte skillnaden mellan de två 
första tidningsutdragen; att det första utdraget skrevs utifrån politikernas perspektiv 
medan det andra skrevs utifrån protesterarnas perspektiv. Detta kan ha berott på att 
han läste upp texten högt, vilket jag var medveten om, och därför fick han jämföra 
dem i tystnad, men förstod ändå inte. Därför läste jag upp utdragen högt för honom 
och då förstod han skillnaden.  
 

5.1.2 Karls bakgrund och upplevelse av läsning 
 
Karl är 16 år gammal, född i Stockholms län och uppvuxen i samma stad där han nu 
går i gymnasiet. Han har en halvbror på sin mammas sida som är 22 år gammal och 
en storasyster som är 17 år gammal, dvs. sex respektive ett år äldre, och hela familjen 
talar svenska som modersmål. Föräldrarna skilde sig för ca sju år sedan och numera 
bor han hos sin pappa och hans syster hos sin mamma. Nu går de båda på samma 
gymnasium och umgås mycket. Han har dessutom ett positivt förhållande med sin 
storebror som nu bor i Södermanlands län och som han betraktar som en förebild.  
 
Flera saker är utmärkande för Karl och hans familj. För det första har han en positiv 
relation till båda sina storasyskon som har betytt mycket för honom och hans vanor i 
allmänhet. Hans mamma jobbar på daghem och i förskolan, medan hans pappa 
arbetar inom vård, men det är egentligen hans halvbror som verkar ha påverkat hans 
livsval mest. Karl uppgav att han ”följer i hans fotspår” och förklarade att han valde 
att börja spela fotboll och X-Box tack vare honom och följer även hans storebrors 
yrkesval att bli lastbilschaufför:  
 

”Han är lastbilschaufför och jag har gått praktik hos honom när jag hade praktik i nian 
och åttan. Jag tyckte det var rätt så intressant. […] Jag funderade förut på att bli pilot. 
[Det] var jag väldigt intresserad i. […] Men jag är sådan som vill ut och jobba direkt 
efter gymnasiet. Just nu vill jag inte på högskola och så.”  

 
Denna kommentar för tankarna till vikten av hemmet och synnerligen läsmiljön som 
råder i hemmet. Statistik presenterades i bakgrunden om sambandet mellan föräld-
rarna och barnen avseende läsvanor och läskunnighet, men utifrån detta förhållande 
kan man även anta att storasyskon kan ha en lika avgörande inverkan på ett barns 
intressen och vanor. 185 186  
 
För det andra har han rest utomlands varje år tillsammans med sin pappa och syster 
sedan han var 6-7 år gammal, bl.a. till Örebro och Stockholm och vidare till Bulgarien 
och Turkiet. Resandet har gett honom värdefulla upplevelser, men har måhända inte 
varit lika avgörande för honom som andra faktorer. Början av resandet samman-
träffade också med skolstarten, men han minns varken när han började gå i skolan 
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186 Fredriksson & Taube, 2012: 90, 92 & 154.  
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eller när han började läsa. Han började också spela fotboll ungefär samtidigt, vilket 
han senare tappade intresset för. Numera har han intresserat sig för fotboll igen och 
har börjat sommarjobba som domare, men spelar inte.  
 
Han förklarade vidare att han blev mobbad i grundskolan, men inte för sitt engage-
mang utan mest, som han uttryckte det, för att han inte sade ifrån. Man kan nästan 
sammanfatta hans personlighet med en fras som han använde i klassrummet efter 
intervjun: ”Det är lätt att skylla ifrån sig själv.” Han har aldrig ogillat någon lärare eller 
något ämne, även om han gillade bild något mindre, som han uttryckte det. Däremot 
var hans favoritlärare en manlig lärare som undervisade i teknik och fysik och Karl 
beskrev honom på samma sätt som Erik beskrev sina favoritlärare:  
 

”Han var skämtsam av sig. Han var seriös när det gällde undervisning, men annars var 
han skämtsam och glad hela tiden. Det gick att prata med honom.” 

 
Han har aldrig fått specialundervisning och i årskurs nio fick han B i engelska; C i 
matematik, svenska och teknik; D i biologi, geografi, hem & konsumentkunskap, 
kemi, spanska och samhällskunskap; och E i bild, historia, idrott & hälsa, religions-
kunskap och slöjd. Han förklarade sina fem E: ”Många eller de flesta ämnena 
förutom just idrott är jag inte särskilt engagerad i eller intresserade i. Man bara gör det 
man ska. Inte mycket mer eller så.” Däremot förklarade han sina C i matematik, 
svenska och teknik: ”Jag är inte jätteintresserad av dem. Jag har väl lite lättare för vissa 
ämnen än för andra.”  
 
I motsats till detta kan hans B i engelska förklaras på flera sätt. Man kan anta att han 
har påverkats åtminstone delvis av resandet utomlands, men han förklarade själv att 
det mest beror på spelandet. Han uppgav att han började spela X-Box för ca fyra år 
sedan när han var elva-tolv och då han började spela online fick han kontakt med 
många engelsktalande. Då började han även tala engelska på Skype och denna kontakt 
via nätet påverkade hans engelska och sålunda även hans intresse och betyg i eng-
elska. Här är det värt att notera att spelande också kräver en del läsning, om än inte i 
samma utsträckning som många andra medier. Han angav att även om han inte gillar 
spanska beskrev han sig själv som språkintresserad och förklarade sitt intresse för 
engelska på följande sätt:  
 

”På väldigt många olika sätt när man pratar så känns det som att man kan formulera sig 
på ett helt annat sätt på engelska än man kan på svenska.”  

 
Idag går han liksom de övriga eleverna i denna studie på fordonsprogrammet och 
läser transport, svenska och engelska; varav engelska och transport är hans favorit-
ämnen, även om han inte heller ogillar svenska. Han uppgav att han inte använder 
ordböcker vid läsning, utan endast Google Översätt i engelska, och brukar inte göra 
läxor, utan bara när han måste skriva klart en uppsats. Hans favoritlärare på gymnasiet 
är transportlärarna, Patrik och den andra mentorn, vilka han också beskrev som 
”glada” och ”skämtsamma”. Då blev jag motiverad att påpeka att både han och Erik 
endast nämnde manliga lärare som favoriter och jag frågade varför han tyckte att det 
förhöll sig så. Han svarade något tveksamt att det är skillnad på manliga och kvinnliga 
lärare, vilket han menade kan bero på att han själv är kille och man kan skämta med 
manliga lärare på ett helt annat sätt. Däremot skämtar kvinnliga lärare ”mer eller 
mindre”, men det blir ”en helt annan atmosfär.” Det verkar som om både Erik och 
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Karl uppskattar lärare som intar en balansgång mellan att vara skämtsamma och 
seriösa.  
 
Båda pojkar uppskattar när det blir lite ”liv” i klassrummet samtidigt som de båda 
inser värdet av arbetsro. Avseende just kön kan man reflektera på Elleys redovisning 
av IEA Reading Literacy där han både konstaterade att tidig skolstart är ofördelaktig 
för pojkar och att pojkar verkar prestera i genomsnitt sämre under kvinnliga lärare, 
vilket han menar kan bero på att pojkar lättare identifierar med manliga lärare.187 Jag 
frågade Karl också om Patriks språkvård, till vilket han svarade att tillrättavisningarna 
egentligen driver på svärandet eftersom eleverna vill ”jäklas”. Dock utgör inte detta 
något problem.  
 
Idag har Karl till skillnad från sin storebror, en flickvän som han tillbringar mycket tid 
med. Han spelar fortfarande bl.a. GTA och Call of Duty på X-Box, men tillbringar mer 
tid med flickvännen numera. Han ”vet inte” om flickvännen påverkar hans studier, 
men de tenderar att chatta under lektioner på Facebook, vilket jag observerade. Dock 
menade han under intervjun att han ibland säger ifrån för hennes skull så att hon kan 
koncentrera sig på sina egna lektioner. Det är inte det enda som han gör under 
lektionstiden, utan han började även spela upp en film vid ett tillfälle. Han hade 
jobbat ihop med en klasskamrat på elva frågor i transport och då de blev klara med 
uppgiften, spelade Karl upp filmen, Silent Night, vilket de båda såg på i väntan på att 
resten av klassen skulle bli klar. Han menade vidare att frågorna var lätta att besvara, 
åtminstone för hans del, för att det rörde sig om repetition, vilket han upplever som 
värdefullt eftersom han minns innehållet bättre. Samtidigt uppgav han att han lyssnar 
till Patrik trots att han chattar.  
 
Karl minns som tidigare nämnt inte när han började läsa, men kommer däremot ihåg 
att han läste mycket serietidningar som Kalle Anka när han var yngre. Hans pappa 
brukade gå på loppmarknader och köpa serietidningar åt honom och han antar att 
han blev läsintresserad för när han hittade någonting som han tyckte var intressant, 
som Kalle Anka, ville han läsa vidare. Samtidigt tyckte han mycket riktigt att serie-
tidningsläsning skiljer sig från person till person, vilket diskuterades i bakgrunden då 
PISA 2012 fann att 28,7 % av pojkar läste serietidningar, medan endast 16,1 % av 
flickor uppgav att de läste serietidningar.188 Han läste bl.a. mycket serie-tidningar och 
pocketböcker fram till två-tre år sedan då han tappade intresset. Detta kunde han inte 
förklara men menade samtidigt att han inte heller ogillar att läsa och läsintresset kan 
komma tillbaka. Dessutom tillade han att det är frågan om att börja läsa och om han 
finner texten intressant är det lätt att fortsätta.  
 
Han läser dock inte längre ”fysiska böcker”, utan läser mest på nätet. Denna läsning 
omfattar bl.a. Wikipedia i skolan och artiklar utanför skolan. Han är med på 
Facebook, Snapchat, Kick och som tidigare nämnt, Skype. Dessutom använder han 
sin Smartphone mycket ofta. Han tyckte även att det nästan börjar att bli en besatthet. 
Han är också på Expressen och läser artiklar om fotboll och stora händelser och slår 
upp fakta på Wikipedia i skolan, exempelvis om andra världskriget, vilket han är 
intresserad av. Han lär sig i allmänhet om krig som ägde rum under 1900- och 2000-
talen genom att prata med folk som vet mer, men ser däremot inte på dokumentär-
filmer. Dessutom använder han e-post både inom och utanför skolan för fotboll och 

                                                           
187 Elley, 1992: 76 & 79.  
188 Skolverkets rapport 352, s. 90. 
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för att ibland hålla kontakt med folk runt omkring världen. Det är däremot skillnad 
nu när han har flickvän. Förut ville han mest bara åka hem för att spela direkt och 
spelade, enligt honom, ca 5-7 timmar om dagen och ännu mer i helgen, men nu spelar 
han avsevärt mindre tack vare henne. På fritiden gillar han också att se på filmer som 
Saw-filmerna och tv-serier som The Walking Dead.  
 
Karl har ett till synes stort ordförråd och använde ord som ”dock” och ”finner” 
under sin korta kontakt med mig, vilket också visade sig vid läsningen av kapitel fyra 
från Universums änglar. Karl läste med säkerhet och flyt men gjorde snabba pauser eller 
tvekade vid ord som ”våldshot”, ”kommunisternas”, ”landsförräderi”, ”inbegripna” 
och ”ovillkorligen”; ord som han dock förstod. Samtidigt stannade han som väntat 
vid det obekanta ordet ”vitgardister” och uttalade endast ett ord fel: *”sprejade” 
istället för ”spejade”, vilket man kan tolka som ett enkelt misstag och inte som en 
regel. De enda orden som han inte förstod var ”pöbel” och ”marodörer”. Vidare 
beskrev han utdraget som ”spännande”, men hade en vag förståelse för det och 
trodde att det handlade om krig. Dock förstod han på ett ungefär skillnaden mellan 
tidningsutdragen vid en andra läsning och sade lite tveksamt att det rörde sig om 
”olika vinklar”; något som jag utvecklade för honom. Samtidigt förstod han att 
huvudgestalten inte ville ut i denna världen för att det var ”hemskt”. Samman-
fattningsvis märker man skillnaden mellan en ovan läsare hos Erik och en van läsare 
hos Karl. Emellertid är det ännu svårt att konstatera huruvida läsintresset eller läs-
förmågan kom först hos Karl.  
 

5.1.3 Arash’ bakgrund och upplevelse av läsning 
 
Arash är 18 år gammal, född och mestadels uppvuxen i en by utanför en storstad i 
Afghanistan. Han har en lillebror som är 16 år gammal som han delar boende med 
och en mamma som bor utomlands. Hans mamma är analfabet och saknar utbildning 
medan hans pappa som också saknade utbildning lärde sig dock läsa och skriva för 
räkenskapens skull, men Arash hade aldrig sett honom läsa en bok. Medan hans 
pappa bodde i Iran och jobbade, gick Arash i skolan där han lärde sig läsa och skriva 
på sitt modersmål, dari189, samtidigt som han gick på en shiitisk madrassa190 där han 
lärde sig läsa Koranen på klassisk arabiska. Han blev aldrig mobbad för sitt engage-
mang i skolan, men när hans pappa återvände från Iran menade han att skolgången 
inte fick påverka Arash’ arbete och därför slutade han studera efter endast två år och 
några månader. Hans pappa var jordbrukare, bensinmacksägare och taxichaufför. 
Arash beskrev sin skolgång som våldsam där han blev slagen om han bl.a. pratade 
under lektionstiden, bad på fel sätt eller läste upp Koranen fel inför imanen under 
läxförhör. För det sista fick han fyra rapp i ena handen och fyra i den andra. Detta var 
normen och det gick inte heller att söka skydd hos föräldrarna som själva delade ut 
lika hårda straff.  
 
Han förklarade vidare att hans etniska utseende gör honom till en måltavla för de 
sunnitiska talibanerna som vill stoppa utvecklingen i landet och sålunda siktar bl.a. på 
pojkar och män som reser till Kabul för att studera. Dessa har enligt Arash dödat 
många som har försökt ta sig mellan storstäderna genom att exempelvis bortröva 
människor och halshugga dem. En dag körde hans pappa taxi med några passagerare 
på väg till Kabul då de körde på en landmina som exploderade. Ingen överlevde. Då 

                                                           
189 Dari är nära besläktad med persiska och betraktas ibland som en persisk dialekt.  
190 Islamisk skola.  
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valde familjen att ta sig därifrån när han var ca 14 år gammal och flydde till en 
storstad i östra Pakistan där han fick arbeta tillsammans med sin morbror som sandal-
försäljare, skräddare och även ibland som mekaniker. Bortsett från att förstå persiska, 
som är nära besläktad med dari, kan han också en del urdu, vilket beror på hans tid i 
Pakistan och Bollywood-filmer som han gillar att se på. Pakistan visade sig dock inte 
vara någon fristad för dem då attentat också utfördes där. En dag exploderade en 
bomb på en lokal marknad där 113 omkom.  
 
Även om de förstod risken i att fly till Europa, riskerade de ändå att dö i Pakistan eller 
i bästa fall leva ett ovärdigt liv. Han var då 15½ år när de bestämde sig för att ta sig till 
Europa. Efter tre månaders resande bl.a. med hjälp av smugglare, lyckades han ta sig 
till Sverige i början av 2013. Som ensamkommande flyktingbarn fick han uppehålls-
tillstånd och följdes efteråt av sin lillebror till Sverige, medan mammans ansökan om 
uppehållstillstånd fick avslag.  
 
I Stockholm gick han på en grundskola i ett år där han lärde sig svenska och fick sina 
slutbetyg. Till skillnad från Erik och Karl var han mån om att göra sina läxor och fick 
också läxstöd på boendet. Han fick ett A i idrott & hälsa; B i bild och slöjd; ett C i 
svenska som andraspråk; ett D i teknik; E i biologi, geografi, historia, hem & 
konsumentkunskap, religionskunskap, samhällskunskap; och F i kemi och matematik. 
A:et i idrott & hälsa förklarade han med att han gillar idrott. Dessutom gillar han att 
gå på gym samt träna boxning och simning på fritiden. Slöjd har han också jobbat 
med tidigare och han sammanfattar sin tid i årskurs nio som positiv. Hans favorit-
ämnen i grundskolan var dock engelska och svenska och hans favoritlärare var 
svenskläraren som han beskrev som ”bättre än en pappa” och som han menade 
brydde sig om hans välbefinnande, situationen på boendet och var trevlig i allmänhet.  
 
Han tyckte däremot att kemi var svårt, men det största problemet var egentligen 
matematik. Under intervjun uppgav han att han ogillade sin matematiklärare; en 
kvinna från Iran som talade persiska. En del av problemet var att hon lämnade ett tag 
och ersattes av fyra olika vikarier, vilket innebar inkonsekvens i undervisningen och 
när hon återvände meddelade hon att de skulle ha prov, vilket han inte klarade av. 
Han förklarade vidare att anledningen till att han ogillade henne var på grund av 
hennes regler, som han uttryckte det. För det första flyttade hon onsdagslektionen till 
fredagen då de redan hade en lektion, vilket resulterade i att de skulle ha matematik i 
tre timmar varje fredagseftermiddag. För det andra avslutade hon varje fredag tidigt 
med motiveringen att eleverna hade jobbat hårt, vilket Arash menade endast var en 
täckmantel för att hon hade andra planer. Hon var redan borta, enligt Arash, innan 
eleverna ens hade hunnit lämna klassrummet. Han ville dock stanna kvar och fortsätta 
studera matematik men kunde inte protestera eftersom många andra också ville gå 
tidigt och således förlorade de ofta 30 minuter. Av alla dessa skäl blev han underkänd 
i matematik, men läste upp sitt betyg under sommaren. Något skämtsamt menade han 
att det som han inte hade klarat av att göra på ett år, klarade han av på endast två 
veckor under sommaren och fick ett E. Även om man än igen kan observera samma 
könsmönster här som tidigare nämnt, är detta ändå av en annan beskaffenhet efter-
som hans ogillande för denna kvinnliga lärare snarare berodde på inkompetens och 
bristande ansvar.  
 
Ändå menade han att det känns ”toppen” att vara i Sverige, för det fanns inga fram-
tidsutsikter i Afghanistan. Han tycker om att jobba för att man både kan tjäna pengar 
och få erfarenhet och han har redan jobbat som arbetsledare inom trädgårdsskötsel 
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samt på en pizzeria. Nu vill han hitta arbete på ett äldreboende för att han gillar att 
hjälpa människor. En sak som han imponerades över när han först anlände var 
religions- och trosfriheten som råder i Sverige. Detta intryck gjorde att han ifrågasatte 
sin shiitiska utbildning i Afghanistan och förkastade sin tro, även om han ännu har 
vissa islamiska värderingar.  
 
Numera har han flyttat till denna stad tillsammans med sin lillebror och studerar på 
fordonsprogrammet tillsammans med de andra eleverna som ingår i denna studie. Det 
känns ”lugnt och tryggt” på gymnasiet där han läser transport, engelska och svenska 
som modersmål; varav svenska och engelska är hans favoritämnen, även om han 
också tycker om transport. Det är värt att kommentera här att han läser svenska som 
modersmål av brist på lärare i svenska som andraspråk. Han skulle vilja få extra stöd i 
svenska, men endast ”om det finns” och är ändå tacksam för det som han får. 
Engelskan är dock viktigast för honom för att han vill kunna använda det utomlands. 
Även om hans kortsiktiga mål är att skaffa arbete på ett äldreboende är hans lång-
siktiga mål överraskande nog att bli stridssoldat, men detta förklarade han med att 
han vill hjälpa de oskyldiga: ”Om jag räddar en persons liv så räcker det i hela mitt 
liv.” Han resonerade sålunda att om han först skaffar ett jobb efter gymnasiet som 
lastbilschaufför, kan han sedan bli soldat när han har blivit svenskmedborgare.  
 
Idag tränar han och tittar på filmer med sin bror på fritiden. De ser ofta på 
Bollywood-filmer men hans favoritfilm är Mad Max. Vidare lyssnar han bl.a. till rap 
på sin smartphone och gillar att se på nyheterna samt fotbollsmatcher, även om han 
inte längre är intresserad av att spela. I Stockholm umgicks han endast med persisk-
talande vänner, men nu har han många svensktalande vänner, vilket han gillar och 
vilket hjälper honom lära sig svenska. Han är med på Facebook, Instagram och 
Snapchat, även om han inte chattar så mycket, och uppger att han använder sin mobil 
och bärbar ”ganska lite”; fyra-fem timmar varje dag, vilket omfattar film- och serie-
tittande samt läsning.  
 
Han betraktar sig själv både som språkintresserad och läsintresserad. Å ena sidan är 
han inte intresserad av att utveckla sin dari eller att ha modersmålsundervisning och är 
enligt honom något svag på att läsa på dari, men å andra sidan är han språkintresserad 
avseende svenska och engelska. Arash uppgav att han är läsintresserad för att han 
gillar att lära sig nya saker genom att läsa, vilket han även gör hemma på fritiden. Han 
menade vidare att hans lillebror som gick i skolan i Pakistan och som har en bättre 
läsförmåga och kan mer engelska, är en förebild för honom som även brukar prata 
engelska och svenska hemma för att öva om de är på rätt humör. Vidare menade han 
att han inte har några läs- och skrivsvårigheter och gillar att läsa bl.a. självbiografier. 
På svenska har han läst Jag är Zlatan; en figur som han tidigare hade diskuterat med 
sina vänner innan han kom till Sverige och fann intressant att lära sig mer om. 
Dessutom har han läst Jag är en pojke med tur som är en biografi om en afghansk pojke 
som kom till Sverige. Denna historia avspeglade många av hans egna kunskaper och 
erfarenheter och det var intressant att känna igen sig i pojkens situation. Annars läser 
han noveller för att de är kortare och lättare att öva på. Han är fortfarande något svag 
på att läsa på svenska och förutom att se på Rapport på tv, försöker han läsa Afton-
bladet samtidigt som det är lite överkurs och därför läser han oftast 8 Sidor i mobilen, 
vilket är en tidning på förenklad svenska. Det är alltså viktigt för Arash att kunna följa 
utvecklingen i världen. På svenska använder han endast ordböcker när han vill ta reda 
på ett viktigt ord; annars frågar han sina lärare och vänner.  
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Vid läsning på dari använder han aldrig ordböcker och har läst bl.a. noveller och om 
Hitler på dari. Dessutom följer han BBC Farsi, dvs. på persiska. Däremot läser han 
bara övningsuppgifter på engelska; inte noveller eller svårare texter av något slag. 
Varken Arash eller hans lillebror är ”skoltrötta” som somliga elever, utan är intress-
erade av att studera. Arash’ svensklärare som brukade sitta bredvid honom och rätta 
honom under högläsningen i årskurs nio, var den största motiverande faktorn för 
hans läsning på svenska och uppgav att han aldrig hade lärt sig svenska utan honom, 
men menade samtidigt att hans lillebror också motiverar honom att läsa. Däremot 
minns han aldrig att hans mamma har pratat om vikten av att läsa, även om hon lät 
honom gå i skolan, medan hans pappa snarare utgjorde ett hinder för hans skolgång 
och följaktligen hans läsinlärning, vilket man får hålla i minnet också var ett vanligt 
fenomen i Sverige då folkskolan först infördes 1842.  
 
Själv uppgav Arash att han inte har några läs- och skrivsvårigheter, även om det inte 
är alldeles lätt att läsa på dari, persiska eller svenska. Vid högläsningen av kapitel fyra 
från Universums änglar upplevde han ansenliga problem, även om han förstod mycket 
av texten. Under läsningen av första utdraget var det snarare frågan om vilka ord han 
egentligen förstod; i stort sett förstod han bara prepositionerna och orden ”attack-
erar”, ”tårgas” och ”stenkastning”, medan ordet ”kommunisternas”, som vållade 
stora problem för honom, kändes bekant (på persiska uttalas ordets rotmorfem 
”kämyənist”). Dessutom förstod han orden ”våld” och ”hot” separat, men samman-
skrivna som ”våldshot” var svårare att läsa och förstå. Svåra ord för honom var 
liksom för de infödda eleverna ”ursinnig pöbel” och ”marodörer”, men till skillnad 
från dem förstod han heller inte ”vållar”, ”skingrades”, ”landsförräderi”, ”förloss-
ning” och följaktligen inte heller ordet ”förlossningsavdelning”; varav alla dessutom 
var svåra att läsa upp. Andra ord läste han dessutom upp delvis eller helt fel: ”batong” 
blev *”bagong”; ”barbariska” blev *”barabiska”; ”förneka” blev *”förekomma”; 
”existens” blev *”excited” (engelska); och ”porten” blev *”bordet”. Sista exemplet 
skulle möjligen kunna tolkas som ett tecken på dyslexi, men först måste man överväga 
den ortografiska skillnaden mellan orden. [b] och [p] skulle lätt kunna förväxlas både 
av infödda barn och utlandsfödda elever som har lärt sig ett annat alfabet i grunden. 

Jämför exempelvis de persiska motsvarigheterna för [p] som är [پ] och [b] som är [ب] 
och som också skulle vara lättförväxlade för dem som lär sig persiska. Även om Erik 
och Arash upplevde liknande problem i och med att deras högläsning var hackig och 
präglades av tolkningsproblem, var Arash ändå svagare. Han läste i vissa fall bättre än 
Erik och läste *”för att dess stenkastning” vilket kan jämföras med Eriks *”för alla 
dessa stenkastningar”, men skillnaden var att Arash behövde läsa närmare än Erik för 
att kunna förstå överhuvudtaget.  
 
Med tanke på hans bristande förståelse för textens ordförråd var hans tolkning av 
texten heller inte särskilt utvecklad. Han fick läsa om tidningsutdragen igen, vilket han 
gjorde högt för sig själv, men förstod ändå inte skillnaden mellan dem. Han förstod 
däremot faktumet att huvudgestaltens födelsedag var en historisk dag på grund av 
stenkastningen, men kunde inte utveckla detta. Dessutom förstod han som tidigare 
nämnt inte ordet ”förlossning” och sålunda inte heller problemet under förlossningen 
eller humorn i texten. Samtidigt som han ännu har en del kvar att lära sig kan man 
ändå konstatera att han har kommit långt och kommer att utvecklas mer under de 
kommande åren förutsatt att han fortsätter att använda svenska. Vad gäller hans 
läsintresse är han både intresserad av nyfikenhet och för nödvändighetens skull. Han 
liknar Karl såtillvida att han läser det som han finner intressant, men skiljer sig 
samtidigt från Karl i så måtto att han måste läsa för att lära sig svenska. Man kan 
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däremot inte dra en kam över alla asylsökande och hävda att alla är intresserade av att 
lära sig svenska eller lära sig läsa. Därför kan man konstatera att läsintresset föregick 
läsförmågan, åtminstone avseende svenska och engelska. Detta verkar också gälla 
persiska och dari eftersom han ändå följer nyheterna på persiska och läser texter på 
dari. Måhända uppskattar han och hans bror också värdet av att läsa eftersom de kan 
jämföra med livet utan läskunnighet.  
 

5.1.4 Marwans bakgrund och upplevelse av läsning 
 
Marwan är 18 år gammal, född och uppvuxen i en storstad i norra Marocko. Han talar 
marockansk arabiska som modersmål och hans pappa var, enligt vad han har hört, en 
nederländsk lastbilschaufför som brukade köra mellan Nederländerna och Marocko. 
När Marwans mor blev gravid försvann han dock spårlöst och lämnade kvinnan 
ensam. Marwan gick aldrig i skolan i Marocko i vanlig bemärkelse, men när han var 
fem år gammal, började han gå på en madrassa där han i likhet med Arash lärde sig 
läsa Koranen på klassisk arabiska under lika hårda omständigheter; om man läste fel 
slog shejken eller fakiren till med en pinne. Dock tog hans liv en tragisk vända när 
han var åtta år gammal. En dag söktes han upp av sin mammas väninna och berättade 
för honom att hans mor hade dött. Han fick aldrig veta hur hon hade dött eller se 
henne igen, utan fick lämna enrumslägenheten som de hade hyrt och hamnade på 
gatan. Då tog hans utbildning på madrassan också slut med en endast begränsad 
läsförmåga och han flyttade till hamnen där han förmådde överleva på egen hand.  
 
Vid hamnen fick han slåss nästan varje dag, enligt honom, och gömde sig på ett ställe 
bland lastbilar för att sova, men anledningen till att han flyttade dit var för att turister 
kom dit. Han började tigga där och de europeiska turisterna var, enligt honom, 
givmilda för att han var en liten pojke med blont hår och blå ögon som de tyckte synd 
om. Där började han också prata med turisterna och lärde sig både spanska och 
franska och menade vidare att han lärde sig läsa det latinska alfabetet genom att läsa 
skyltar på spanska, vilket stavas enligt honom såsom det uttalas och var och 
fortfarande är lättare för honom att läsa än franska. ”Jag tycker om språk”, sade han, 
och ”När man kan bokstäverna så är det lätt.” Således klarade han sig själv. Han har 
alltid gillat att jobba och förutom att tigga har han sålt salt, mjölk, tobak, rensat och 
sålt fisk och dessutom hjälpt människor bära saker. Det fanns måhända något slags 
gemenskap bland de hemlösa barnen i hamnen, men när det gällde pengar är det dock 
säkert att han gick själv.  
 
Till slut bestämde han sig för att ta sig till Europa för att hitta arbete och smugglade 
sig själv under en lastbil till Spanien tre gånger men blev tagen av polisen och deport-
erad varje gång. Fjärde gången bestämde han sig för att smuggla sig vidare till 
Frankrike där han stannade hos en arabisk familj i sex månader. Han upplevde dock 
att det inte fanns några möjligheter i Frankrike och reste därför vidare till Sverige dit 
han anlände i Malmö i början av 2013.  
 
I början sov han på ett boende i Malmö, för att sedan flyttas till en annan småstad i 
Mellansverige där han bodde i åtta månader och började gå i skolan. Tre månader 
efter ankomsten fick han uppehållstillstånd och flyttade till slut till en svensk familj 
som redan tog hand om en annan marockansk pojke i en småstad i Skåne. Där 
började han på en ny skola i en grannkommun men beskrev denna grundskola som 
”hemsk”. Enligt honom var tiderna inte bestämda, lärarna kom ofta sent eller var 
frånvarande och det var kaos bland eleverna. Han menade att han kunde jämföra med 
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skolan i den första småstaden som han hade bott i och konstaterade att man aldrig 
skulle lära sig någonting på den nya skolan. Han lärde sig svenska och om svensk 
kultur endast genom värdfamiljen. Detta varade dock endast från oktober 2013 till 
februari 2014 då han utan någon utväg, valde att resa tillbaka till den första staden där 
han sökte hjälp. Där fanns det dock inte plats, utan Migrationsverket hänvisade till 
denna stad dit han flyttade i februari 2014 och där han fortfarande bor och studerar.  
 
Enligt Marwan läste han först sfi (svenska för invandrare) och sedan gick han på im 
(ett introduktionsprogram) där han kunde få sina slutbetyg, vilket varade i endast två 
månader i staden där han nu bor. Där fick han B i spanska som modersmål och 
svenska som andraspråk; ett C i idrott & hälsa; D i geografi och fysik; och E i biologi, 
bild, matematik, religionskunskap och engelska. Personligen kan jag inte bedöma hans 
kunskaper i arabiska eller spanska, men faktumet att han fick B i spanska som 
modersmål och svenska som andraspråk säger sig självt att han är en språkbegåvning. 
Samtidigt kunde jag bedöma hans engelska under en kort konversation där han visade 
upp ett begränsat flyt och säkerhet. Förutom att vara språk- och sportintresserad i 
allmänhet, var hans favoritämnen på im religion, vilket han beskrev som ”lätt”, och 
geografi. Däremot ogillade han biologi och fysisk som han beskrev som krångliga. 
Han nämnde inte någon lärare där som han ogillade, men hans favoritlärare var hans 
svensklärare; en kvinna som erbjöd extra stöd i svenska. Stödet som han fick i både 
svenska och engelska på im beskrev han som ”bra”.  
 
Numera går han på fordonsprogrammet på samma gymnasium som de övriga elev-
erna i denna studie och läser svenska som modersmål, engelska och transport. Han 
har inte någon favoritlärare men tillägger att han föredrar Patriks lektioner över den 
andra transportlärarens för att han är något bättre på att förklara och föredrar svensk-
läraren, Elisabets, lektioner över engelsklärarens för att hon förklarar mer. Därtill 
menade han att han helst skulle vilja läsa svenska som andraspråk för att Elisabet 
ändå har svårt för att förklara ord ibland. Han reflekterade också på sitt eget lyhörda 
uppförande under lektionerna och jämförde sig med många andra elever då han 
menade att han föredrar att lyssna för att lära sig. Här är det värt att betona ålders-
skillnaden med två år mellan å ena sidan Marwan och Arash och å andra sidan Erik 
och Karl. Vidare menade han att han satsar mer på engelska nu än något annat ämne 
eftersom han endast har studerat engelska de senaste sex månaderna. För att öva ser 
han också på engelskspråkiga filmer men förklarar att han har lättare för engelskan 
tack vare spanskan.  
 
Dock konstaterade han att han inte kom till Europa för att studera, utan för att arbeta. 
Han valde således fordonsprogrammet för att det är en snabb väg till arbetslivet där 
man kan skaffa körkortet, vilket annars kostar mycket. Ironiskt nog fortsätter hans liv 
att kretsa kring lastbilar eftersom han nu vill bli lastbilschaufför och menade vidare att 
det är en fördel att kunna jobba ensam. Då kan man exempelvis be eller lyssna till 
musik när det passar en. Dessutom älskar han att resa och vill helst inte stanna på en 
plats. Även om han tycker att det är en värdefull erfarenhet att studera och tycker att 
man lär sig någonting som man inte kan lära sig på gatan, vill han ändå arbeta, vilket 
han redan gör vid sidan av. Han har både arbetat på en pizzeria och hos en snickare 
som gör renoveringar.  
 
Marwan har aldrig blivit mobbad för engagemang i skolan och trivs på gymnasiet, 
men har blandade känslor om Sverige. Å ena sidan har han ljusa framtidsutsikter, men 
å andra sidan betraktar han det kalla vädret och människors inåtvända beteende som 
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ett problem. Han umgås med sina vänner och sin irakiska flickvän varje dag. Då 
dricker de te, pratar och dansar och undviker helst att använda sina smartphones när 
de är tillsammans. Dessutom tränar han kickboxning, ser på filmer, går på bastu, sim-
mar och går på fester. Kickboxning tränar han inte för nöjes skull, utan för träningens 
skull och för självförsvar.  
 
För att sammanfatta Marwans språkkunskaper uppgav han själv att han inte har några 
läs- och skrivsvårigheter och både talar och läser på arabiska och spanska med flyt. 
Dessutom talar han franska flytande, men har svårare för att läsa och skriva på grund 
av skriftspråkets invecklade stavningsregler. Dessutom talar han svenska flytande, 
även om hans ordförråd ännu är begränsat, och kan skriva allt vad han kan säga, men 
tillägger att det är svårare att stava på svenska än på spanska. Han har också goda 
grundläggande kunskaper i engelska som han dock kommer att utveckla.  
 
Marwan menade inte uttryckligen att han är läsintresserad utan sade: ”Jag brukar läsa. 
Men det beror på vad. Jag brukar läsa om vad som händer i världen.” Han läser inte 
fysiska böcker, men läser ibland Wikipedia-artiklar, som han dock inte helt litar på, 
och följer exempelvis sidor på Facebook och nyheterna. Mest läser han på svenska, 
spanska och arabiska, men läser även ibland på franska och engelska. Bland de 
deltagande eleverna är han och Arash de enda som uppgav att de använder fysiska 
ordböcker vid läsning och dessutom använder Google Översätt. Han använder inte 
sin smartphone ofta utan lyssnar mest bara på musik på den och använder sin dator 
hemma i genomsnitt fyra-fem timmar dagligen för att bl.a. lyssna till musik, se på 
filmer, studera, skicka e-post till vänner eller surfa på nätet. Han är också med på 
Snapchat och Instagram. Faktumet att han använder både Wikipedia och en ordbok 
innebär att Marwan tillhör de 80,86 % av eleverna i Sverige som använder dessa 
resurser och således får i genomsnitt bättre läsresultat.191  
 
Vid högläsningen av kapitel fyra i Universums änglar upplevde Marwan i likhet med 
Arash avsevärda svårigheter; ömsom av samma beskaffenhet, ömsom av ett annat 
slag. Liksom Arash förstod han inte alls första utdraget. Han förstod i stort sett 
samma ord som Arash med ett undantag för ”tårgas” som han heller inte förstod och 
bara förstod ordet ”kommunisternas” på ett ungefär, vilket han en gång läste rätt och 

nästa gång läste fel: *”komuniseternas”. ”Kommunist” är nämligen شيوعي (shauei) på 
arabiska och ”comunista” på spanska, men med tanke på hans bristfälliga grund-
utbildning är det inte oväntat att han inte är helt bekant med begreppet. En liten 
skillnad mellan Arash och Marwan var dock att Marwan hade lättare för att läsa upp 
franska lånord som ”marodör” (maraudeur) och ”existens” (existence). Han förstod 
dock inte ”marodör” och förstod ”existens” endast när han hade reflekterat på 
spanskans ”existencia”, vilket tyder på bättre kunskaper i spanska än i franska. Med 
andra ord befann sig denna text i Marwans proximalzon; dvs. den grå zonen mellan 
det som han kan med säkerhet och det som han inte alls kan.192  
 
Vad gäller hans förståelse av texten menade han: ”Det fanns vissa saker som jag inte 
förstod men det handlade om krig; att en kille ville gömma sig från stenkastning och 
tårgas.” I likhet med Arash förstod han heller inte ordet ”förlossning” och hade 
därför svårt för att förstå innebörden eller humorn i texten. Han förstod inte heller 
skillnaden mellan tidningsutdragen utan konstaterade endast att det står, ”Typ samma 

                                                           
191 OECD: Database – PISA 2009. 
192 Kail, 2015: 506.  
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sak”, vilket åtminstone delvis är sant. I stort sett förstod han inte kapitlet, vilket 
snarare berodde på ett begränsat ordförråd än på ett bristande läsintresse. Däremot 
gillade han uppgiften och intervjun i övrigt och valde att ta med sig utdraget för att 
försöka läsa det igen vid ett senare tillfälle. Utifrån berättelsen av hans liv och hans 
attityd gentemot språk i allmänhet kan man konstatera att han både har lärt sig läsa av 
nödvändigheten och av intresset. För det första var han tvungen att lära sig läsa på 
klassisk arabiska, vilket blev ett steg upp för hans läsning i allmänhet. För det andra 
var han tvungen att lära sig läsa för att klara sig på egen hand i hamnen. Sist men inte 
minst kan man också konstatera att det var nyfikenhet som drev honom att läsa 
skyltarna. Redan innan han kom till Europa kunde han läsa på båda alfabet, vilket är 
en stor prestation för någon som endast har gått tre år på en madrassa. Denna ny-
fikenhet har även drivit honom vidare i Sverige där han vill lära sig både engelska och 
svenska.  
 

5.2 Klassrumsobservationerna 
 

5.2.1 Observation 1: Transport 
 
Den här transportlektionen ägde rum på måndag den 30:e november 2015 och 
började kl. 10:50. Denna lektion ägde rum före intervjuerna och kunde således inte 
påverkas av elevernas egna åsikter utan kommenterades senare under intervjuerna. 
Samtidigt som lektionen behandlade ämnet transport fungerade den också som 
mentortid eftersom Patrik är halva klassens mentor. Marwan var inte med på den här 
lektionen och Arash’ uppförande kan sammanfattas kort eftersom han endast lyss-
nade mest i tystnad och arbetade som han skulle. De övriga två informanterna var 
däremot mer aktiva.  
 
Erik som beskrev sig själv som ”skoltrött” under intervjun kan beskrivas i likhet med 
vissa andra elever som impulsiv. Ibland hade han lagt huvudet i bänken och ibland 
var han engagerad i arbetet. Under den här lektionen satt han i en bänk näst längst 
fram bredvid Arash som han arbetade med. Han var inte alls blyg, vilket förklarar 
varför han valde att delta i denna studie, och hade för tendens att ropa ut saker.  
 
Karl betedde sig dock annorlunda även om hans beteende liknade Eriks på många 
sätt. Han använde sin dator på både gott och ont, för att kolla på sitt schema och för 
att se på en film. Han samtalade mycket med eleverna runt omkring sig och chattade 
mycket i sin smartphone som tidigare nämnt, vilket han fick flera tillsägelser för från 
Patrik och gömde sin mobil således under dataskärmen där han fortsatte att chatta, 
men verkade samtidigt också lyssna eftersom han gjorde många inlägg under diskuss-
ionerna som ägde rum. Emellertid väntade han sig också lite liv i klassrummet och 
kunde liva upp diskussionen ibland.  
 
Efter 40 minuter tog de en rast. Efter rasten kom Erik tillbaka sent. Då började de till 
slut på en ny uppgift: eleverna skulle jobba i par och besvara några frågor som rep-
etition. Då blev alla engagerade i uppgiften och arbetade i par eller mindre grupper. 
Erik, Patrik och Arash alla ställde frågor till Patrik. Dock började Karl att se på Silent 
Night tillsammans med sin arbetskamrat så snart som de var klara, vilket påminner om 
kamrateffekten, dvs. att elever kan utgöra antingen positiva eller negativa förebilder 
för varandra och sålunda höja eller sänka undervisningens standard.193  

                                                           
193 Fredriksson & Taube, 2012: 114.  
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Karl förklarade som tidigare nämnt att de hade blivit klara, men Patrik menade att det 
fanns fler frågor som de hade kunnat arbeta med och hänvisade till ”minsta mot-
ståndets lag”; ett begrepp hämtat från fysiken och som innebär att man tar den lätt-
aste utvägen eller i det här fallet gör den minsta möjliga insatsen. Här är det intressant 
att se att Karl uppfyllde kriterierna, men gjorde ingenting utöver detta, vilket hänger 
ihop med förhållningssättet till studierna som han nämnde under intervjun; att även 
om han är nyfiken som person, gör han ändå det han ska och ingenting mer såvida 
han inte är intresserad. Detta kan jämföras med Arash’ plikt-trogna uppförande som 
påminner om Skinners teori om operant betingning där konsekvenserna för ett bete-
ende bestämmer huruvida beteendet upprepas eller ej.194 Det svenska skolväsendet er-
bjuder mest positiv och negativ förstärkning för att belöna önskvärt beteende, medan 
madrassan som Arash gick på utdelade mest straff för icke-önskvärt beteende.  
 
Vad gäller ordning i klassrummet är det också värt att åberopa resultaten från PISA 
2012 som visade att eleverna som använde en bärbar i klassrummet fick i genomsnitt 
489 poäng medan de som varken använde eller hade en bärbar i klassrummet fick i 
genomsnitt 503 poäng. Dessutom fick de som chattade varje dag i genomsnitt 440 
poäng jämfört med 506 poäng för dem som aldrig chattade.195 Karls vanor i klass-
rummet avspeglar detta problem: närvaron av smartphones och bärbara datorer, om 
de än i sig själva inte utgör något problem, är ändå en distraktion för dem som anting-
en kämpar i skolan och/eller följer minsta motståndets lag.  
 
Patrik är som eleverna beskrev honom både skämtsam och begär resultat av eleverna. 
Han har rimligt god kontakt med eleverna även om vissa distraheras bl.a. av sina 
mobiler. Patrik förklarade tanken bakom övningsuppgiften; att han helst vill undvika 
att ”mata på” dem nära slutet av lektion eller annars efter 15:00. Han menade vidare 
att det var bättre istället för dem att jobba ihop så att det skulle bli diskussioner där de 
fick besvara varandras frågor. Detta påminner om faktumet att Erik föredrar när man 
läser högt tillsammans i grupp istället för att läsa ensam i tystnad. Det verkar därför 
inte vara innehållet som det är frågan om utan hur man tillägnar sig innehållet.  
 

5.2.2 Observation 2: Transport 
 
Den här transportlektionen ägde rum på måndag den 7:e december 2015 och började 
kl. 10:50. Denna lektion kom efter intervjuerna med Erik, Karl och Arash, men före 
intervjuerna med papporna, lärarna och Marwan. Redan i början sade Patrik åt Erik 
att stänga datorn och rättade någon annans språk.  
 
Det förkom många störande element i klassrummet, bl.a. datorer, mobiler och stör-
ande ljud som exempelvis en elev som höll på att krossa en burk längre fram i klass-
rummet. Patrik sade åt många att stänga sina datorer, men som vanligt hade det 
endast en marginal effekt. Patrik började då diskutera begreppen ”optimist” och 
”pessimist” med klassen. För att öva på idéerna bakom dessa begrepp fick de göra ett 
antal övningar. Efter Patrik hade sagt åt Karl att stänga sin dator jobbade alla på 
koncentrerat. Efter ett tag hade många dock tappat koncentrationen och jag märkte 
en skillnad mellan bänkarna i den främre halvan av klassrummet som fick mer upp-
märksamhet av Patrik och bänkarna i den bakre halvan av klassrummet som tappade 
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195 OECD: Database – PISA 2012.  
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koncentrationen. Erik och Karl var bland dem som satt längre bak och pratade, 
medan Marwan satt mest tyst bakom mig. Arash satt däremot längst fram i klass-
rummet.  
 
Efter den sedvanliga rasten hotade Patrik eleverna som satt i den bakre delen: ”Vet ni, 
jag får ju konfiskera era datorer om de används för en massa annat.” Den här lektion-
en är inte riktigt lika ordnad som den första lektionen som jag observerade, även om 
den heller inte var perfekt. Det kan bero på att eleverna vid detta nya tillfälle hade 
blivit mer vana vid mig och/eller det kan bero på deras nya placeringar längre bak i 
klassrummet: Erik satt i samma rad som jag medan Karl satt en rad längre bak. I alla 
fall hade den mest störande faktorn i klassrummet då blivit en annan elev som jag här 
kallar för Jerker. Han satt bredvid Erik och pratade mycket. Patrik behövde anstränga 
sig för att fånga Jerkers uppmärksamhet genom att exempelvis ställa en fråga om hans 
epa. Arash var tyst, Marwan hade sin mobil gömd under bänken och Karl och Erik 
började prata om löner med sina respektive klasskamrater. Karl började till slut rita 
någonting och en elev hade sina fötter uppe på bänken.  
 
Patrik började då göra lite matematik för att visa eleverna vad det kostar för en chef 
att anställa någon. Även om eleverna var distraherade var detta ändå ett intressant 
ämne och de fick göra några kalkyleringar, vilket de inte riktigt klarade. Till slut var 
det tre elever längst bak som såg på någonting på en bärbar medan Karl och en till 
också hade sina datorer öppna. Lektionen slutade tidigt vid 12:00. Det hade varit 
orimligt att hålla dem kvar till 13:20. De som hade missat provet i förra veckan fick 
sitta kvar och göra det. Arash hade missat provet men hade huvudvärk; därför tacka-
de han för lektionen och gick hem. Andra skämtade till det och önskade Patrik en 
”trevlig helg”, trots att det var en måndag.  
 

5.2.3 Observation 3: Svenska 
 
Den här lektionen i svenska ägde rum på fredag den 11:e december 2015. Detta var 
efter alla intervjuerna, inklusive intervjun med svenskläraren, Elisabet; dock före 
intervjun med Patrik, vilket blev den sista intervjun. Bl.a. diskuterade Elisabet många 
begrepp med eleverna såsom ”felanalysering”, ”analog”, ”reportage”, ”att citera”, 
”säkring”, ”repellera”, ”attrahera”, ”verkningsgrad”, ”diod”, ”räckvidd”, ”konstruk-
tion” och ”teoretiskt prov”. De festa begreppen behandlades i Kontext 1 Fordons- och 
transportprogrammet; en textbok i svenska för fordonselever. En elev kom sent till denna 
lektion och eleverna längst bak pratade mycket.  
 
När de skulle komma igång med en uppgift i textboken tog det tid för Karl som 
pratade och för Erik som använde sin mobil och som båda satt längre bak i klass-
rummet. Arash var frånvarande men Marwan som satte sig bredvid mig kom igång 
med sitt arbete direkt. Pojkarna längst bak, vilka omfattade Erik, kom inte igång av sig 
själva utan Elisabet blev tvungen att se till att de gick och hämtade sina datorer och 
skaffade fram en till textbok. Marwan förblev koncentrerad på sitt arbete med få 
undantag. Han behövde kämpa för att sätta orden från listan in i luckorna i mening-
arna i textboken. Han bad Elisabet om hjälp, vilket han fick, men hon var också 
upptagen med andra elever som behövde hjälp eller sysslade med andra saker.  
 
Jag hade bestämt mig för att endast observera, men blev tvungen att ge Marwan extra 
stöd och förklarade för honom ordet ”repellerande” som vållade problem för honom 
på grund av participböjningen ”–ande”. Då förklarade jag skillnaden mellan presens 
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particip och perfekt particip och sade att ”en repellerande kraft” är ”en kraft som 
repellerar”, medan ”en repellerad kraft” är ”en kraft som har repellerats”. Detta var 
dock något svårt för honom att förstå och man kan bara konstatera att han skulle 
behöva extra undervisning i svenska. Under denna tid var eleverna längst bak mest 
upptagna med att prata och ignorerade Elisabets tillsägelser.  
 
Det som dock var intressant var att Elisabet valde att spela upp signaturlåten för Roy 
& Roger, vilket fick olika reaktioner. Karl tittade inte och Marwan försökte bli klar 
med uppgiften i textboken men Erik var däremot intresserad och såg på Youtube-
filmen även om vännerna fortsatte att prata. Elisabet använde den här korta filmen 
för att diskutera mer språk, så som uttrycket ”kunderna är bärsa och grå”. Hon 
menade vidare att Roger och Roy hade en ”dröm” och bad eleverna att skriva ner sina 
egna drömmar. ”Varför har ni valt det här programmet?” När hon avbröt Marwans 
arbete, svarade han, ”För att jag vill köra lastbil sedan.” Detta ville hon att han skulle 
skriva ner, men han fortsatte att arbeta på den första uppgiften som jag kan förstå var 
viktigare för honom. I ett försök att få eleverna längst bak i gång frågade hon dem 
vad de vill bli, varvid Erik svarade att han vill bli lastbilschaufför. Senare lämnade han 
klassrummet och återvände med en cola och chips. Först då blev det rast.  
 
Efter rasten bad Elisabet alla att avsluta sina spel och även om Marwan inte hade 
hunnit tillbaka från sin rökpaus, hann han ändå tillbaka innan Elisabeth hade lyckats 
få allas uppmärksamhet. Då skulle eleverna läsa en text om en flicka som vill bli 
lastbilschaufför och de som satt längst bak fick gå till det angränsade rummet och läsa 
texten högt för varandra; en lässtrategi som Erik hade nämnt under intervjun. Vissa 
fortsatte att prata under läsuppgiften medan andra började läsa. Efter en stund gick 
jag till det angränsande rummet där jag såg att eleverna inte hade kommit igång. 
Elisabet gick själv dit snart efteråt och fick dem att börja läsa för varandra. Efter en 
stund gick jag tillbaka för att kolla av om de fortsatte att läsa, vilket de gjorde.  
 
När det var dags att avsluta, sade hon, ”Se till att ha penna, datorer och böcker med 
er nästa gång.” Detta verkar vara ett återkommande problem vilket avspeglar många 
elevers bristande intresse. Några elever satt kvar och spelade kort eller såg på någon 
film medan Marwan fortsatte att arbeta på samma uppgift. När Elisabet återvände 
från att avsluta med eleverna i det angränsande rummet, tackade Marwan för lektion-
en, tog med sig sitt skräp från bordet och gick. Utifrån denna lektion kan man kon-
statera att lässtrategin som Elisabet tillämpade för Erik och hans vänners skull passa-
de väl, medan Karl som verkade understimulerad skulle möjligtvis gynnas av en mer 
utmanande miljö. Medan Elisabet inte nödvändigtvis hade problem med att förklara 
saker för Marwan, skulle han gynnas av mer individualiserad hjälp, speciellt avseende 
läsning, semantik och grammatik.  
 

5.3 Föräldrarnas bakgrunder och perspektiv på sina barns läsvanor 
 
Här bör det betonas att eleverna i fråga inte minns hela sin barndom. Exempelvis 
minns inte Karl när han lärde sig läsa. Därför är det viktigt att intervjua åtminstone en 
förälder för att få en bättre bild av elevernas bakgrunder och utveckling; detta för att 
besvara fråga fyra och fem. Dessutom är det viktigt att samla information om för-
äldrarnas bakgrunder för att se på vilka sätt de kan ha påverkat sina barns läsvanor 
och övriga vanor. Exempelvis påstod Erik att han är lik sin far, vilket kan ha relevans 
för Eriks läsvanor.  
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5.3.1 Jans bakgrund och perspektiv (Eriks far) 
 
Jan är brandman och hans fru är sjuksköterska och tillsammans har de två söner, 
varav Erik är äldst. Jan är född och uppvuxen i denna kommun men har också bott i 
en grannkommun. Årskurs ett till nio gick ”skapligt”, menade Jan, och han läste 
matematik, biologi, fysik, idrott, slöjd, svenska och engelska. Däremot gick hans fyra 
år på teknikprogrammet på gymnasiet ”bedrövligt”, enligt honom. Då läste han bl.a. 
fysik, kemi, biologi, matematik, engelska, svenska och tyska. Hans favoritämnen var 
alltid idrott och slöjd som han både var intresserad av och duktig på. Samtidigt 
ogillade han språkämnena, både för att han var svag på detta område och ointress-
erad. Han beskrev sin gymnasieskolgång som ”helt bortkastad tid” vad gäller inlärning 
men samtidigt värdefull eftersom han fick jobb först som snickare och sedan som 
brandman; ett yrke som han brinner för. Han beskrev sin tid på gymnasiet på följande 
sätt: ”Jag var inte motiverad. Jag var inte inspirerad. Ingenting. Det var bara en trans-
portsträcka som jag ser det nu.”  
 
Dessvärre förföljs Jan än idag av sina dåliga betyg eftersom hans äldste son, Erik, har 
samma förhållningssätt till skolan som han hade. ”Jag var jättekravlig i skolan och det 
är lite det jag får tillbaka av Erik.” Under intervjun citerade han en diskussion mellan 
honom och hans son: ”Men du hade ju inga bra betyg!” ”Nej, men det är ingenting du 
ska sträva efter. Absolut inte.” Jan konstaterade att han var ”skoltrött”, vilket är 
samma uttryck som Erik använder för att beskriva sig själv. Dessutom ville han ”bara 
idrotta” och hans intressen omfattade (och fortfarande omfattar idag) fiske och jakt; 
intressen som han delar med Erik.  
 
Jan började beskriva sin sons inställning mot skolan på följande sätt: ”Om jag säger 
så: Erik har aldrig tagit hem en läxa.” Dessutom menade han att Erik alltid är nöjd 
med att bli ”godkänd”; ett ord som upprepades flera gånger. Om han får ett E, 
betraktar han sig själv som godkänd, men Jan betonade vikten av att uppnå högre 
resultat för att kunna komma in på brandkåren. När han själv sökte till brandkåren 
var det 40-50 ansökningar, men idag är det ca 200, vilket innebär, enligt honom, att 
Erik måste sikta högre om han vill komma in. Under utvecklingssamtal menade Jan 
att han har betonat vikten av att uppnå högre betyg och dessutom vikten av disciplin. 
Han menade att lärare ofta sade tidigare i grundskolan att allting gick väl för Erik, 
trots att han fick låga betyg, och dessutom är Jan inte nöjd med disciplinen i klass-
rummet. Han tyckte att bristen på disciplinära åtgärder i skolan samt närvaron av 
medier, dvs. smartphones och datorer, skapar en ogynnsam miljö för inlärning. Dock 
kan det konstateras att även om Jan betonade vikten av skolan, att lyssna på lektion-
erna och betyg, var han inte lika mån att betona vikten av inlärning. Det vill inte säga 
att Jan inte inser värdet av att lära sig, men faktumet att han betonar vikten av högre 
betyg måhända inte räcker för att motivera Erik att studera eller läsa. Detta avspeglar 
sig även i Eriks förklaringar i grundskolan, som Jan återgav: ”Jag har ju 187 poäng 
och på fordonsprogrammet som jag ska gå in på nu är det 120. Jag ligger ju 67 poäng 
över.” Jan konstaterade vidare att Erik föredrar att ta den enkla vägen och följer min-
sta motståndets lag, vilket överensstämmer med Patriks uppfattning (se 5.2.1 Observ-
ation 1: Transport) och vilket Jan dessutom anser att ungdomar i allmänhet följer idag. 
Dock berättade Jan för mig till min stora överraskning att Erik hade tagit hem en läxa 
i engelska för första gången, vilket skedde efter det senaste utvecklingssamtalet och 
efter intervjun med mig och han visste inte huruvida utvecklingssamtalet eller inter-
vjun eller en kombination av båda två hade påverkat honom.  
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Ytterligare ser man skillnader mellan social och kulturell kommunikation hemma. Jan 
och hans fru var konsekventa med att läsa för Erik fram till dess han kunde läsa själv, 
vilket korrelerar som tidigare nämnt med bättre läsresultat.196 Däremot förekommer 
mer social kommunikation än kulturell kommunikation, enligt Jan. Ett exempel är att 
familjen brukar diskutera vad som har hänt under dagen vid mat-bordet, medan ett 
annat exempel är att Jan både diskuterar skolprestationer med Erik och försöker 
förmedla viktiga värderingar till honom som att vara ödmjuk, att inte lyssna till rykten 
och att alltid ge tillbaka. Samtidigt förekommer viss kulturell kommunikation i form 
av diskussioner om musik och film. Dessutom har lillebrorn börjat överraska Jan med 
diskussioner om Islamiska staten. Däremot är Jan inte historieintresserad och vad 
gäller politik, nämnde han endast vargfrågan som ett samtalsämne, även om politiska 
spörsmål ibland är relevanta också inom brandkåren. Vidare bör det tilläggas att 
familjen tillbringar mycket tid tillsammans och gör i princip allt med varandra. Jan får 
även separationsångest när Erik är borta på fester.  
 
Något annat av intresse för denna studie är skillnaden mellan Jan och hans fru, som 
han beskrev den. Han menade att han själv var en ”energiknippe” som 
hade ”koncentrationssvårigheter” och var dessutom det ”svarta fåret” i familjen. Han 
hade haft ”full uppbackning hemifrån”, men hade ändå svårt i skolan. Däremot var 
hans fru duktig i skolan, studieintresserad och har gjort ett antal utbildningar både 
inom ekonomi och sjukvård. Han anser därför att Erik liknar honom, medan den 
yngste sonen, som också läser en del, liknar hans fru men han kunde inte förklara 
varför Erik efterliknar honom. Även om Jan läser sportdelen i tidningen eller andra 
artiklar som faller honom i smaken, är han ändå i likhet med Erik inte heller 
läsintresserad, utan beskrev litteratur på följande sätt: ”Det här är en text. Sedan vad 
den innebär eller innefattar, det är liksom, jag ska läsa den. Det är en transportsträcka. 
[…] Jag är rädd för att Erik är likadan.” Här var jag angelägen om att ta reda på 
skillnaden mellan läsning, som kan betraktas som givande på flera sätt, och fiske, som 
kan upplevas som enformig. Då förklarade han att fiske endast kräver tillfällig kon-
centration och därmed kan man tänka på andra saker, medan läsning kräver kon-
centration hela tiden och man kan inte tänka på andra saker samtidigt utan att förlora 
textens innebörd.  
 
Erik är inte helt lik sin far utan har gått sin egen väg på vissa sätt, som exempelvis 
genom att intressera sig för sin epatraktor och bilar och genom att skaffa arbete som 
städare när han redan var 13 år gammal. Dessutom har han inte ett lika häftigt humör 
som sin far som uppgav att han själv blir lätt uppretad. Ändå är han lik sin far såtill-
vida att han är bandymålvakt idag precis som sin far i samma ålder. När jag frågade 
Jan huruvida hans bristande språkintresse kom först eller hans bristande språk-
förmåga, svarade han att, ”Jag tycker att allt har med intresse att göra. […] I mitt fall 
var det intresse.” Då förklarade han att om man redan är intresserad för någonting 
från början, lär man sig grunderna. Men om man inte är intresserad från början, lär 
man sig inte grunderna och då är det betydligt svårare att komma ikapp senare även 
om man utvecklar ett intresse. Detta gällde, enligt Jan, även för Erik som varken var 
språkintresserad eller läsintresserad från början.  
 

5.3.2 Arnes bakgrund och perspektiv (Karls far) 
 

                                                           
196 OECD, 2001: 147.  
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Arne är personlig assistent och jobbar som timanställd vikarie inom hemtjänsten 
ibland. Tillsammans med sin före detta fru har han en dotter som är 17 och en son, 
Karl, som är 16. Jan är född och uppvuxen tillsammans med sin bror i stadens utkant. 
De levde under något svåra socioekonomiska omständigheter eftersom deras mor var 
ensamstående och de hade inte mycket pengar. I grundskolan läste han bl.a. svenska, 
engelska, matematik, fysik, religion, slöjd och teckning; varav slöjd och teckning var 
hans favoritämnen. Han reflekterade på detta och menade att även om han var skol-
trött såg han värdet av att exempelvis kunna byta en dragkedja. Därtill tillade han att 
han också uppskattade religion där han bl.a. fick lära sig om stenåldern och gillar än 
idag att se på Discovery-kanalen. Däremot tyckte han inte om fysik.  
 
Skolan var dock inte hans starka sida, utan han slutade med mest ettor och tvåor197, 
enligt hans utsaga. Dessutom gick han inte vidare till gymnasiet. Han menade därtill 
att han ofta umgicks i fel kretsar och hans mor var inte särskilt glad på det han gjorde. 
Även om han inte utvecklade detaljerna särskilt mycket, sade han att alla hans bästa 
vänner nu är döda, vilket han bl.a. tillskrev drogmissbruk. Emellertid gjorde han sen-
are som vuxen en utbildning i restaurang och hotell för att senare göra en till utbild-
ning i barnskötsel (eller det som nu kallas för barn och fritid); varav utbildningarna 
varade i ett år var. Därefter arbetade han först på daghem i början på 80-talet, sedan 
arbetade han som elevassistent för att därefter bli personlig assistent och hemtjänst-
personal. Han valde den här karriärvägen helt enkelt för att han ”tycker om män-
niskor.” Efter skilsmässan har han och barnen även blivit en kontaktfamilj som av-
lastar fosterfamiljer som tar hand om barn. Förutom att inte vara studieintresserad har 
han aldrig heller varit språkintresserad eller särskilt läsintresserad utan endast läser 
Aftonbladet i mobilen på morgonen för att hålla sig uppdaterad och läste serietidningar 
som barn; ett intresse som han förde vidare till Karl genom att köpa serietidningar åt 
honom. Emellertid skulle han vilja börja lyssna till ljudböcker.  
 
Samtidigt är han intresserad av fiske, trädgårdsskötsel och att resa utomlands. I likhet 
med Jan och hans fru, tillämpar han ett belöningssystem hemma där man hjälps åt 
och i gengäld, om barnen har skött sitt arbete, kan han eventuellt belöna dem genom 
att finansiera någonting som de vill ha eller göra. Oftast innebär detta utlandsresor 
som de gör två-tre gånger om året. Om man däremot inte uppför sig som förväntat, 
får man exempelvis inte övningsköra. Samtidigt avviker de från Jan och hans fru 
avseende mål. Arne menade att barnen aldrig har varit intresserade av dyra fritids-
aktiviteter som idrott, vilket innebär att de har råd med utlandsresor. De verkar 
således leva för att resa, vilket har som tidigare nämnt inneburit att barnen har expon-
erats för andra språk och synnerligen för engelska. Arne såg till att de skulle försöka 
köpa egna saker på engelska även innan de kunde engelska, vilket har inneburit 
genuin kontakt med det engelska språket.  
 
I hemmet förekommer både social och kulturell kommunikation. Arne menade att 
Karl nu har varit tillsammans med sin flickvän i ett halvår och den stolta pappan 
hoppades att de skulle förbli tillsammans. Han är dock mån om att ge Karl råd, som 
att inte vara ”gåpåig”, som han beskrev det. Arne tillade dessutom att Karl har lärt sig 
av hans negativa erfarenheter med kvinnor. Annars förekommer kulturell kommun-

                                                           
197 Betygssystemet från 1962 till 1994 var relativt, vilket innebär att en etta motsvarade de sämsta 7 

% av eleverna, medan en tvåa motsvarade de nästa 24 % av eleverna. Med andra ord var Arne i 

bottenskiktet.  
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ikation i form av bl.a. diskussioner om actionfilmer och politiska spörsmål som Islam-
iska staten, barnomsorg och äldrevård; vilka Arne betraktar som viktiga frågor.  
 
Till Arnes stora glädje är Karl inte särskilt lik honom. Istället tar Karl som tidigare 
nämnt efter sin store halvbror, men även efter sin storasyster, vilket Karl inte nämnde 
under intervjun, måhända för att han var för ung för att minnas. När storasystern 
började lära sig cykla, följde han efter; när storasystern lärde sig simma, tog han efter 
henne och lärde sig simma vid fyra-fem år; och när hon lärde sig läsa, tog han också 
efter henne av nyfikenhet och lärde sig läsa vid endast tre-fyra år, enligt Arne; långt 
före skolstarten. Vad gäller anlag har dessa två barn dessutom alltid varit lugna, enligt 
Arne, men Karl visade aldrig något särskilt språkintresse som småbarn genom att 
rimma eller leka med språket, utan han tror att intresset kommer från resandet. 
Däremot var det Arnes mening att läsintresset och läsförmågan kom samtidigt för 
Karl därför att han blev, som Arne beskrev det, intresserad av vad hans storasyster 
gjorde. Enligt Arnes beskrivning verkar det som om Karl lärde sig läsa på samma sätt 
som man tillägnar sig talspråket; genom ett intresse, inte för språk i sig, utan för att 
kommunicera. I det här fallet ville han härma och tillägna sig samma innehåll som 
systern, vilket var ett intresse och vilket sålunda resulterade i läskunnighet. Detta 
påminner även om Marwans nyfikna sätt att tillägna sig det latinska alfabetet på egen 
hand. Med andra ord kan man konstatera att läsintresset kom före läsförmågan hos 
Karl, men att miljön var avgörande.  
 

5.4 Lärarnas perspektiv på sina elevers läsvanor 
 

5.4.1 Elisabets perspektiv 
 
När Elisabet först började undervisa denna klass gjorde hon ett diagnostiskt prov och 
blev orolig av flera skäl. För det första är fordonsprogrammet ett yrkesinriktat pro-
gram och hon är van vid att undervisa på teoretiska program. För det andra fick hon 
veta att många elever i klassen har grava läs- och skrivsvårigheter. Ett sista problem är 
att även om hon betraktar Arash och Marwan som en tillgång för klassen, med tanke 
på att de kan bidra till mer intressanta språkdiskussioner, inser hon att hon inte är fullt 
utrustad för att tillgodose deras särskilda behov som andraspråksinlärare.  
 
Eleverna har jobbat bl.a. med språksociologi, muntliga uppgifter och även artikel-
läsning. Hon utgår ifrån att litteratur är det mest spännande området i svenska och 
själv gillar skönlitteratur. Därför är hennes huvudsakliga strategi i läsundervisning att 
hitta intressanta texter och förklarade att det är viktigt att texterna behandlar ämnen 
som eleverna intresserar sig för samtidigt som de inte får vara för lätta eller för svåra. 
Av denna anledning införskaffade hon textboken Kontext 1 Fordons- och transport-pro-
grammet som både är programanpassad och följer den nya läroplanen. Detta bokval 
verkar fungera väl och var samma bok som eleverna läste ur under observationen och 
som hade en synnerligen god effekt (se 5.2.3 Observation 3: Svenska).  
 
Dock har Elisabet upplevt diverse problem med tekniken. Hon tycker att datorer är 
värdefulla att ha i klassrummet, speciellt för elever med läs- och skrivsvårigheter. För 
att stödja elevernas läsning har hon sett till att eleverna använder ett program som 
heter Oribi Speak och som läser upp texter åt eleverna. Ofta har eleverna mindre 
svårt för att förstå innehållet av en text om de inte behöver satsa all energi på att läsa 
den själva. Eriks läsning av kapital fyra i Universums änglar är ett exempel på detta då 
han inte förstod skillnaden mellan tidningsutdragen efter att ha läst dem en gång högt 
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och en gång för sig själv, utan förstod dem först när jag själv hade läst dem högt för 
honom (se 5.1.1 Eriks perspektiv på sina läsvanor). Denna bristande läsförmåga beror 
som tidigare konstaterat på ett bristande intresse och Elisabet vill bygga upp elevernas 
läsintresse genom att hitta lämpliga texter åt dem samt bygga upp deras självförmåga 
genom att påpeka positiva framsteg och egenskaper hos eleverna och att visa dem att 
de kan läsa och skriva om de bara försöker. Hon menade vidare att hon är medveten 
om att många har tagit med sig en negativ bild av svenska från grundskolan och där-
för måste hon befrämja ämnet på ett positivt sätt.  
 
Dock är hon inte utrustad att hjälpa Arash och Marwan, även om hon kan hjälpa dem 
till en viss gräns, och uppgav att hon mest har fokuserat på samma språkproblem hos 
dem som hos de övriga eleverna. De har jobbat en del, enligt Elisabeth, med språk-
riktighet, men hon har mest betonat vikten av att använda versaler och att sätta punkt, 
vilket alla kan få användning av. Då jag påpekade att både Arash’ och Marwans 
modersmål skrivs på det arabiska skriftspråket som inte har versaler, verkade hon inte 
medveten om detta, vilket inte är förvånande med tanke på att det knappast ingår i 
hennes utbildning som svensklärare. Hon var dock medveten om skillnaden mellan 
svenska som modersmål och svenska som andraspråk, men nämnde att de inte 
arbetar med samma frågor i svenska som modersmål och diskuterar exempelvis inte 
skillnaden mellan olika prepositioner.  
 
Hon var angelägen om att lyfta det positiva hos Arash och Marwan och menade att 
de har en ”större vilja” än de övriga eleverna samtidigt som de brukar ställa samma 
frågor. Däremot menade hon att Arash också ställer frågor om ord som de flesta 
svensktalande skulle ta för givna. Dessutom är han mycket starkare muntligt än skrift-
ligt. Samtidigt sade hon att Marwan tar sin plats i klassrummet till skillnad från Arash 
som är mer tystlåten och är mindre utvecklad på alla sätt språkmässigt; exempelvis har 
Marwan ett större ordförråd. Här var hon inte medveten om att Marwan också kan 
spanska och franska flytande, vilket självfallet stödjer hans ordförråd som exemplet 
med ”existens” och ”existencia” visade under intervjun, till skillnad från Arash som 
endast talar dari flytande (se 5.1.4 Marwans perspektiv på sina läsvanor). Hon var dock 
fullt medveten om Arash’ och Marwans problematik: ”De behöver ett annat stöd kan 
man säga.” Även om de kommer att betygsättas vid ett senare tillfälle av en lärare i 
svenska som andraspråk, anser hon att Marwan är stark och ligger ungefär på ett C, 
medan Arash har svårare och kan uppnå ett E. Här måste det dock betonas att detta 
endast är en uppskattning av deras resultat.  
 
En intressant strategi som Elisabet ibland tillämpar är att sätta Arash och Erik ihop. 
Därmed kan Arash få stöd av Erik som är bättre på svenska samtidigt som Erik får 
koncentrera sig på något värdefullt; att hjälpa Arash. Erik är, enligt Elisabet, stark 
muntligt men svag skriftligt. Hans engagemang under lektionerna varierar och hans 
största svaghet, enligt Elisabet, är stavning, vilket är en reflektion av hans bristande 
läsintresse. Vidare tänker han sig inte för när han skriver och även om han kan en viss 
regel, kommer den inte nödvändigtvis automatiskt. Dessutom tenderar han att skriva 
kortfattade svar, vilket påminner om minsta motståndets lag, som hans far hänvisade 
till (se 5.3.1 Jans perspektiv (Eriks far)). Denna lag gäller även för Karl som Elisabet 
beskrev som stark både muntligt och skriftligt men som ”blir snabbt klar”. Detta 
utvecklar hon i sin online-kommentar i svenska: ”När det gäller det skriftliga kan du 
särskilt tänka på att fortsätta läsa igenom dina texter när du är klar. Kan du formulera 
dig ännu bättre?” Dessutom skrev hon att han bör ”skriva mer fylligt”. Under inter-
vjun nämnde jag att han verkar understimulerad och hon svarade instämmande att 
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hon skulle vilja hitta mer utmanade texter åt honom, men det hade därhän varit 
frågan om tid.  
 

5.4.2 Patriks perspektiv 
 
Patrik är både mentor för Arash och Marwan samtidigt som han undervisar alla fyra 
elever i transport. Därtill fungerar han som mentor även där åt alla fyra elever och har 
ett nära samarbete med den andra mentorn som håller honom underrättad gällande 
utvecklingssamtal. Han förklarade för mig att många i klassen har haft dåliga erfaren-
heter av skolan som de sedan tar med sig till gymnasiet. Följaktligen är eleverna 
mycket ”ivriga” under första året, vilket sedan tonas ner så småningom, om än inte 
helt. Han menade att de elever som har ADHD ”bara behöver titta på mig, så kan de 
gå ut”.  
 
Det handlar också om placering i klassrummet. Som tidigare nämnt föredrar Elisabet 
när Erik och Arash sitter tillsammans och samarbetar. Erik brukar kunna tygla sig 
själv, enligt Patrik, men när han sitter bredvid Jerker blir det ”inte alls bra”, vilket jag 
själv observerade (se 5.2.2 Observation 2: Transport). Patrik är fullt övertygad om att det 
kommer att gå väl för Erik, men påpekade några svagheter. För det första är Erik, 
enligt Patrik, inte lika stark som han måhända tror att han är och borde jobba mer. 
För det andra kan Erik arbeta väl om han får konkreta instruktioner. Sist men inte 
minst följer han tendensen i klassrummet att inte fördjupa sig i någon fråga: ”Ser de 
frågan, så sätter de ungefär svaret.” Detta påminner om de kortfattade svaren som 
han brukar göra i svenska och som Elisabet nämnde. Ändå är Patrik fullt övertygad 
om att det kommer att sluta väl för Erik och han kommer att nå ”godkänt”; ett ordval 
som påminde mig om vad Jan sade om Erik. Numera betygssätts man inte med 
underkänt, godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt som man gjorde mellan 
1994 och 2011, och ändå använde Patrik samma terminologi under intervjun, vilket 
kan, om ordet ”godkänt” används i andra sammanhang, innebära för Erik att han 
fortsättningsvis betraktar sig själv som ”godkänd”, som Jan menade, och inte som 
nära ett F (se även 5.3.1 Jans perspektiv (Eriks far)).  
 
”Karl är smart”, sade Patrik om nästa elev, men beskrev honom också som ”ivrig” 
och menade att han ”någonstans måste tona ner sig”. I början var Karl mycket verbal, 
enligt Patrik, och irriterade de andra eleverna, men har sedan dess blivit något mer 
stabil. Dock förstod Patrik av den andre mentorn att Karl liknar sin karismatiske far, 
Arne, som inte är rädd att ta sin plats. När jag nämnde att Karl verkar understim-
ulerad och frågade om Patrik har någon strategi för att handskas med detta svarade 
han, ”Ja och nej.” Medan vissa följer minsta motståndets lag, är andra helt enkelt 
svaga och de flesta skulle ”slå ifrån” om de fick extra arbete. Därför har de funderat 
på att dela upp klassen i grupper så att de starka kan hjälpa de svaga, vilket ibland 
fungerar, men inte alltid. Detta påminner ännu igen om kamrateffekten som dessvärre 
leder till sänkta prestationer och krav.198  
 
Någon som däremot inte gärna tar sin plats, enligt Patrik, är Arash. Han är starkare i 
sin muntliga prestation, men kan också lösa läsuppgifter själv. Emellertid klarar han 
inte av att göra skriftliga prov tillsammans med de andra eleverna utan lärarna måste 
läsa upp frågorna för honom, vilket kan bero på att vissa ord måste förklaras för 
honom eller ersättas med enklare ord eller uttryck, som under läsningen av kapitel 

                                                           
198 Fredriksson & Taube, 2012: 114.  
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fyra i Universums änglar (se 5.1.3 Arash’ perspektiv på sina läsvanor). Patrik och jag disku-
terade också engelska där Arash har erhållit en F-varning. Å ena sidan är han, enligt 
kommentaren av hans engelsklärare online som Patrik visade mig, ”positivt inställd till 
engelska”, vilket också noterades under intervjun, men å andra sidan är det ”inte alls” 
lätt för honom, menade Patrik, och engelskläraren har skrivit att han har varit från-
varande tämligen ofta på måndagar. Arash har möjlighet att få stöd på måndagar och 
fredagar i ”Pluggstugan” samtidigt som en grupp kommer att formas med en annan 
engelsklärare för att ge extra stöd åt dem som inte blev klara med engelskan i grund-
skolan. Därtill tillade Patrik att han har betonat att Arash inte behöver känna någon 
oro för att han ändå kommer att kunna bli klar med engelska 5 nästa år och har 
egentligen två år på sig.  
 
Till skillnad från Arash, tar Marwan sin plats i klassrummet, dock utan att störa andra. 
Detta var dock inte fallet i början och Patrik beskrev Marwan som lite för ”ödmjuk” 
och ”lugn”. Patrik var enkelt uttryckt imponerad över Marwans prestationer och 
menade att ”Han har gått något oerhört framåt” och ”har en helt otrolig inställning”. 
Även om han kan komma sent till engelsklektioner, hade hans engelsklärare också 
skrivit positivt om Marwan: ”Du jobbar på under lektionerna och läser på läxorna 
inför förhören. Du har inga problem med någon av de fyra färdigheterna (läsa, lyssna, 
tala och skriva) utan klarar dig bra på alla delar.”  
 
Mot slutet av intervjun nämnde Patrik några intressanta punkter. För det första, när 
eleverna ”kommer upp i gymnasiet, är det extremt svårt egentligen att förändra deras 
beteende som de haft i skolan i nio år. Extremt svårt. Om jag skulle gå in och vara en 
diktator, för det första skulle det inte vara jag och man måste vara den man är 
egentligen, men om jag ändå skulle försöka det, så skulle det ganska snabbt barka ur 
ordentligt.” För det andra har Patrik också sett mönster där svaga elever tenderar att 
komma från särskilda grundskolor på landsbygden utanför denna stad. Detta händer 
enligt honom år efter år och han uppgav att han ser samma mönster även i denna 
fordonsklass. Dock tillade han att många faktorer spelar in i denna mentalitet som 
eleverna tar med sig från landet, men nämnde ingenting specifikt. Till syvende og 
sidst menade han att det måste ske en successiv utveckling av elevernas läsvanor och 
konstaterade att eleverna skulle ”börja vibrera i bänkarna” om han skulle lämna ut 
skriftliga frågor från början:  
 

”Jag vill få dem att läsa mer men i och med att jag ser dem när de kommer in i ettan, så 
har många inte det med sig. Om jag skulle säga till dem att, “Nu ska ni läsa det här!” då 
blir det oftast… [Här började Patrik skrocka]. Det kan bli bra också men det måste 
hända successivt.”  

 

6. Diskussion och avslutning 
 
Utifrån alla intervjuer och observationer är det fortfarande vanskligt att konstatera 
vad som påverkar elevers läsvanor i allmänhet, men sammanfattningsvis skulle man 
kunna säga att det för det första är nödvändigheten och för det andra intresset som 
påverkar elevers läskunnighet och läsvanor. Här är det viktigt att notera utifrån 
intervjusvaren, observationerna och testen att det verkar finnas ett nära förhållande 
mellan nödvändighet, intresse, minsta motståndets lag, kamrateffekten, förebilder, 
Matteus-effekten och självförmågan som avgör en människas läsvanor. Detta för-
hållande är dock invecklat, men börjar i vilket som helst fall med nödvändighet.  
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Som det gamla ordspråket lyder är nöden uppfinningarnas moder; något som person-
ifieras mest tydligt hos Marwan, det före detta gatubarnet som smugglade sig själv till 
Europa. Både Arash och Marwan hade en något blygsam start i livet och lärde sig läsa 
på klassisk arabiska på madrassor under hårda omständigheter. Här är Vygotskijs, 
Skinners och Freuds perspektiv viktiga för att förklara vikten av nödvändighet. För 
det första menar Vygotskij att man prioriterar olika färdigheter i olika kulturer. I 
Sverige är analfabetism sällsynt och därför kan elever välja att ta sin läskunnighet för 
given, medan man i Afghanistan och Marocko värderar läskunnighet högre, där den 
samhälleliga konkurrensen också är högre. Samtidigt förutsätter Skinners teori om 
operant betingning att belöningar och straff åtminstone delvis ger upphov till ett visst 
beteende. Som tidigare nämnt straffades Arash och Marwan med slag om de visade 
upp fel beteende, vilket innebär att de lärde sig att läsa på klassisk arabiska av nöden. 
Dessutom behövde Marwan lära sig läsa bl.a. på spanska för att klara sig som 
gatubarn. Utifrån Freuds perspektiv förklarar detta även deras beteende idag eftersom 
deras upplevelser som barn har påverkat deras prioriteter och beteende. Ett enkelt 
exempel är att Marwan och Arash tackade för lektionerna, som de inte tar för givna, 
och dessutom anstränger sig för att läsa bl.a. på svenska på ett medvetet sätt. Sålunda 
avgör detta deras läsvanor idag.  
 
Nödvändigheten är också viktig för Erik och Karl, om än inte på samma sätt. För det 
första kan man konstatera att båda kan läsa idag; detta till trots att varken Karl eller 
Erik visade något språkintresse som barn, vilket tyder på att de lärde sig läsa åtmin-
stone delvis av nöden. För det andra lyser även nödvändigheten i dess frånvaro hos 
Erik och Karl som kan välja att läsa eller inte; alltså är intresset avgörande. För att 
exemplifiera detta, behövde Karl lära sig engelska åtminstone i någon utsträckning för 
att klara sig utomlands med familjen, men det var egentligen hans spelintresse som 
uppmuntrade honom att lära sig mer engelska. Däremot behövde inte Erik lära sig 
engelska eftersom han saknade äkta kontakt med engelskan och i brist på både nöd-
vändighet och intresse, är hans engelska ännu svag idag. Med andra ord kommer nöd-
vändigheten i första hand och intresset i andra hand.  
 
Således kan man konstatera att nödvändigheten i Arash’ och Marwans fall gav upphov 
till ett läsintresse, vilket i sin tur ledde till en läsförmåga och vissa läsvanor. Samtidigt 
innebär bristen på nödvändighet att bilden är något mer komplicerad i Karls och 
Eriks fall. I deras fall spelar kamrateffekten, minsta motståndets lag, Matteus-effekten 
och självförmågan in i bilden. Som Erik sade, kan han inte ”sitta still”, men för att 
reflektera på de hårda förhållandena som Marwan och Arash upplevde på madrass-
orna, är det troligt att han skulle kunna sitta still och läsa om det var nödvändigt.  
 
Emellertid är han både socialt och biologiskt betingad att inte läsa frivilligt utan i 
likhet med sin far betraktar texter som en ”transportsträcka”; ett begrepp som målar 
en tämligen tydlig bild av deras uppfattning. Eriks far var ”det svarta fåret” i familjen 
och en ”energiknippe” i likhet med Erik som visar samma tendenser, vilket tyder på 
biologiska faktorer. Samtidigt räcker inte biologiska faktorer för att förklara varför 
Erik blev just bandymålvakt och dessutom vill bli brandman, vilket tyder på att också 
sociala faktorer är viktiga. Detta sammanhänger med Jans påstående att både miljö-
mässiga och biologiska faktorer spelar in. Denna kombination innebär att Erik är 
impulsiv som person och har blivit en ”ungefärlärare”, för att låna Lundbergs be-
grepp. Här spelar även självförmågan in eftersom han egentligen kan, som tidigare 
hävdat, sitta still om han måste, men väljer istället att följa vad han tycker att han är 
bättre på; nämligen jakt, fiske, bandy, osv. Detta kan speglas mot bakgrund av 
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Matteus-effekten eftersom han försummar att bli starkare på läsning i och med att 
han inte övar. Detta innebär dessutom att han följer minsta motståndets lag och har 
aldrig utvecklat en läsvana. Samtidigt kan man inte konstatera att kamrateffekten har 
haft en direkt inverkan på hans läsvanor, men har däremot haft en indirekt inverkan 
eftersom han distraherar och låter sig distraheras av andra elever under under-
visningen och han är inte omringad av andra kamrater som har goda läsvanor, åtmin-
stone som han är medveten om. Läsvanor ingår alltså inte i hans subkultur och även 
om hans far betonar vikten av goda betyg, används ord som ”skoltrött” och ”god-
känt” i hans omgivning, vilka ter sig påverka hans förhållningssätt till studierna och 
således läsning.  
 
Erik är ett storasyskon som till en viss gräns har influerat sin lillebror, till skillnad från 
Karl som är yngst i sin familj och dessutom har influerats i stor utsträckning av sina 
storasyskon. Förebilder har varit avgörande i båda elevers fall. Å ena sidan var Jan och 
Erik mycket lika, medan Karl som efterliknade sin far i någon mån, ändå tog efter 
sina storasyskon på viktiga sätt. Det intressanta var att Karl var medveten om sin 
store halvbrors inflytande, men inte sin storasysters avgörande vikt för hans intressen 
och förmågor. Han var som tidigare konstaterat inte intresserad av språk i sig, utan 
intresserad av vad storasystern gjorde, vilket bekräftar vikten av förebilder. Detta på-
minner om Banduras sociokognitiva teori som bl.a. hävdar att barn inte endast lär sig 
av belöningar och straff, utan även genom att observera och härma. Alltså härmade 
Karl sin storasyster när hon lärde sig cykla, simma och läsa. Detta stimulerades av 
serietidningarna som pappan köpte åt honom och innebär följaktligen att han numera 
inte heller har samma självförmåga som Erik; Karl tror att han skulle kunna intressera 
sig för läsning igen medan Erik har i stort sett uteslutit idén. Detta kan speglas mot 
bakgrund av Matteus-effekten i och med att Karl blev bättre på att läsa tack vare 
läsintresset. Om man dessutom tillämpar minsta motståndets lag på Karl, tar han den 
lättaste utvägen liksom Erik, genom att inte granska sitt arbete eller skriva kortfattade 
svar, men samtidigt skiljer han sig från Erik eftersom han tycker om att läsa och 
skriva via chatt. Här får man inte glömma att chatt är ett slags läs- och skrivintresse 
och knappast någon nödvändighet. Han är med andra ord läsintresserad men sam-
tidigt en pedantisk läsare som har svårt för att koncentrera sig på läsning och andra 
uppgifter såvida de inte intresserar honom.  
 
Här är det relevant att betona vikten av lärare. Lärare kan vara mer än bara under-
visare utan de kan också ha en avgörande betydelse för elever, som i Arash’ fall. Han 
beskrev sin svensklärare som ”bättre än en pappa” för att han brydde sig, och hade 
aldrig lärt sig svenska utan honom, menade Arash. Som en följd av denna lärares 
engagemang lärde han sig läsa och tillägnade sig ett intresse för att läsa på svenska 
även på fritiden. Detta blev i motsats till hans matematiklärare som visade ett 
bristande ansvar och omsorg för eleverna. Patrik nämnde under intervjun att det är 
extremt svårt att ändra på elevers vanor i gymnasiet eftersom de har hunnit utvecklas 
mycket, men Arash’ exempel visar att gymnasielärare kan göra skillnad för eleverna. 
Dessutom har Elisabets strategi att få Gustav och hans kamrater att läsa högt haft 
goda resultat.  
 
Vad gäller förebilder var det också överraskande att notera att även småsyskon kan 
vara förebilder i brist på en äldre person som kan vara en förebild. Arash’ lillebror 
utgör ett slags lärare och mot bakgrund av hans något längre utbildning har han 
kunnat stödja Arash även hemma. Samtidigt är det inte alltid nödvändigt att ha goda 
förebilder som Marwans fall har visat. Under intervjun nämnde han inte någon före-
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bild, måhända på grund av att han saknar familj, men har utvecklat läsvanor i alla fall. 
Detta beror på att han i likhet med Arash och Karl har exponerats för världen utanför 
Sverige, vilket avspeglar sig i hans vana att följa nyheterna och mål att lära sig eng-
elska.  
 
Här är det värt att nämna att alla fyra elever, även om deras läsprestationer varierade, 
visade tecken på läs- och skrivsvårigheter. Eleverna hade inga större bekymmer med 
ordavkodning och sålunda inga tecken på dyslexi, men deras problem verkade mest 
bero på bristande språkförståelse. Den svagaste läsaren var Arash som självfallet har 
problem med syntax, morfologi, ords betydelser och ämneskunskaper. Samma pro-
blem hade även Marwan, som ändå hade något lättare för ord av latinskt ursprung. 
Denna fördel ska dock inte heller överdrivas. Samtidigt visade Erik på mer flyt, men 
saknade också kunskaper om grammatik samt ords betydelser och var allmänt sett 
ovan vid att läsa. Karl var något starkare på dessa punkter, men hade ändå svårt för 
att förstå textens innebörd och humor. Detta visar på ett intressant faktum; att det 
snarare är läsintresset än läsförmågan som avgör huruvida man väljer att läsa eller inte 
på fritiden. Arash är nämligen svagare än Erik på att läsa på svenska, men har ändå 
läst klart Jag är Zlatan och Jag är en pojke med tur; en stor prestation för någon som 
endast har bott i Sverige i två och ett halvt år.  
 
Sålunda kan jag konstatera, åtminstone i dessa fyra elevers fall, att läsintresset föregår 
läsförmågan. Emellertid är det inte lika så enkelt. Än igen kommer nödvändigheten i 
första hand, vilket påverkade Arash’ och Marwans läsintresse i andra hand, vilket i sin 
tur innebär att de tillägnade sig en läsförmåga och vissa läsvanor. Här är det svårt att 
skilja mellan nödvändigheten och läsintresset för de kan nästan betraktas som en och 
samma sak, eftersom man intresserar sig för det som man behöver. Då nödvändig-
heten saknas, blir dock individens särskilda intressen avgörande, som i Karls fall, där 
han härmade sin storasysters beteende. Man kan även gå ett steg längre och hävda att 
han lärde sig skriftspråket på samma sätt som han lärde sig talspråket, genom att helt 
enkelt observera och interagera med andra. Detta liknar även Marwans sätt att tillägna 
sig skriftspråket, dock som ett andraspråk. Från början lärde han sig läsa på det arab-
iska alfabetet genom instruktion och förmådde antagligen iaktta en liknande struktur 
hos det latiska alfabetet som han mötte på gatan. Sålunda lärde han sig spanska både 
muntligt och skriftligt på naturliga vägar genom ett språkbad.  
 
Sammanfattningsvis bör läsning i första hand kännas nödvändig för elever och dess-
utom intressant. Det är inte alltid lätt att väcka ett läsintresse, men i dessa elevers fall 
var bl.a. goda förebilder, intressanta texter, motiverande lärare och exponering för 
omvärlden viktiga för att utveckla läsvanor. Samtidigt ska man inte överbetona vikten 
av att läsa, utan det är min förhoppning att dessa fyra elever kommer att lyckas i livet, 
alla på varsitt sätt.  

 
7. Reflektioner och förslag till vidare forskning 
 
Det är viktigt att notera att denna studie behövde avgränsas till några få fall på grund 
av tidsbegränsningar. Det hade varit givande att följa ett antal elever i en longitudinell 
studie för att spåra deras läsutveckling, läsvanor och hemmiljö över en längre tid. 
Dessutom hade det varit på sin plats att intervjua både de infödda elevernas mammor 
och deras före detta lärare. Därtill hade det varit intressant att intervjua Arash’ mor 
med hjälp av en tolk. Dessutom hade det varit lämpligt att testa Marwan och Arash på 
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deras modersmål, marockansk arabiska och dari. Vidare skulle det vara intressant att 
jämföra dessa fyra manliga elever med fyra kvinnliga elever.  
 
Ett antal olika studier skulle kunna bygga vidare på detta projekt. För det första skulle 
denna studie kunna genomföras på en större skala och omfatta fler manliga elever, 
kvinnliga elever, andra skolor och även andra länder. Dessutom vore det intressant att 
observera undervisning på madrassor och spåra barns läs- och språkutveckling där 
eller studera gatubarns läs- och språkutveckling i exempelvis Marocko. Vidare vore 
det intressant att genomföra denna studie med två infödda kvinnliga elever och två 
kvinnliga ensamkommande barn för att kunna jämföra med resultaten här. Därtill är 
det viktigt att notera att invandrare i Sverige kommer från många olika slags bak-
grunder och relativt få är ensamkommande barn och därför vore det också intressant 
att undersöka utlandsfödda elever som kom hit med sina föräldrar samt elever som är 
födda i Sverige till utlandsfödda föräldrar.  
 
Vad gäller studiens kvalité, kan man konstatera att tillräckligt många perspektiv om-
fattades på dessa fyra elevers läsvanor för att uppnå tämligen hög intern validitet, dvs. 
att man kan vara någorlunda säker på att slutsatserna stämmer för dessa fyra elever. 
Studiens reliabilitet är också relativt hög eftersom frågeschemana är noga formulerade 
och intervjuerna ägde rum enskilt utan yttre störningar. Emellertid innebär faktumet 
att så pass få intervjuades att denna studie har relativt låg extern validitet, samtidigt 
som resultaten är värdefulla för vidare forskning.  
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Bilaga 1 – Universums änglar, kapitel 4 av Einar Már Guðmundsson 
 
Titta på det här:  
>>Kommunisternas våldshot satta i verket. Ursinnig pöbel attackerar Alltinget. 
Kommunisternas stenkastning vållar lemlästningar. Marodörer skingrades med 
tårgas.>>  
 
Eller det här:  
>>Landsförräderi begånget i skydd av våld och barbariska angrepp mot fredliga 
personer. Reykjavíkborna protesterade och krävde folkomröstning. Regeringens svar: 
tårgasattacker och batongchocker av polis och vettlösa vitgardister.>>  
 
Det kan ingen förneka: min födelsedag var en historisk dag.  
Jag välkomnades med stenkastning och tårgas. Mina landsmän och polisen var 
inbegripna i strider. Rutor krossades på Alltingshuset. Ägg och stenar flög genom 
luften.  
En alltingsman fick en skråma på handen.  
En annan fick en glasskärva i ögat.  
När polisen inte tyckte sig ha kontroll över läget, trots reservpersonal och stora skaror 
frivilliga, kastade man tårgasbomber på Austurvöllur.  
Upp steg rökpelare som liknade dem som nybyggaren Ingólfur såg när han spejade 
efter kännetecken som kunde ge platsen namn.  
På morgonen vaknade mamma upp ur en underlig dröm och hade börjat få värkar, så 
kraftiga att det inte gavs någon tid att fundera på några drömmar; hon fördes 
skyndsamt till förlossningsavdelningen och låg där hela dagen och försökte med 
barnmorskans hjälp att tvinga in mig i denna världen.  
Det lustiga var emellertid att jag, som tidigare på morgonen så ivrigt hade knackat på 
porten, plötsligt tycktes ha ändrat åsikt och ovillkorligen ville stanna inne, söka skydd 
för världen, för all dess stenkastning och tårgas.  
Mamma måste anstränga sig hela dagen och hon skrek och jämrade sig lika mycket 
som folkmassan på Austurvöllur, även om hon just inte krävde folkomröstning om 
min existens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Einar_M%C3%A1r_Gu%C3%B0mundsson
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Bilaga 2 – Informationsbrev till eleverna och föräldrarna 
 
Hej!  
 
Jag heter Frans Gustafsson och är lärarstudent vid Högskolan Dalarna. Under de 
kommande veckorna kommer jag att skriva ett examensarbete i Pedagogiskt arbete 
III. Examensarbetet kommer att vara en kvalitativ studie om fyra elevers läsvanor.  
 
Jag kommer att intervjua fyra elever i årskurs ett på fordonsprogrammet samt deras 
lärare och föräldrar för att lära mig om elevernas läsvanor och varför de ser ut som de 
gör. Problemet inom detta forskningsområde är att det saknas kunskaper framförallt 
om föräldrar och huruvida de påverkar sina barns läsvanor. Som blivande svensk- och 
engelsklärare är det ytterst viktigt att komma underfund med detta område.  
 
Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och det kan avbrytas när som helst utan 
närmare motivering. Alla elever, föräldrar och lärare som ingår i studien kommer att 
få fullständig anonymitet och deras integritet kommer att skyddas. Alla uppgifter 
kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i 
forskningsändamål. Alla deltagare nämns i undersökningen under fingerade namn.  
 
Intervjuerna kommer att spelas in och förvaras tills uppsatsen är godkänd på ett sätt 
som ingen obehörig kan få tillgång till det. Därefter kommer allt inspelat material och 
uppgifter att förstöras. Ingen kommer att dömas vare sig personen i fråga är en stark 
läsare eller inte, utan jag anser att man har olika styrkor på olika områden och vill 
endast veta vad som påverkar elevers läsvanor. Deltagandet i undersökningen sker 
helt utanför skolarbete och påverkar inte betyget i något ämne.  
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna 
och publiceras i DiVA-databasen. Om deltagaren vill kan den få tillgång till den 
färdiga uppsatsen.  
 
Intervjuerna kan göras i skolan, per telefon eller hemma hos personerna i fråga. På 
nästa sida ber jag er att skriva under för att medge ert deltagande i denna 
undersökning. För vidare frågor kan ni kontakta mig eller min handledare, Boglárka 
Straszer (se kontaktuppgifter på nästa sida).  
 
 
Tack för er tid och hjälp!  
 
 
______________________ 
Frans Gustafsson 
 
 
 
 
______________________ 
Elev 
 
______________________ ______________________ 
Vårdnadshavare  Vårdnadshavare 
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Frans Gustafsson 
Hälsinggårdsvägen 18D 
79 143 Falun 
Tel: 070-5648570 
E-post: h05fragu@du.se 
 
Boglárka Straszer, FD och lektor i svenska som andraspråk 
Akademin Humaniora och medier, Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Tel: 023-778086 
E-post: bsr@du.se 
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Bilaga 3 – Intervjuschema för eleverna 
 
OSB. Frågorna som står i kursiv är endast avsedda för de utlandsfödda eleverna.  
 
Vad har du för modersmål?  
 
Vilka andra språk kan du?  
 
Kan du berätta för mig om din uppväxt?  
 
Kan du berätta för mig om dina föräldrar?  
Vad har/hade de för jobb och utbildning?  
 
Trivs du i Sverige?  
 
Kan du jämföra skolan i hemlandet och skolan här?  
 
Varför valde du fordonsprogrammet?  
 
Vilka ämnen läser du?  
 
Vilka ämnen är dina favoriter?  
 
Vilka ogillar du?  
 
Har det varit några särskilda lärare som du gillat extra mycket? I vilket ämne och 
årskurs?  
 
Har det varit några särskilda lärare som du ogillat extra mycket? I vilket ämne och 
årskurs?  
 
Trivs du i skolan?  
 
Vad har du för intressen?  
 
Är du språkintresserad?  
 
Har du läs- och skrivsvårigheter av något slag?  
 
Är du läsintresserad?  
Exempel: Skönlitteratur, tidningar (i pappersform/på nätet), facklitteratur (inom 
något område), artiklar (i pappersform/på nätet), bloggar, osv.  
 
Varför är du (inte) läsintresserad?  
 
Är du med i sociala nätverkstjänster som Facebook, Google+, Linkedin, osv.?  
 
Använder du e-mejl? Brukar du skicka e-mejl?  
 
Hur mycket tid tillbringar du på datorer dagligen (exkluderande skolarbete)?  
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Hur mycket använder du din smartphone?  
Mycket? Lite? Kan du uppskatta någon tid?  
 
När du läser, vilka språk läser du på?  
 
Använder du någonsin ordböcker när du läser?  
 
Tycker dina vänner om att läsa?  
 
Hur ofta tillbringar du tid med dina vänner?  
 
Har du någonsin fått extra hjälp eller specialundervisning i svenska eller något annat 
ämne?  
 
När började du lära dig läsa? Minns du den tiden?  
 
Har du någonsin blivit mobbad eller kritiserad för engagemang i skolan?  
 
Frågor gällande utdraget från Universums änglar:  
 
Vad tyckte du om texten?  
Exempel: Spännande, tråkig, rolig, intressant eller konstig.  
 
Var den svår att förstå? Vad var svårt att förstå?  
 
Var det några ord som du inte förstod?  
 
Varför var hans födelsedag ”en historisk dag”?  
 
Vad är det för skillnad mellan de två utdragen som han citerar i texten?  
 
Vad var problemet under förlossningen? (Varför tycker han att problemet uppstod?)  
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Bilaga 4 – Intervjuschema för föräldrarna 
 
Vad har du/ni för modersmål?  
 
Vilka andra språk kan du/ni?  
 
Kan du/ni berätta lite om din/er uppväxt?  
 
Vad har du/ni för utbildning? Varför?   
 
Vad har du/ni för yrke?  
 
Vilka ämnen du/ni läste i skolan?  
 
Vilka var dina/era favoritämnen i skolan?  
 
Vilka ämnen ogillade du/ni i skolan?  
 
Vilka var dina/era bästa och sämsta ämnen och varför?  
 
Trivdes du/ni i skolan?  
 
Vad hade du/ni för intressen som barn?  
 
Vad har du/ni för intressen idag?  
 
Har du/ni någonsin varit språkintresserad?  
 
Är du/ni (eller har du/ni någonsin varit) läsintresserad?  
 
Hur många barn har du/ni?  
 
Kan du berätta lite om din/er sons uppväxt?  
 
På vilka sätt tror du att din son tar efter dig? Och på vilka sätt avviker han från dig?  
 
Läste du/ni för din/er son när han var liten?  
 
Sjöng du/ni för din/er son när han var liten?  
 
Hade du/ni någon särskild idé eller filosofi med din/er sons uppfostran? (Och de 
övriga barnen?)  
 
Under sina första år minns du/ni om din/er son låg före eller efter andra barn på 
något sätt i utvecklingen?  
 
I förskoleålder, var din/er son språkintresserad? Dvs. att han rimmade eller lekte med 
språket på något sätt?  
 
Brukar ni som familj diskutera politiska och samhällsrelaterade frågor?  
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Brukar ni som familj diskutera böcker, filmer, tv-program eller musik?  
 
Vad brukar ni diskutera som familj och vad brukar du/ni diskutera med din son?  
 
Hur mycket tid brukar ni tillbringa tillsammans som familj?  
 
Vad brukar ni annars göra tillsammans som familj? Och hur mycket tid tillbringar ni 
tillsammans som familj?  
 
Din/er son berättade för mig om sina slutbetyg från årskurs nio. Kan du/ni 
kommentera dem?  
 
Har din son fått extra stöd i något ämne?  
 
Hade han lyckats bättre på något sätt om han hade fått extra stöd på något område?  
 
När din/er son gick i grundskolan, hur var din/er relation till hans lärare? Upplevde 
du/ni några problem med skolan eller några lärare eller gick allting väl?  
 
Har du/ni märkt att din/er son har haft några som helst problem i skolan?  
 
Fråga för Eriks föräldrar: Det står klart att din/er son är ointresserad av att läsa. 
Dessutom är han duktig på många områden samtidigt som han är något svag som 
läsare. Inom forskningen kring läsvanor vet man inte om det är läsintresset eller 
läsförmågan som kommer först. Därför vill jag fråga om du/ni tycker att det först var 
hans bristande intresse för läsning som ledde till att han nu är lite ovan eller om det 
var svårigheter med att lära sig läsa eller något problem i skolan som ledde till att han 
tappade eller inte utvecklade ett intresse för läsning.  
 
Fråga för Karls föräldrar: Det står klart att din/er son är något intresserad av att 
läsa. Dessutom är han duktig bl.a. på engelska. Inom forskningen kring läsvanor vet 
man inte om det är läsintresset eller läsförmågan som kommer först. När han var 
yngre har han berättat att han läste serietidningar som Kalle Anka som du (hans 
pappa) köpte för honom. Tror du att det var läsintresset som kom först hos honom 
eller snarare en god läsförmåga som ledde till ett intresse för läsning hos honom?  
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Bilaga 5 – Intervjuschema för mentorn/transportläraren 
 
Hur ser det ut för Erik i alla ämnen?  
 
Vad har ni fokuserat på under utvecklingssamtal?  
 
Erik tål inte att sitta stilla. Har du strategier för att handskas med detta?  
 
Hur ser det ut för Karl i alla ämnen?  
 
Vad har ni fokuserat på under utvecklingssamtal?  
 
Karl verkar understimulerad. Har du strategier för att handskas med detta?  
 
Hur ser det ut för Arash i alla ämnen?  
 
Hur ser det ut för Marwan i alla ämnen?  
 
Varken Arash eller Marwan har vårdnadshavare. Hur brukar du som mentor 
kompensera för föräldrasamtal?   
 
Hur tänker du kring läsning? Försöker du undvika att få eleverna att läsa eller är det 
ett mål att få dem att läsa mer?  
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Bilaga 6 – Intervjuschema för svenskläraren 
 
Vad har ni jobbat med hittills i svenska 1?  
 
Hur brukar du jobba med läsinlärning?  
 
Kan du nämna utmaningar och svårigheter som du kommer på i din läsundervisning?  
 
Hur brukar du identifiera och hjälpa elever som upplever lässvårigheter? Inte 
nödvändigtvis dyslektiker, utan även begåvade läsare som hakar upp sig på någonting.  
 
Vet du huruvida dina elever förstår vad de läser eller inte och i sådana fall, hur tar du 
reda på det?  
 
Gör du någonting för att lyfta de svaga läsarnas självbild?  
 
Jobbar du en-och-en med dina elever i läsundervisning?  
 
Var ligger Arash, Erik, Karl och Marwan betygsmässigt i svenska idag?  
 
Kan du beskriva Arash’ prestationer i svenska?  
 
Vilka är hans styrkor och svagheter?  
 
Kan du beskriva Marwans prestationer i svenska?  
 
Vilka är hans styrkor och svagheter?  
 
Varken Arash eller Marwan läser svenska som andraspråk. Kompenserar du för detta 
och i så fall, på vilka sätt?  
 
Kan du beskriva Eriks prestationer i svenska?  
 
Vilka är hans styrkor och svagheter?  
 
Erik är inte läsintresserad överhuvudtaget. Har du någon strategi för att uppmuntra 
honom att läsa mer?  
 
Kan du beskriva Karls prestationer i svenska?  
 
Vilka är hans styrkor och svagheter?  
 
Karl lärde sig läsa redan innan han kom till grundskolan och läste serietidningar som 
barn, men har sedan dess mest tappat läsintresset. Har du någon särskild strategi för 
att uppmuntra honom att läsa mer?  
 
Vad är dina planer för dessa fyra elever framöver? Har du specifika mål?  


