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This paper examines the reading strategies, reading habits and reading positions of students in 

the Swedish upper secondary school. The aim is to discern what kind of reading strategies the 

students of the course Swedish 1 claim to use when reading newspaper articles, and to examine 

whether they use these strategies in an active manner. The study is based on one survey 

consisting of mostly open-ended questions with ten students and on individual interviews with 

three of these students. The result reveals that a majority of the students read the articles only 

once, without using any reading strategies. The students adopt varying reading positions but 

predominantly they assume a surface-oriented position. The reading habits of the interviewed 

students generally include blogs, but not newspapers. The result of the study suggests that active 

education concerning the use of reading strategies is not only needed in elementary school, but 

also in the upper secondary school.  
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1. Inledning 

Elever möts idag av texter av olika slag i varierande sammanhang och det har bland annat blivit 

viktigt att kunna identifiera olika texttyper. I Sverige har sjunkande PISA-resultat kring 

läsförståelse lett till ett ökat intresse för ungdomars läsförståelse och lässtrategier. Lässtrategier 

som forskningsområde växte fram under 1970-talet. Det som fram till dess varit av intresse var 

vad eleverna hade lärt sig från olika texter, men man hade inte fokuserat på att undersöka hur 

eleverna arbetade med texterna. Intresset för vilka lässtrategier som man behövde lära ut och 

vilka strategier eleverna använde spontant började spridas (Strømsø 2008, s. 36). 

Det finns en mängd olika arbetssätt inom området för läsförståelse och även ett flertal 

lässtrategier att ta del av. Ett sätt för att utröna vilka lässtrategier som gynnar elever är att ta 

reda på vilka lässtrategier högpresterande elever använder sig av, vilket Yvonne Hallesson 

(2011) har undersökt i sin avhandling Högpresterande gymnasieelevers läskompetenser. 

Hallessons avhandling har fungerat som huvudsaklig inspirationskälla för denna uppsats. Mitt 

val av undersökningsområde grundar sig även i det faktum att forskning till stor del behandlar 

yngre elevers läsning. Har man en gång knäckt en läskod och lärt sig någon lässtrategi, behöver 

det däremot inte betyda att läskompetensen för den sakens skull är fulländad. I takt med att man 

senare i sin skolgång möter nya texttyper, som både är mer abstrakta och komplexa än de man 

läser i grundskolan, behöver man lära sig att anpassa olika lässtrategier utifrån de svårare 

texttyperna. 

I läroplanen för gymnasiet (LGY11) framgår det att syftet med undervisningen i svenskämnet 

är att stötta eleverna genom att utveckla deras förmåga ”att läsa, arbeta med, reflektera över och 

kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.” (Skolverket 

2011, s. 161) Det faktum att läroplanen uppmanar till att eleverna ska ges förutsättningar att 

arbeta med text på olika sätt, kan tolkas som att lärare aktivt bör arbeta med lässtrategier. 

Lässtrategier nämns emellertid inte explicit, vilket i sin tur kan tolkas som att läroplanen inte 

uppmanar till aktiv undervisning om dessa på gymnasienivå. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är därför att undersöka vilka lässtrategier elever på gymnasiet i 

Svenska 1 använder sig av och om de använder sig av strategier på ett medvetet sätt när de läser 

tidningsartiklar. Följande frågeställningar kommer att behandlas: 

- Hur beskriver eleverna sin läsning och texterna de möter? 

- Vilka lässtrategier uppger gymnasieelever sig använda vid läsning av tidningsartiklar?  

- Vilka läspositioner verkar eleverna inta?  

2. Läsförståelseundervisning 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens bakgrund med fokus på läsförståelse och på lässtrategier 

som kan användas i undervisning. Först redogörs kort för vikten av elevernas förkunskaper och 

att deras läsning automatiseras. Därefter beskrivs några arbetssätt som kan användas i 

klassrummet och hur lärare blir mer medvetna om vilka lässtrategier som kan läras ut. 

Ivar Bråten (2008) lägger vikt vid elevernas förkunskaper om textinnehållet. Han presenterar 

två typer av förkunskaper som studeras av läsforskare. Den första är kunskapens bredd om ett 

visst ämne och den andra är hur djup kunskapen om ämnet är. Dessa två förkunskaper kan vara 

avgörande för hur en person tar till sig det lästa och sedermera minns det. Förkunskaperna är 

även viktiga för att eleverna ska kunna dra slutsatser och tolka informationen (s. 63-64). 

Barbro Westlund (2009) framhäver också vikten av elevernas förkunskaper, men menar att 

elevernas läsning först och främst måste automatiseras. När eleven uppnått en automatiserad 

läsning kan eleven fokusera på sin textkunskap och koppla det lästa till sina tidigare 

erfarenheter. Westlund delar upp förståelsen av texten på två sätt: det ena sättet är kunskap om 

världen, där elevens läsning kan aktiveras genom erfarenheter och förkunskaper. Det andra 

sättet kallar hon kunskap om texten, där eleven kan använda sin lingvistiska kunskap såsom 

grammatiska mönster, innehåll och vetskap om att språk används olika beroende av situation 

(s. 105). 

Astrid Roe (2011) menar i sin tur att eleven alltid ska fundera över om den får ut något av det 

lästa – och får eleven inte det ska hen kunna använda sig av olika strategier för att förstå det. 

Roe presenterar bland annat en strategi som handlar om att övervaka sin egen läsning. Den 
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strategin fungerar som en kvalitetskontroll, där läsaren arbetar aktivt med att vara säker på att 

den förstår det lästa. Eleven kan även öka sin förståelse av en text genom att visualisera och 

organisera det lästa. Enligt Roe är texter abstrakta och för att stödja förståelsen och minnet kan 

läsaren ha stöd av tabeller och diagram. Att kunna visualisera texten kräver övning, vilket 

läraren kan öva sina elever i genom att be dem förklara vad de ser när de läser en text (s. 97). 

Roe (2011) påpekar även att det länge har varit lärarens uppgift att ställa frågor till texten, men 

för att det ska vara en fungerande lässtrategi måste eleverna ställa egna frågor. Läraren kan ge 

exempel på hur eleven kan ställa frågor till texten, till exempel för att få tag i information. När 

eleven ställer egna frågor lär den sig att problematisera det lästa, synliggöra sammanhang och 

fokusera på kontraster i texten (s. 94).  

I likhet med Roe framhäver Monica Reichenberg (2014) vikten av att eleverna aktivt ställer 

frågor för att öka sin förståelse av texterna de läser. Hon redogör för modellen Questioning the 

Author (QtA) som kan användas både vid arbete med faktatexter, men även med skönlitterära 

texter (s. 93). Modellen är ett textsamtal där eleverna ställer frågor till författaren. Reichenberg 

skriver att både första- och andraspråkselever ofta känner att det är deras eget fel att de inte 

förstår texten. Men det behöver inte alls vara elevens eget fel. Det kan till exempel vara så att 

det är författaren som använt ett språk som inte ingår i elevernas vardagliga språkliga domäner 

eller att författaren hoppat över tankeled som är viktigt för förståelsen. Detta kan leda till att 

texten mellan författare och läsare, i det här fallet eleven får ett för långt avstånd (s. 93). QtA 

syftar till att minska avståndet genom att skapa förståelse hos eleverna att författaren har ett 

stort ansvar för läsarens förståelse av texten. Genom att eleverna ställer frågor till författaren 

övas de i ett kritiskt tänkande, men de blir även aktiva läsare när de ställer frågorna och i vissa 

fall får svara på frågan: Hur hade du uttryckt dig här? Lärarens arbete i den här modellen blir 

att försöka förutse vad eleverna kan tycka är svårt, ta ut det i texten som läraren vill 

uppmärksamma och dela in texten i kortare stycken (Reichenberg 2014, s. 94). 

Reichenberg presenterar även arbetssättet Reciprocal teaching (ömsesidig undervisning) som 

utformades på 80-talet av Palincsar och Brown (1984). Reciprocal teaching ökar elevernas 

textförståelse genom fyra aktiviteter som ger elever förutsättningar för att förstå det de läser. 

När eleverna läser ska de: 

1. sammanfatta texten med egna ord, 

2. ställa frågor, 
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3. reda ut oklarheter, och 

4. föregripa det texten kommer att behandla. 

Enligt Reichenberg (2014), som refererar till Palincsar och Brown (1984) är läsförståelse ”en 

produkt av a) textens läsbarhet, b) innehållet i texten och elevens förkunskaper, c) elevens 

strategier i samband med läsningen, samt d) hur textsamtalet sker i klassrummet.” (s. 86) 

Reichenberg menar att undervisning i läsförståelse behövs dels för att eleverna inte ska få en 

övertro till textens/lärarens auktoritet, dels för att eleverna är vana vid att leta efter tänkta 

faktafrågor när de läser (s. 135). 

Yvonne Hallesson (2016) presenterar olika lässtrategier som eleverna säger sig använda. Syftet 

med hennes artikel är att “utifrån elevers egna beskrivningar av hur de går till väga när de läser 

ge ett empiriskt kunskapsbidrag om vad som kan vara effektiva lässtrategier.” (s. 7) Hon menar 

att genom att åskådliggöra vilka strategier högpresterande elever använder sig av, kan lärare bli 

medvetna om hur de ska stötta svagare elever i sin läsning. 

3. Tidigare forskning om läsförståelse och lässtrategier 

Forskning om lässtrategier berör även begrepp som läsförståelse, aktiva läsare, goda läsare och 

metakognitiv medvetenhet. Läsförståelse tycks vara ett större forskningsområde än 

lässtrategier, men det sistnämnda tas ofta upp som en typ av läsförståelse. Nedan redovisas den 

tidigare forskning om läsförståelse och lässtrategier som används i denna studie. 

Marton och Säljö (1999) har gjort en studie med en experimentgrupp och en kontrollgrupp 

bestående av universitetsstudenter som läste första terminen. Syftet var att se om det går att 

påverka inlärningen om studenterna fick stöd i var de skulle lägga sin uppmärksamhet vid 

läsning. Experimentgruppen svarade generellt sett ytligare på frågorna; de skrev vad som fanns 

i texterna men de redogjorde inte på ett djupare plan för vad som stod i dem. Marton och Säljö 

ville med sin studie visa att det går att ställa frågor som ”kan leda till djupinriktning” under 

vissa omständigheter (s. 95). Frågorna som ställdes var tänkta att vara sådana som en god läsare 

i princip automatiskt svarar på vid läsning av en text, till exempel: vilka delar tycker du att det 

finns i detta avsnitt? Kan du säga var de börjar och var de slutar? Kan du sammanfatta innehållet 

i hela avsnittet i en eller två meningar? (s. 94). 
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Marton och Säljös studie har givit inspiration till Yvonne Hallessons (2011) avhandling 

Högpresterande gymnasieelevers läskompetenser. Den är en studie som genom enkäter, 

fallstudie om sakprosaläsning, observationer och gruppsamtal undersöker vilka läsvanor, 

förhållningssätt till olika texter, lässtrategier och läspositioner högpresterande elever på 

gymnasiet säger sig använda. Hallesson har följt en klass på ett samhällsvetenskapligt program, 

där 31 elever går (s. 19). Avhandlingen visar att Hallessons elevgrupp läser olika slags texter 

och att de har en god läsförmåga (s. 108). 16 elever intog djupposition, åtta medelposition och 

fyra ytposition. Detta tolkar Hallesson som ett utmärkande drag för vilken läskompetens 

eleverna har. Hon noterar dock att fler elever som intog djupposition ansåg texterna vara svåra, 

än elever i ytposition. Hon menar att detta visar att en elev inte behöver ha förstått texten bara 

för att hen har bedömt den som lätt (s. 109). 

Olin-Scheller, Tengberg, Lindholm (2015) har gjort en studie där de valt ut några lässtrategier 

som kan aktivera elevernas förkunskaper ”före, under och efter läsningen.” (s. 130) Författarna 

har valt ut strategier med fokus på förståelse och tolkning av skönlitteratur.  De har tillsammans 

med undervisande lärare tagit fram ett undervisningsupplägg som de kallar Dialogisk 

strategiundervisning (DSU), där de har fokus både på läsning med skrivande och på muntlighet. 

Eleverna som var med i undersökningen gick i årskurs sju. De lässtrategier som valdes ut var: 

- summera, 

- göra förutsägelser, 

- värdera och ta ställning, 

- ställa frågor till texten, 

- visualisera, tänka i bilder, 

- jämföra texten med andra texter, 

- hitta luckor i texten och göra inferenser. 

 

Ett av de viktigaste arbetssätten visade sig vara att modellera. Läraren visar då hur eleverna kan 

läsa genom att berätta om sin tankeprocess i takt med att texten läses upp högt (s. 136). I deras 

undersökning förklarar alltså läraren en strategi, läser en del av texten och sedan visar läraren 

hur den gör när den läser texten. Därefter får eleverna själva göra samma sak under tiden som 

de spelas in. Genom att modellera visar läraren att läsaren inte bara ska fokusera på händelserna 

i en berättelse, utan även fokusera på att hitta strategier som gör eleven till en bättre läsare (s. 

145). Det Olin-Scheller, Tengberg, Lindholm (2015) kom fram till var att det finns en risk att 

lässtrategierna blir ett mål i sig. Eleverna lär sig strategier som passar till en viss texttyp och 
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använder sedan strategierna de lärt sig behärska och utvecklar inte nya. Läsningen måste alltid 

ses i relation till den aktuella texten och syftet med läsningen och strategierna kan sägas ge 

elever en repertoar att ha med sig i kommande läsning.” (s. 147) 

 

I studien problematiseras även Skolverkets definition av lässtrategier (Olin-Scheller, Tengberg, 

Lindholm 2015, s. 131). Skolverket beskriver lässtrategier som ”konkreta sätt som en läsare 

använder för att angripa en text” och som ”något som läsaren gör med texten” 

(Skolverket  2016, s. 11). Olin-Scheller, Tengberg & Lindholm menar att det inte är konstigt 

om lärare upplever att det är komplicerat att arbeta aktivt med lässtrategier eftersom Skolverket 

inte är mer tydliga i sin definition. Vad är det som läsaren ska göra med texten? Vilka är de 

konkreta sätten? Hur ska läsaren genom de konkreta sätten angripa texten?  

4. Centrala och teoretiska begrepp 

I följande avsnitt presenteras läsförståelse och lässtrategier som de centrala och teoretiska 

begrepp som ligger till grund för uppsatsen. 

4.1. Läsförståelse 

Bråten (2008) definierar läsförståelse som något som ”är att utvinna och skapa mening när man 

genomsöker skriven text och samspelar med den.” (s. 14) Läsförståelse behandlas av Bråten 

som något som görs med skriven text på papper eller skärm, men innefattar inte förståelse för 

multimediala presentationer, såsom film och ljud (s. 14). Det är även viktigt att förstå att det 

råder ett samspel mellan läsare, text och situation. Vi skiljer oss åt som läsare när det gäller 

förkunskaper, motivation, språkfärdigheter och kognitiva förmågor. Även syftet med läsningen 

kan ha stark påverkan på hur läsare i sitt arbete tar till sig texten (s. 15-16).  

Just för att vi läser med olika syften tar vi även till oss texter på olika sätt. Liberg (2010) 

presenterar tre sätt som elever kan läsa på. Dels kan elever arbeta med innehållet i texten, ett så 

kallat centripetalläsande, dels kan eleverna dra slutsatser utifrån det som de läst och använder 

då ett centrifugalläsande. Elever kan även läsa för att utforska texten genom att de får diskutera 

för- och nackdelar med det lästa. De får även försöka utröna vad det är som de inte förstår i 

texten och diskutera varför texten är bra eller dålig, eller diskutera om texten är lätt eller svår 
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med aspekter som form, funktion, innehåll eller alla tre. Eleverna använder då ett 

metaperspektivierande läsande (Liberg 2010, s. 67). 

Men förstår vi verkligen det vi läser bara för att vi klarar av att läsa en text? För att vi ska kunna 

lära oss nya saker och tillägna oss ny kunskap behöver vi skapa mening i det vi läser. Läsaren 

behöver kunna fokusera på det som ska läsas, tolka texten och kunna skapa en relation med 

texten. Läsförståelse handlar om meningsskapande som kräver att vi kan använda oss av 

lässtrategier för att ta till oss texten (Roe 2011, s. 24).  

4.2. Lässtrategier 

Vad innebär då begreppet lässtrategier? Peter Afflerbach, P. David Pearson och Scott G. Paris 

(2008) definierar dessa som medvetna och målinriktade handlingar för textförståelse (s. 368). 

Bråten & Strømsø (2008) menar samstämmigt att användandet av lässtrategier “innebär ett 

aktivt kognitivt engagemang för att handskas med krävande läsuppgifter.” (s. 159) De ordnar i 

sin tur in lässtrategier i dels ytliga strategier, dels djupare strategier. Det intressanta för den här 

uppsatsen är hans definition av de två strategierna eftersom de konnoterar till de begrepp som 

används i analysdelen. Ytstrategier sker när det lästa upprepas enkelt, till exempel att läsaren 

försöker memorera texten ordagrant. Djupare strategier används när det lästa struktureras på ett 

nytt sätt eller fördjupar läsarens förkunskaper. De djupare lässtrategierna innefattar även att 

läsaren ”övervakar sin egen förståelse” och anpassar sina strategier efter hand (Bråten & 

Strømsø 2008, s. 159). Värt att notera är att Bråten (2008) även använder begreppet 

läsförståelsestrategier och definierar begreppet som ”mentala aktiviteter som läsaren väljer att 

sätta i verket för att tillägna sig, ordna och fördjupa information från text samt att övervaka och 

styra sin egen textförståelse.” (s. 69) Begreppen tycks i princip användas synonymt men jag 

väljer att enbart benämna dessa för lässtrategier. 

Roe (2011) menar att lässtrategier såväl handlar om att övervaka sin egen läsning, som om 

metakognition och om motivation; eleven vill lära sig och ansvarar samtidigt för sitt eget 

lärande – så kallat självreglerat lärande (s. 82). Hon menar att inlärningsstrategier 

(laeringsstrategier) och lässtrategier är två sidor av samma mynt: ”Det har aldri hersket tvil om 

att skolen har ansvar for at elevene laerer å lese, men skolen har også ansvar for å gjore elevene 

i stand til å bruke lesingen til å laere.” (s. 82) 

Hallesson (2016) definierar slutligen lässtrategi som en aktiv handling någon använder för att 

förstå en text. Definitionen baserar hon på Afflerbach, Pearson och Scott (2008) enligt ovan 
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och på Skolverkets kommentarmaterial till svenskämnets kursplan från grundskolans läroplan, 

där lässtrategier beskrivs som ”konkreta sätt som en läsare använder för att angripa en text” och 

som ”något som läsaren gör med texten” (Skolverket  2016, s. 11). Det är även denna definition 

som jag kommer att använda mig av. 

5. Material och metod 

I det här avsnittet presenteras hur undersökningen har gått till, vilka informanter som valts och 

varför valet att låta eleverna läsa tidningsartiklar har gjorts. Avsnittet presenterar även de 

analysmetoder som har använts och avslutas med etiska överväganden.   

5.1. Informanter – klassen  

Eleverna som deltagit i undersökningen kom jag i kontakt med efter att jag vikarierade på 

elevernas skola. Det kan därför sägas vara ett bekvämlighetsurval som har gjorts eftersom jag 

kunde höra efter på skolan om någon klass därifrån kunde delta. Enligt Denscombe (2009, s. 

39) sker ett bekvämlighetsurval när forskaren tar det första som dyker upp. Med tanke på den 

korta tid som åläggs uppsatsskrivandet var det smidigare att spara tid genom att välja en skola 

där jag har kontakter. 

På förortsskolan i Stockholm som eleverna går i, läser de i så kallade block. Detta innebär att 

klassen som utförde undersökningen i Svenska 1 (Sve1) kommer från olika program på skolan, 

i det här fallet från de natur- och samhällsvetenskapliga programmen. Eleverna läser de 

programspecifika ämnena i sina respektive så kallade grundklasser. De som till exempel går det 

naturvetenskapliga programmet läser naturvetenskapliga ämnen tillsammans och svenska och 

engelska ihop med eleverna från det samhällsvetenskapliga programmet. En anledning till detta 

arbetssätt kan tänkas ha sin grund i resursfördelningen på skolan. En annan tänkbar anledning 

kan vara att eleverna genom detta lär känna fler som går på skolan.  

Eleverna är 16-17 år gamla. Antagningsgränsen på skolan år 2016 var för 

naturvetenskapsprogrammet 240 (median 267,5) och på samhällsvetenskapsprogrammet 200 

(median 220) (Gymnasieantagningen 2016). Antagningsgränsen tyder på att eleverna i skolan 

har förhållandevis låga betyg från grundskolan. Detta kan vara en indikation på att eleverna 

åtminstone hittills inte varit högpresterande.  
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Antalet elever (10) valdes med tanke på uppsatsens tidsomfång och min möjlighet att hantera 

materialet. I samråd med elevernas lärare bestämde vi ett lektionstillfälle där halva klassen 

kunde delta i undersökningen medan den andra halvan genomförde sina muntliga nationella 

prov.  

5.2. Materialöversikt 

Valet av textmaterial grundades på att det saknas forskning inom området för läsförståelse 

avseende tidningsartiklar. De flesta läsförståelseundersökningar behandlar skönlitteratur eller 

sakprosatexter, men just tidningsartiklar är inte explicit uttryckt som undersökningsmaterial. 

Valet gjordes också för att tidningstexter är en texttyp som används inom Sve1. I LGY11 

(läroplanen för gymnasiet 2011) står det i Ämnets syfte att: ”Undervisningen i ämnet svenska 

ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa 

och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter.” (Skolverket 2011, s. 160) 

Eleverna får därmed behandla tidningen som format på flera olika sätt, bland annat genom att 

skriva egna insändare. Det kan även tänkas att elever får läsa en del tidningsartiklar på andra 

kurser, t.ex. samhällskunskap. Därför borde tidningsartiklar vara en texttyp som eleverna är 

bekanta med. 

5.3. Tidningstexter 

Nedan finns en kort sammanfattning av de två tidningsartiklarna som eleverna har läst i 

undersökningen. Dessa artiklar är underlag till de textuppgifter och den textreflektion eleverna 

hade att förhålla sig till i enkäten och i intervjuerna. Tidningsartiklarna valdes utifrån deras 

svårighetsgrad. En artikel skulle vara svårare än den andra, till exempel längre och handla om 

något som inte direkt rör eleverna i deras vardag.  

Kronolekt 

Fredrik Lindströms artikel från Språktidningen (2010) presenterar kronolekter och diskuterar 

hur människor ändrar sitt tal under olika åldrar i livet. Artikeln diskuterar även att dialekter i 

Sverige håller på att dö ut och att det svenska språket utjämnas. I framtiden kommer svenskan 

troligen att skilja sig mellan generationer istället för varifrån landet man kommer. Texten 

benämns i uppsatsen Kronolekttexten. Den här artikeln valdes eftersom jag har bedömt den som 

svårare, dels för att det är relativt lång, dels för att den berör något som eleverna troligen inte 

är särskilt insatta i.   



10 

 

Så många väljer bort storstaden på grund av bostadskrisen 

Artikeln är publicerad i Metro (2017) av Natalie Demirian. Den handlar om att det är svårt att 

få tag i en bostad i Stockholm och därför väljer många att inte flytta till storstaden. Artikeln 

redogör för bostadskrisen med stöd av räkneexempel. 16 % undviker att flytta till storstaden 

och 38 % av storstadsborna har funderat på att flytta därifrån. I uppsatsen benämns texten som 

Bostadskristexten. Denna artikel har jag bedömt som lättare för eleverna att ta till sig eftersom 

den är kort och presenterar ett problemområde som en del elever sannolikt stött på i till exempel 

medierapportering. Anledningen till att texterna varierar i svårighetsgrad är för att se om 

eleverna använder lässtrategier på olika sätt vid svårare eller enklare texter.  

5.4. Insamlingsmetoder 

De metoder som används i undersökning är dels elevenkäter, dels intervjuer som båda gjordes 

under en lektion i Svenska 1. Nedan följer en presentation av dessa samt förklaring om varför 

aktuella val har gjorts. 

5.4.1. Läsförståelsetest – enkät 

Undersökningen genomfördes med tio elever. Dessa tilldelades varsitt texthäfte (Bilaga 1) och 

ett lösblad med frågor (Bilaga 2) om hur de gick tillväga för att förstå tidningsartiklarna. 

Därefter fick de papper att skriva på. Eleverna hade en lektion (60 minuter) till övningen som 

var inom deras ordinarie lektion i svenska. Därefter skulle de vidare till nästa lektion, varför vi 

inte kunde dra ut på tiden. Klassrummet var nytt för eleverna, men eftersom vi fortfarande 

befann oss på skolan var eleverna kvar i sin elevroll. Om vi hade setts på ett café för att göra 

undersökningen hade eleverna kanske intagit en mer privat roll, vilket hade kunnat påverka 

resultatet eftersom de troligen inte känner pressen från skolan på en mer allmän plats.   

Enkäten har öppna svarsalternativ för alla uppgifter utom en. Uppgiften med stängt 

svarsalternativ är till för att låta eleverna bedöma hur svår de anser texten vara på en sexgradig 

skala, för att få ett svar som enkelt går att redovisa (Denscombe 2009, s. 221). Att ha en 

sexgradig skala gör att det inte finns något mittalternativ och eleverna måste därför ta ställning 

på något sätt. Fördelen med öppna frågor är att sannolikheten ökar att svaren återspeglar den 

variation som finns bland elevernas förhållande till läsning. Nackdelen med öppna frågor är att 

svaren tar lång tid att analysera och innebär större ansträngning för informanten (s. 221). 
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5.4.2. Intervjuer 

I början av lektionen fick eleverna en muntlig instruktion. De skulle läsa två tidningsartiklar 

och sedan svara på frågorna och lämna in anonymt. Innan eleverna började skriva frågade jag 

om det fanns tre frivilliga elever som kunde ställa upp på en enskild kort intervju. Det var på 

grund av begränsningsskäl som antalet tre efterfrågades. Tre flickor räckte snabbt upp handen 

och berättade att de ville läsa vidare efter gymnasiet och var intresserade av att veta mer om hur 

studier kunde gå till på högskolan. På så sätt blev intervjuerna ett bekvämlighetsurval som 

baserades på de tre elever som sade sig vilja studera vidare.  

Intervjuerna genomfördes utanför klassrummet i takt med att eleverna blev klara med 

läsförståelseövningen, medan de andra fortsatte läsa. Eleverna intervjuades en och en och när 

vi var klara hämtade den nyss intervjuade eleven nästkommande informant. Eleverna fick först 

läsa igenom ett missivbrev (Bilaga 3) och skriva under det eftersom de skulle spelas in. Jag var 

själv borta från klassrummet i 15 minuter när intervjuerna genomfördes.  

Innan intervjuerna genomfördes hade jag förberett en del frågor som skulle ställas, men 

möjligheten fanns även att ställa följdfrågor (Bilaga 4). Intervjuerna är därmed 

semistrukturerade till sin form (Denscombe 2009, s. 234). Detta utmynnade i att intervjuerna 

även kom att behandla deras läsvanor. Efter att intervjuerna hade genomförts gjorde jag en 

grovtranskribering av det sagda. Detta var tillräckligt för få ut relevant information. 

5.5. Analysmetod 

Jag har använt mig av två steg i min analys av elevsvaren. Först har jag noterat resultaten från 

elevsvaren och sorterat dem i olika teman. Tematiseringen utmynnade därefter i en 

läspositionsanalys där jag liksom Hallesson (2011) hämtat inspiration från Ference Marton och 

Roger Säljö (1986) som har gjort en studie rörande vilka läspositioner universitetsstudenter 

intar vid läsning. Marton och Säljö använder begreppen yt- och djupinriktning vid läsning för 

att utröna hur studenterna positionerar sig. Ytinriktning innebär kort att läsaren läser mer 

instrumentellt och försöker memorera texten, istället för att sätta sig in i vad den handlar om. 

Djupinriktning syftar till en mer reflekterande läsning där läsaren kan ta ut huvudpoängen och 

se författarens avsikt. Deras studie visade bland annat att vissa läsare kan välja läsposition 

beroende av om de till exempel känner sig motiverade eller inte av uppgiften. Den visade också 

att vissa läsare reflekterar på ett sätt när de läser som för dem vidare i det lästa genom att koppla 
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det till sina egna erfarenheter och på så sätt gör läsningen relevant för dem själva (Marton och 

Säljö 1986, s. 61).   

I min analys använder jag Hallessons (2011, s. 34) begrepp ytposition, medelposition och 

djupposition. I denna uppsats används begreppen för att visa hur läsaren kan positioneras i 

förhållande till textuppgiften. Ytposition innebär att informanten inte har svarat på det den blivit 

ombedd att göra, definierat begrepp istället för att sammanfatta eller inte har tagit ut 

huvudpoängen i texterna. Medelposition innebär att informanten kortfattat har svarat på 

rubrik/innehållsfrågan och delvis har tagit ut mottagare/sändare. Djupposition används för 

informanter som har gett tydliga svar, har ställt frågor till författaren och som har tagit ut 

huvudpoängen i artiklarna.   

5.6. Etiska överväganden 

När undersökningen genomfördes togs Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer i 

beaktande. Eleverna som alla är över 15 år fick information om studiens innehåll och syfte. De 

informerades om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjanderätt. De tre elever som 

deltog i intervjuerna har undertecknat ett missivbrev eftersom intervjuerna med dem har spelats 

in. Av konfidentialitetsskäl nämns varken elever eller skolan vid namn.  

6. Resultatredovisning och tolkningar  

Här nedan redogörs för de resultat som framkommit. I resultatdelen presenteras först 

Kronolekttexten och sedan Bostadskristexten med tillhörande analyser/tolkningar. Båda 

texterna redovisas i följande ordning: först presenteras elevernas enkätsvar som redovisas 

genom diagram för ökad överskådlighet. Därpå redovisas intervjusvaren för att ge 

textreflektionen mer djup. Slutligen presenteras svaren från textuppgifterna som eleverna 

svarade på utifrån tre olika teman: textens innehåll, författarens budskap, samt mottagare och 

avsändare.  

Undersökningens skriftliga del genomfördes med tio elever och tre av dem deltog därefter i en 

enskild intervju. Det bortfall som skett är internt och redovisas allt eftersom. Internt bortfall 

innebär att informanterna inte har svarat på enstaka frågor i enkäten (Ejlertsson 2014, s. 24). 
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Det bortfall som har skett kan delvis bero på att två elever endast har svarat på en av texterna 

och då har de svarat på texten om kronolekter. 

Enkätsvaren som eleverna gjorde redovisas i tre olika tabeller/diagram, för att få elevsvaren 

mer överskådliga. Frågan Hur lätt eller svår är texten? Ringa in 1(mycket lätt) – 6 (mycket svår) 

redovisas i ett stapeldiagram. Frågan Vad var det som gjorde texten lätt eller svår har redovisats 

i tabellsvar med elevernas egna ord. Sista frågan där eleverna ombeds att kortfattat beskriva: 

hur du gick tillväga när du läste texten presenteras i ett cirkeldiagram för att tydligare visa 

resultatet.  

6.1. Kronolekttexten 

Nedan följer resultatredovisning med tolkningar för Kronolekttexten. Först redovisas 

elevsvaren i tabeller och diagram, följt av intervjusvar. Avsnittet avslutas med en tematisering 

med fokus på läspositioner. 

6.1.1. Enkätsvar 

I Figur 1 visas hur svårbedömd eleverna ansåg Kronolekttexten vara. De flesta bedömde texten 

som ganska svår, det är sex elever som har ringat in siffran 4 på skalan. Ingen elev har ringat in 

siffrorna 2 eller 6. Det är alltså ingen elev som anser att texten är mycket svår, vilket siffran 6 

motsvarar. En elev anser att Kronolekttexten är mycket lätt, en annan elev har ringat in siffran 

3 för att texten är lätt till övervägande del och en elev har ringat in siffran 5. Det är nio elever 

av tio som har valt att ringa in en siffra, även om vissa elever har valt att inte svara på en del av 

frågorna har de ändå ringat in en siffra till den här frågan. Det kan tyda på att det inte kräver 

någon större ansträngning att ringa in ett fast svarsalternativ. De öppna svarsalternativen tar 

längre tid att svara på. 
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Fråga: Hur lätt eller svår är texten? Ringa in 1 (lätt) – 6 (svår)? 

 

Figur 1 Upplevd svårighetsgrad 

De flesta eleverna har alltså, som Figur 1 visar, ringat in siffran 4, vilket innebär att texten är 

svår. Som jag nämnde ovan är fördelen med att ha en skala som saknar mittpunkt att 

informanterna måste ta ställning. Däremot kan en inringad 4 ses som att den ligger närmast 

mitten. Eleverna som ringat in fyran kan alltså ändå vara osäkra på hur svår de tycker att texten 

är.  

Figur 2 visar med elevernas egna ord vad det var som gjorde artikeln lätt eller svår att läsa. Här 

har åtta av tio elever svarat. Varje kolumn representerar en elevs svar. Den rad som visar ”Lätt 

ordförråd” och ”Få exempel” är samma elev som alltså gett två exempel, ett som gjorde texten 

lätt och ett exempel som gjorde den svårare. Tabellen visar att flest elever svarat på vad som 

gör texten svår. Svar som väldigt rörig, svåra ord och otydlig disposition visar vad det är som 

gör Kronolekttexten svår att läsa enligt eleverna. Det vi ser i spalten för vad som gjorde texten 

svår är att texten framförallt innehåller komplicerade ord. Det är trots det två av eleverna som 

svarat att texten har ett lätt ordförråd.  

Vad var det som gjorde texten lätt eller svår? 

Kronolekt 

Lätt Svår 

 Väldigt rörig 

Inga svåra ord och uttryck  

 Komplicerade ord och fraser 

 Svåra ord 

 Ordval, komplicerade 
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 Otydlig disposition, inget tydligt budskap 

Lätt ordförråd Få exempel 

 Svår att förstå 

Figur 2 Anledning till svårighetsgrad 

Även om eleverna anser att texten innehåller svåra ord och har en rörig disposition har de flesta 

inte använt sig av någon lässtrategi, till exempel att de stryker under det som är mer komplicerat. 

Troligen hade deras egen läsförståelse ökat om de hade använt sig av någon lässtrategi. Till 

exempel kunde en visualiserad lässtrategi eventuellt ha varit till stöd. En visualisering hade 

kunnat se ut så att dialekter sätts ut på en tänkt karta medan kronolekter symboliseras av 

människor i olika åldrar. Det verkar som att eleverna blandar ihop dialekter med kronolekter 

och det kan tänkas att texten hade blivit lättare om de hade tagit sig tid att förstå skillnaden. 

Figur 3 visar vilka strategier eleverna har använt sig av. Fem elever har svarat att de bara läste 

texten en gång innan de svarade på uppgifterna. Tre elever har angett lässtrategin ”Läste flera 

gånger” och en har svarat att den strök under. Tre elever har valt att inte svara. Det gör att det 

sammanlagt är sju elever som har svarat. Anledningen till att nio strategier totalt finns inräknade 

trots att tre elever inte har svarat är att en elev använt fler strategier än en. Den elev som skrivit 

två lässtrategier har svarat att den läste flera gånger och strök under svåra ord. 

 

Figur 3 Lässtrategier. Siffrorna inom parentes är antal svar, en elev gav exempel på fler lässtrategier. 

Läste en gång (5)

Läste flera gånger (3)

Strök under (1)

Ej svarat (3)

Beskriv kortfattat hur du gick tillväga när du läste 
texten
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Sammanfattningsvis har det som redogjorts ovan visat att eleverna bedömer Kronolekttextens 

svårighetsgrad till en 4:a och deras beskrivande ord av textens svårighetsgrad står till 

övervägande del under den svåra spalten. Endast en elev svarade att hen strök under i artikeln 

och tre elever svarade att de läste fler än en gång. Resterande elever har antingen inte svarat 

eller bara läst artikeln en gång.  

6.1.2. Intervjuer 

Här redovisas de intervjusvar som är kopplade till Kronolekttexten, men även till elevernas 

läsvanor. 

Eleverna som intervjuats kallar jag för Elev 1, Elev 2 och Elev 3. Vid frågan om hur eleven 

gick till väga när den läste texterna svarade en elev som blev intervjuad:  

Asså jag fick läsa, den första texten (Kronolekttexten) var mer svårare för 

dispositionen var lite mer otydlig och huller om buller, man förstod inte riktigt. Hm… 

Så jag fick läsa flera gånger och så strök jag under några ord som jag gick tillbaks till 

sen och försökte liksom tänka ihop det kring olika perspektiv. Så jag fick läsa om flera 

gånger för att förstå. (Elev 1) 

Den här eleven använder sig av lässtrategierna stryka under och läsa flera gånger men även 

reflekterar hen över det lästa, vilket inte framgår av enkäten. Samma elev har även svarat att 

hen läser på fritiden, men mest bloggar som ger skönhetstips. På frågan hur ofta eleven läser på 

fritiden svarar Elev 1: 

Någon gång i veckan när jag har tid, men när det är mycket plugg och så blir det 

stressigt, men annars läser jag en bok. Men det kan hända någon gång i veckan. Men 

jag brukar faktiskt också läsa tidningen, då läser jag mest stjärntecken, det gör jag 

varje dag. Men om jag tänker såhär tidningar, då läser jag bloggar. (Elev 1) 

Elev 1 har hittat en läsrutin, där hen dagligen läser horoskopet i tidningen. Elev 1 likställer 

tidningar med bloggar. Bloggar är det medium som ligger närmast den syn Elev 1 har på vad 

läsning av en tidning kan vara. Både bloggar och tidningar täcker ett stort spann av olika sorters 

nyheter och information. Det faktum att Elev 1 har hittat olika texter att läsa stärker troligen 

elevens förmåga att förhålla sig till texter. 

På frågan om Elev 2 läser några tidningar hemma svarar hen: 

Ähum.. inte hemma men ibland när jag är ute och det finns en tidning så brukar jag 

läsa. (Elev 2) 

Det händer att Elev 2 läser tidningar men inte i hemmet. På väg till skolan kan det vara så att 

hen tar upp en tidning, troligen gratistidning för att läsa.  
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Till skillnad från Elev 1 och Elev 2 upplevde Elev 3 Kronolekttexten som lätt. På frågan om 

vad det var som gjorde den texten lätt svarar eleven:  

För det var mer förklarande text, så man förstod vad författaren ville komma fram 

till. (Elev 3) 

Eleven berättar även att hen läst texten en gång och att hen strök under några ord. Enligt Elev 

3 kommer författarens budskap fram i artikeln eftersom artikeln är skriven på ett förklarande 

sätt. När jag frågar Elev 3 om hen läser några tidningar på fritiden svarar hen: 

Nej. Absolut inte. Nej det är bara mina föräldrar som gör det. Jag är inte så nyfiken på 

det så jag gör inte det. (Elev 3) 

Elev 3 har alltså förebilder hemma som läser, men att läsa tidningar tycks ändå vara förknippat 

med något som vuxna gör. Det verkar som att Elev 3 inte hittar sådant som intresserar hen i 

tidningar som finns hemma.  

Intervjuerna visar hur olika elevers läsvanor kan vara. Elev 1 läser dagligen horoskopet i en 

tidning, Elev 2 läser en gratistidning när hen får tag i en och Elev 3 läser absolut inte tidningar.  

6.1.3. Teman och läspositioner 

I det här avsnittet redogörs för de teman som valts ut baserat på elevsvaren. Varje tema börjar 

med en presentation om vilka frågor som faller inom det, med en förklaring om vad eleven 

uppmanas att göra. Sedan följer påståenden om vad som kan utrönas ur elevsvaren när det gäller 

lässtrategier och läsförståelse som i sin tur efterföljs av exempel. Detta följs av min tolkning 

där jag tar ut vilken läsposition eleven intar i sina svar. 

Tema: Textens innehåll 

Under temat textens innehåll ingår frågorna Förklara hur textens rubrik stämmer överens med 

innehållet och Sammanfatta textinnehållet i max 5 meningar. Dessa frågor uppmanar dels 

eleven till att svara på vilken information som finns i texten och om den informationen 

överensstämmer med artikelns rubrik, dels uppmanas eleven att sammanfatta det lästa.  

De elever som har svarat på frågan har gjort det mycket kortfattat, till exempel: 

Exempel 1, Elev 10: ”Texten och rubriken hänger ihop ganska bra då halva texten 

handlar om kronolekt.” (djupposition) 

Eftersom den här eleven har svarat på det som har efterfrågats tolkar jag det som att eleven intar 

en djupposition, eftersom svaret kopplar till att rubrik och text relaterar innehållsmässigt, till 
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skillnad från de elever som sammanfattat artikeln på båda frågorna inom detta tema. Elev 10 

har alltså satt sig in i vad det är som efterfrågats och har svarat på det. När elever svarat på mer 

än vad som är efterfrågats tolkar jag det som att eleven inte förstått vad som behöver göras och 

att textkompetensen är mer ytligt inriktad, till exempel: 

Exempel 2, Elev 8: ”Kronolekt = ett slags tidsmässig motsvarighet till dialekt – olika 

generationer talar olika kronolekter. I texten har man tagit upp just detta, man har 

pratat om hur mycket språket – dialekterna har förändrats över generationerna och hur 

olika det kan låta beroende på vart man är.” (ytposition) 

Elev 8 har svarat på frågan om hur rubrik och innehåll hänger ihop genom att citera definitionen 

av kronolekt som används i artikeln. Eleven har trots definitionen inte förstått skillnaden mellan 

dialekt och kronolekt. Eftersom de flesta eleverna inte har använt sig av några lässtrategier är 

det inte förvånande att de har haft svårt att förstå innehållet. Kronolekttexten är relativt lång, 

indelad i flera stycken och tar upp aspekter som dialektdöd och att olika generationer talar på 

olika sätt. 

Exempel 3 Elev 5: ”Kronolekt är nästan som ett annat ord som betyder dialekt. I den 

här texten pratar man om dialekter.” (ytposition) 

Den här eleven har på frågan om sammanfattning svarat mycket kort och inte heller, likt Elev 

8, förstått skillnaden mellan dialekt och kronolekt. Det kan vara så att eleverna är vana vid att 

leta efter sådant i texten som kan komma att bli en provfråga och därför börjar de med att 

förklara vad kronolekt är, istället för att svara på hur rubrik och innehåll samspelar.  

Tema: Författarens budskap 

I det här temat ingår frågorna Framgår det vad det är författaren vill säga med texten? Om ja, 

varför? Om nej, försök beskriva vad det är som gör att det inte framgår och Tänk ut 2-5 frågor 

till textförfattaren. Den första frågan syftar till att utröna om eleven kan ta ut huvudpunkten i 

texten, medan den andra frågan ger eleven möjlighet att visa vad som har varit svårt i texten 

och minska avståndet mellan författare och elev.   

Vissa av eleverna har ställt frågor om vad det är författaren vill säga. Det kan å ena sidan tolkas 

som att författaren inte varit tydlig med sitt budskap, men kan å andra sidan tolkas som att 

eleverna inte har satt sig in i texten med tanke på att de angett att de bara läst texten en gång 

innan de svarat på frågorna. Frågorna kan också indikera vilken läsposition eleven intar. En 

elev har på frågan om författarens huvudtankar framgår till exempel angett: 
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Exempel 1, Elev 3: ”Nej, för att texten är ganska otydlig och dispositionen är väldigt 

förvirrande.” (ytposition) 

Att eleven anser att författarens huvudtanke inte framgår på grund av dispositionen kan tyda på 

att eleven har läst texten snabbt en gång. Texten är publicerad i Språktidningen 2010. Om 

textens disposition skulle vara rent oförståelig skulle den troligtvis inte ha publicerats. Eleven 

har sannolikt därför inte intagit en djupposition, vilket kan bero på att engagemanget inte var 

stort. Elev 1 har däremot kortfattat försökt ta ut huvudtanken men har inte redogjort för varför 

författaren får fram sin tanke. 

Exempel 2, Elev 1: ”Jag tycker författaren vill framhäva att det är väldigt tråkigt att 

den håller på att dö ut. Författaren gillar dialekter.” (medelposition) 

 

Det här svaret hade behövt mer motivering för att nå en djupposition, men eleven har kortfattat 

reflekterat över författarens budskap och intar därför en medelposition. Kronolekttexten har 

trots svåra ord och otydlig disposition (enligt vissa elever) sått ett frö för tankar om hur språk 

bildas, till exempel: 

Exempel 3, Elev 5: ”Så kan ett umgänge mellan generationerna bilda en ny dialekt?” 

(djupposition) 

 

Elev 5 visar ett intresse i det lästa när hen frågar hur en dialekt kan skapas och reflekterar även 

över umgänge mellan generationer. Med fler förkunskaper hade Kronolekttexten sannolikt gett 

eleverna mer. Artikeln tycks ändå intressera dem till viss del. 

Tema: Mottagare och sändare 

Det sista temat behandlar frågan Fundera på vem som är mottagare och vem som är sändare. 

Den här frågan är till för att dels uppmärksamma eleverna på mottagare och sändare, dels för 

att se om de identifierar sig som tänkt mottagare eller vem de annars tänker att mottagaren kan 

vara. 

I mötet med texter är det bra att kunna se vem som är sändare och mottagare, dels för att kunna 

vara källkritisk, dels för att få en ökad förståelse för det lästa. Eleverna i undersökningen visar 

en variation om vem/vilka det är som intar dessa roller. De flesta eleverna, likt Elev 4 och Elev 

2, svarar att det är Fredrik Lindström som är sändaren eftersom hans namn står högst upp under 

artikelns rubrik med stora bokstäver:  

Exempel 1, Elev 4: ”Vi som läser är mottagare och avsändaren är den som har skrivit 

alltså Fredrik Lindström.” (medelposition) 
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Exempel 2, Elev 2: ”Avsändare är Fredrik Lindström och mottagare ungdomar.” 

(djupposition) 

Både Elev 4 och Elev 2 har explicit skrivit ut att avsändaren är Fredrik Lindström. Däremot har 

Elev 4 skrivit att det är den som läser tidningen som är mottagare. Hade Elev 4 skrivit ut en 

tänkt mottagare hade det kunnat bli en djupposition, men eftersom svaret bara är ett ”vi” så går 

det inte att veta vilka vi är. Det kan vara ungdomar eftersom de som läser är ungdomar. 

Exempel 3, Elev 9: ”Mottagaren är de [som] tycker det är dåligt att språket ändras. 

Avsändaren är en tidning.” (ytposition) 

De som läser Språktidningen är antagligen personer som är intresserade av språk på ett eller 

annat sätt. Att däremot, som Elev 9, ange att avsändaren är en tidning antyder att eleven 

antingen skummat igenom texten eller inte vet var avsändarens namn kan stå i en artikel.    

Sammanfattningsvis har tematiseringen visat med exempel att de flesta eleverna intar en 

ytposition när de försöker göra läsförståelsetestet, även om vissa elever skiljer sig från 

mängden. Många har svårt att svara på frågan om hur rubrik och innehåll hänger ihop, en del 

har svårt att förstå huvudpoängen med artikeln, men de flesta tar ut någon av mottagare/sändare. 

6.2. Bostadskristexten 

Nedan följer resultatredovisning med tolkningar för Bostadskristexten. Den följer samma 

upplägg som resultatdelen för Kronolekttexten. Först redovisas elevsvaren i tabeller och 

diagram, följt av intervjusvar. Avsnittet avslutas med en tematisering med fokus på 

läspositioner. 

6.2.1. Enkätsvar 

I Bostadskristexten har åtta elever av 10 ringat in en siffra. Nedan ser vi att två elever anser att 

den här texten var mycket lätt att läsa. Fyra elever anser att den är lätt att läsa och två elever har 

ringat in siffran 3, för att de anser att texten är ganska enkel att läsa. Ingen av eleverna som har 

svarat tycker att den här texten var svår att läsa.  
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Fråga: Hur lätt eller svår är texten? Ringa in 1(lätt) – 6 (svår) 

 

Figur 4 Upplevd svårighetsgrad 

Här visar Figur 4 att eleverna har tagit tydligare ställning till hur lätt texten var att läsa. Fyra 

elever har ringat in siffran 2, de anser alltså att Bostadskristexten är ganska lätt.  

Figur 5 visar med elevernas egna ord vad de har ansett vara lätt eller svårt när de läst 

Bostadskristexten. Av totalt 10 elever är det sex stycken som har valt att svara på den här frågan. 

De flesta av eleverna som har svarat har angett två anledningar till varför texten är lätt. Det är 

endast en elev som har fyllt i under rubriken svår. Den eleven ansåg att det var ganska svåra 

ord i båda artiklarna. Varje rad representerar en elevs svar.  

Vad var det som gjorde texten lätt eller svår? 

Bostadskrisen 

Lätt Svår 

Strukturerad, tydlig  

Uppbyggnad  

Kort, inga svåra ord  

 Ganska svåra ord 

Bra disposition, lätt att förstå  

Lätt att förstå, handlade om något viktigt  

Figur 5 Anledning till svårighetsgrad 

I Figur 6 har fyra av eleverna angett att de endast har läst texten en gång, en elev läste texten 

flera gånger, en har skrivit att hen strök under i texten och fyra elever har valt att inte svara på 

den här frågan. Artikeln om bostadskrisen är mycket kort vilket kan ha lett till att eleverna inte 

har sett behovet av att använda några lässtrategier.  
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Figur 6 Lässtrategier. Siffrorna inom parentes är antal svar, en elev gav exempel på fler lässtrategier. 

Figur 6 visar att fyra elever har svarat att de läst texten en gång. En anledning till det kan vara 

att Bostadskristexten är mycket kort och eleverna har upplevt att de kan hantera den 

textmängden i huvudet. En elev har svarat att hen både läste flera gånger och strök under svåra 

ord. Samma elev angav samma svar på Kronolekttexten, vilket kan tyda på att eleven har funnit 

lässtrategier som fungerar för hen. Trots att en text är kort kan det behövas lässtrategier. 

Sammanfattningsvis upplever eleverna Bostadskristexten till övervägande del som en 2:a på 

svårighetsskalan. Den här artikeln har fått flest beskrivande ord under spalten för det som är lätt 

och oftast har eleverna svarat med två exempel på vad som gör texten lätt. Av tio elever är det 

fyra som inte har svarat. Fem elever läste texten en gång och en elev har angett lässtrategierna 

strök under och läste texten flera gånger. 

6.2.2. Intervjuer 

I det här redovisas vad de tre eleverna ansåg om Bostadskristexten, men även deras läsvanor. 

Två av dem ansåg att artikeln från Metro var enklare att förstå, men den tredje eleven ansåg den 

vara svårare. På frågan om vad det var som gjorde den här artikeln enklare svarade Elev 1: 

Jag tror att den var mer tydlig. Den var inte så lång heller, den var ganska kort. (Elev 

1) 

Även Elev 2 var av samma uppfattning som Elev 1 och ansåg den enklare eftersom: 

Läste en gång (4)

Läste flera gånger (1)

Strök under (1)

Ej svarat (5)

Beskriv kortfattat hur du gick tillväga när du läste 
texten
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Den var lite lättare att hänga med i för den använde inte många termer som man inte 

visste om. Och det var ett aktuellt ämne. (Elev 2) 

När Elev 2 fick en följdfråga som löd läste du båda texterna först och sedan 

svarade? svarade Elev 2:  

Nej, utan jag läste första, sedan så, vad heter det så gjorde jag frågorna och sedan läste 

jag om. (Elev 2) 

Elev 2 läste först den ena texten och svarade på tillhörande frågor, sedan läste hon den andra 

texten och svarade på frågorna. På frågan vilka lässtrategier Elev 2 använde och om hen till 

exempel läste en text flera gånger svarar Elev 2: 

Ähum.. nej, jag läste bara en gång och eftersom dom inte var så jättelånga så räckte 

det med en gång. (Elev 2) 

Elev 3 ansåg tvärtemot de två andra eleverna att Bostadskristexten var svårare och fick då frågan 

om vad det var med Bostadskristexten hen tyckte var svårare. Elev 3 svarade: 

Det var inte så mycket förklara. Den var inte så liksom som den första texten för det 

var ju mycket förklara och så, men man såg vad hon vill komma fram till. (Elev 3) 

Elev 3 har tidigare berättat att hen inte läser tidningar på fritiden. Det kan tänkas att 

Bostadskristexten var för kortfattad med mycket information. Elev 3 föredrar att läsa texter som 

förklarar mer ingående om ämnet. 

Intervjuerna visar att eleverna upplever mötet med texterna och dessas svårighetsgrad på olika 

sätt. Ingen av de intervjuade eleverna säger sig tycka att Bostadskristexten var svår. 

6.2.3. Teman och läspositioner 

Tema: Textens innehåll 

Under temat textens innehåll ingår frågorna Förklara hur textens rubrik stämmer överens med 

innehållet och Sammanfatta textinnehållet i max 5 meningar. Dessa frågor uppmanar dels 

eleven till att svara på vilken information som finns i texten och om den informationen 

överensstämmer med artikelns rubrik, dels uppmanas eleven att sammanfatta det lästa.  

Elev 8 har inte svarat på hur rubrik och innehåll samspelar eller om de gör det, istället har eleven 

förklarat hur bostadskrisen startat. Den information eleven nämner finns i artikeln men eftersom 

Elev 8 inte förklarar hur rubriken stämmer överens med innehållet har eleven intagit en 

ytposition:  
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Exempel 1, Elev 8: ”’Vi har haft en mycket snabb befolkningstillväxt sedan 2006 

medan vi samtidigt har haft ett otillräckligt bostadsbyggande.’ Det här citatet tagit 

från texten visar varför problemet uppstår. Det skrivs också om att svenskarna 

undviker att flytta till en storstad p.g.a. bostadskrisen.” (ytposition) 

Det här citatet har valts ut eftersom det är fler elever har svarat på liknande sätt. Jag tolkar det 

som att eleverna inte är vana vid att förklara hur olika textkomponenter hör ihop, till exempel 

förklara relationen som den i uppgiften. Till skillnad från Elev 8 har Elev 1 trots det korta svaret 

svarat på uppgiften. Elev 1 intar en medelposition eftersom eleven inte förklarar vad det är som 

artikeln handlar om. Det hade alltså behövts en återgivning av innehållet: 

Exempel 2, Elev 1: ”Textens rubrik stämmer med innehållet eftersom att den handlade 

om det texten skulle.” (medelposition) 

När eleverna skulle sammanfatta artikeln fick de max fem meningar att göra det på, vilket Elev 

7 inte har överskridit. Elev 7 har svarat kort och koncist och tillräckligt för att inta en 

djupposition eftersom Elev 7 svarar på det som hen uppmanats att svara på:  

Exempel 3, Elev 7: ”En fjärdedel av svenskarna undviker att flytta till en storstad på 

grund av bostadskrisen. Bostadskriserna har ökat. Det finns också stora skillnader 

mellan de tre storstäderna.” (djupposition) 

En del elever har gett liknande svar på frågorna om att Förklara hur textens rubrik stämmer 

överens med innehållet och Sammanfatta textinnehållet i max 5 meningar. Det kan tyda på att 

eleverna inte har reflekterat över hur rubriker relaterar till texten på ett aktivt sätt. Deras 

förkunskaper kring detta sätt att arbeta aktivt med textinnehåll kanske inte är så stora. Svaren 

kan i viss mån tyda på det. 

Tema: Författarens budskap 

I det här temat ingår frågorna Framgår det vad det är författaren vill säga med texten? Om ja, 

varför? Om nej, försök beskriva vad det är som gör att det inte framgår och Tänk ut 2-5 frågor 

till textförfattaren. Den första frågan syftar till att utröna om eleven kan ta ut huvudpunkten i 

texten, medan den andra frågan ger eleven möjlighet att visa vad som har varit svårt i texten 

och minska avståndet mellan författare och elev.  

Eleverna har svarat varierat på vad det är författaren vill säga med texten. Elev 4 och Elev 1 

visar på det: 

Exempel 1, Elev 4: ”Ja, eftersom att författaren berättar tydligt om vad hon tycker om 

banker.” (ytposition) 



25 

 

Exempel 2, Elev 1:”Nej, det framgår inte tydligt eftersom att han bara berättar hur det 

ligger till.” (ytposition) 

Elev 4 anser att författarens huvudtankar framgår tydligt men artikeln informerar mer om 

bostadskrisen i svenska storstäder än om vad skribenten anser om banker. Artikeln om 

bostadskrisen väcker många olika tankar hos eleverna. Många av dem vill fråga författaren vad 

hon menar i sin artikel men de är även flera som ställer frågor om hur bostadskrisen kan lösas. 

Dessutom undrar en del av eleverna om annat som relaterar till byggnadskrisen, till exempel 

som Elev 2:  

Exempel 3, Elev 2: ”Blir det större efterfrågan på byggarbetare? Vad händer om det 

är för få byggarbetare?” (djupposition) 

Att eleverna producerar många frågor till Bostadskristexten kan tänkas bero på att det är något 

som påverkar dem. De har hört talas om att det är svårt att få tag i en egen bostad i storstäderna 

och de vill gärna försöka komma med bidrag till att hitta lösningar på problemet. Det hade varit 

intressant att fråga Elev 2 om hen funderar på att själv bli byggarbetare eller känner någon som 

arbetar som det för att få reda på varför de tankarna uppstod. 

Tema: Mottagare och sändare 

Det sista temat behandlar frågan Fundera på vem som är mottagare och vem som är sändare. 

Den här frågan är till för att dels uppmärksamma eleverna på mottagare och sändare, dels för 

att se om de identifierar sig som tänkt mottagare eller vem de annars tänker att mottagaren kan 

vara. 

Flera av eleverna känner sig som mottagare inför den här artikeln. Till den här frågan har i 

princip alla elever som svarat angett Natalie Demirian som avsändare. Elev 5 har svarat lite 

annorlunda: 

Exempel 1, Elev 5: ”Jag tror politikerna är mottagarna för att visa att vi behöver fler 

bostäder. Avsändaren är Natalie Demirian.” (djupposition) 

Min tolkning av det här svaret är att Elev 5 ser bostadskrisen som ett stort problem och att det 

är politikerna som borde läsa den här artikeln så att de kan hitta en lösning. De flesta eleverna 

har svarat som Elev 4:  

Exempel 2, Elev 4: ”Mottagare är vi som läser och avsändare är Natalie Demirian.” 

(djupposition) 
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Det kan tänkas att eleverna är vana vid att läsa Metros tidningsartiklar och Bostadskristexten är 

mycket kort så det kan sannolikt vara så att eleverna har mer ork till att svara. Elev 7 har 

antingen inte orkat skriva avsändarens namn eller också har Elev 7 inte hittat författarens namn: 

Exempel 3, Elev 7 ”Jag som läser är mottagare och den som skriver är avsändare.” 

(medelposition) 

 

På ett sätt kan den här uppgiften stämma överens med QtA med tanke på att eleverna är aktiva 

i sina frågor och de hittar mottagare och sändare. När ämnet är aktuellt för dem har de lättare 

att svara på frågorna och reflektera över orsak och verkan. Deras förkunskaper aktiveras och de 

kan gå till sin egen vardag för att se hur det står till med bostäder i Stockholm idag. 

Elevexemplen ovan visar att eleverna intar fler läspositioner som är medel- och djuppositioner. 

En anledning till det kan vara att eleverna har större förkunskaper om ämnet och att texten är 

betydligt kortare än Kronolekttexten. 

7. Diskussion 

Diskussionsdelen är uppdelad efter de tre frågeställningarna i min syftesformulering. Jag 

kommer att behandla dem i tur och ordning. 

Hur beskriver eleverna sin läsning och texterna de möter? 

I intervjuerna beskriver eleverna sin läsning och sina läsvanor. Eleverna säger sig inte läsa 

tidningsartiklar särskilt ofta, men en av dem läser horoskopen dagligen i en gratistidning. Elev 

3 intresserar sig inte för det som står i tidningar, men Elev 1 och Elev 2 läser tidningar eller 

bloggar när de har tid över. Tidningsläsande verkar vara förknippat med något som vuxna gör 

och är inte något som gymnasieeleverna känner att de har ett behov av. Elev 3:s åsikt att 

tidningar är ointressanta går kanske att komma åt om eleverna får läsa en digital tidning istället 

för en fysisk tidning. Idag läser vi ofta texter via våra mobiltelefoner, så varför inte uppmuntra 

eleverna till att läsa tidningar på sina mobiler? Det är kanske inte tidningens fysiska vara eller 

icke vara utan snarare frågan om hur tidningens innehåll kan bli intresseväckande för ungdomar 

som är av vikt. Det är sannolikt en fråga som lärare slåss med dagligen, bland annat i arbetet 

med att förbättra elevernas läsförståelse. Genom att aktivt visa vilka olika lässtrategier som 

finns kanske lärare kan stötta eleverna till att nå en insikt om sin egen läsförståelse och ge dem 

en känsla om eget självreglerat lärande (Roe 2011). 
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Enligt Bråten (2008) är det viktigt för elevernas läsförståelse att de förstår det rådande samspelet 

mellan läsare, text och situation. Eleverna i min studie säger att de inte läser tidningsartiklar för 

att de antingen inte har tid eller för att tidningar inte innehåller något intressant. Ändå används 

ofta tidningsartiklar som material i skolan. Eleverna säger sig alltså inte möta tidningsformatet 

i sin vardag utan endast i skolan. Detta gör det kanske ännu svårare för svaga läsare att ta till 

sig tidningstexter eftersom de inte har vanan. Samspelet mellan läsare, text och situation kan 

behöva uppmärksammas hos eleverna själva. Detta för att de sedan ska kunna hitta lässtrategier 

som är användbara för texter som de inte självmant har valt. 

Att eleverna säger sig läsa mest när de har tid över gör att frågan om vad de uppfattar som 

läsning hade varit intressant att ställa, men det var inte fokus i denna undersökning. Troligtvis 

läser de olika typer av texter på sina mobiler eller läsplattor. Därför är det viktigt att tänka på 

att elever läser med olika syften och ibland när de läser gör de det för nöjes skull.   

Frågorna som eleverna svarade på efterlyste dels en läsning där eleverna fokuserade på innehåll, 

centripetalläsande, men även metaperspektivierande läsning när de skulle svara på frågor om 

form, funktion och innehåll (Liberg 2010). Det kan tänkas vara svårt för elever att växla mellan 

olika syften med läsningen. Hallesson (2011) visade att även högpresterande elever påverkas 

av syftet med läsningen. Dessa elever kan anpassa sina lässtrategier efter det syfte läsningen är 

till för (s. 115). Eleverna i min studie visar inte att de anpassar sina strategier, de använder 

överlag inga strategier alls. Eleverna hade troligen med andra förkunskaper beskrivit texterna 

på ett annat sätt. Men med tanke på beskrivningen av texternas och elevernas läsvanor undrar 

jag – vilken typ av läsning är det gymnasieelever har nytta av? 

Vilka lässtrategier uppger elever på gymnasiet använda sig av vid läsning av 

tidningsartiklar? 

Tanken med att välja två artiklar med olika svårighetsgrad var att se om eleverna skulle använda 

sig av fler lässtrategier när det läste Kronolekttexten, som var den svårare artikeln. Även om 

Kronolekttexten upplevs som svårare användes inte fler lässtrategier av eleverna i min studie. 

Eleverna har haft svårare för att ta ut mottagare och sändare i Kronolekttexten än i 

Bostadskristexten. Bostadskristexten tycks engagera eleverna mer eftersom de ställer fler frågor 

till författaren. Roe (2011) skriver att eleven ska kunna använda lässtrategier som stöd i sin 

förståelse av det lästa. Det är även viktigt att eleven kan använda olika strategier för att övervaka 

sin egen läsning. Det som framgår av Figur 3 Lässtrategier är att trots att eleverna anser att 
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texten har komplicerade ord och anser Kronolekttexten vara svår, använder de flesta ingen 

lässtrategi. Det kan vara ett tecken på att de flesta av eleverna som är med i undersökningen är 

svaga läsare.  

De elever som faktiskt har använt någon eller några lässtrategier, nämligen understrykningar 

och att läsa artiklarna flera gånger, hade kunnat använda sig av exempelvis visualisering eller 

någon annan lässtrategi, för att få ut ännu mer av texterna. Nu kan det tolkas som att eleverna 

använt de första lässtrategierna de kommit att tänka på och att de inte har anpassat dem efter 

situationen.  

Hallessons (2011) avhandling visar att högpresterande elever aktivt använder sig av 

lässtrategier och att dessa elever uppfattar svårare texter mer givande inför diskussioner men 

att även högpresterande elever behöver stöttning i sin läsning. Eleverna i Hallessons 

undersökning hade bara läst igenom den text som de upplevde som lätt, i svårare texter hade 

eleverna till exempel gjort understrykningar. De medverkande eleverna i min undersökning 

läste överlag också igenom texterna en gång, både den artikel de ansåg lätt men även den artikel 

de ansåg vara svår. Det kan tyda på att eleverna i min undersökning inte kan anpassa 

lässtrategier efter text och syfte när de läser. Troligare är det att, till exempel Elev 3 läser igenom 

artiklarna utan vidare reflektion över vad de handlar om, men eftersom materialet bara visar på 

ett lästillfälle är det svårt att dra någon egentlig slutsats till hur Elev 3 läser, men det är en 

tänkbar tolkning. 

Vilka läspositioner verkar eleverna inta? 

Läspositionerna som eleverna i min studie intar är varierande, men majoriteten intar en 

ytposition i Kronolekttexten, vilket syns eftersom de bland annat inte förstått huvudtanken med 

artikeln, inte tagit ut mottagare/sändare eller definierat begrepp istället för att sammanfatta 

innehållet. Det kan tänkas att det är elevernas förkunskaper som gör att de inte riktigt svarar på 

frågorna. Hade eleverna arbetat med dialekter innan skulle de troligen haft lättare att förstå 

texten om kronolekter. Vid läsning av Bostadskristexten intar eleverna varierande läspositioner. 

Bråten (2008) menar att förkunskaperna kan vara avgörande för hur en elev tar till sig texten. 

Men även om elever tycker sig förstå en text är det inte säkert att så är fallet. Intervjun med 

Elev 3 kan vara ett exempel på det eftersom hen ansåg att Kronolekttexten var lättare men sade 

sig inte ha använt några lässtrategier och bara läst texten en gång. Det kan vara så att 

Kronolekttexten var lättare för Elev 3, men när ingen av de andra eleverna var i närheten av den 
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åsikten kan det även tyda på att Elev 3 inte använder någon kontrollstrategi. Ett resultat hos 

Hallesson (2011) var att elever som intagit ytposition bedömde texten som lättare än elever som 

intagit djupposition. Likt eleverna i Hallessons undersökning kan Elev 3 visa just att elever inte 

alltid förstår det de säger sig förstå.  

I ett samtal med den undervisande läraren efter att undersökningen genomförts framkom att 

majoriteten av klassen precis klarat betyget E (eleverna har fått 22 poäng vilket är på gränsen 

för E) i Nationella provet i läsförståelsedelen. Idag ser betygsskalan ut så att A är det högsta 

betyget och E det längsta. Får eleven F i betyg är uppgiften inte godkänd. Det är kanske därför 

inte så konstigt att eleverna inte använder några lässtrategier om de inte når en högre nivå på 

Nationella provet.  

Elevernas läspositioner har tagits ut genom hur de har svarat på läsförståelsetestet, alltså bland 

annat vilka lässtrategier de sagt sig använda, vilka frågor de ställt till författaren och hur de har 

sammanfattat textinnehållet. De flesta upplever texternas svårighetsgrad på samma sätt, med 

några undantag (se Figur 1). Det kan vara svårt att utröna om läspositionerna eleverna intar 

beror på deras förkunskaper om textinnehållet eller om det är för att de inte använder sig av 

några lässtrategier aktivt. Tänkbart är ändå att om de använt sig av lässtrategier, till exempel att 

stryka under innehållstunga ord så hade fler av eleverna nått en annan läsposition än just 

ytposition, eftersom de då hade kunnat hålla isär innehållsrik information i artiklarna. 

7.1. Metoddiskussion 

De metoder som används i undersökningen är en enkät med öppna svarsalternativ och 

intervjuer. Intervjuerna var till för att stödja enkätunderlaget och för att ta reda på hur eleverna 

förhåller sig till sin läsning. Styrkan i undersökningen ligger i metodtrianguleringen som gör 

resultatet mer överblickbart (Denscombe 2009, s. 153). En annan styrka är även att Hallessons 

(2011) avhandling gjort en liknande undersökning men i större omfattning. 

Svagheten i undersökningen är att resultatet säger lite om hur eleverna i undersökningen 

egentligen läser. Den kan bara säga något om hur eleverna läste just då och hur de läste just det 

materialet som de blev tilldelade. Eleverna har ändå angett strategier, till exempel att de strök 

under, men vid en genomgång av de inlämnade texthäftena (där eleverna uppmuntrats till att 

kladda och stryka under) var det ytterst få som hade skrivit något i marginalen eller strukit 

under. Eleverna verkar ändå vara medvetna om vissa lässtrategier men de kan trots allt inte 

använda dem, eller så väljer de bort att nyttja strategierna för att de inte märker hur 
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lässtrategierna kan stödja dem i läsningen. Antalet informanter är för litet för generaliserbara 

antaganden (Denscombe 2009, s. 399) men intervjuerna bidrog med ett djup och nyansering 

om hur gymnasieelever kan tänkas läsa (s. 267).  

Resultatet som framkom – att majoriteten av eleverna intar en ytposition – är tillförlitligt sett 

till situation och elevantal. Undersökningen är för liten för att säga någonting om hur elever på 

gymnasiet läser generellt. Den kan heller inte säga något om de medverkande elevernas 

läsförståelse i andra sammanhang och det kan tänkas att eleverna använder fler eller andra 

lässtrategier när de läser andra texter i andra sammanhang (Denscombe 2009, s. 378-379). 

7.2. Didaktisk diskussion 

Det underlag som uppsatsen bygger på är för litet för att säga något om hur gymnasieelever går 

tillväga när de läser tidningsartiklar. Men med stöd ur tidigare forskning verkar det behövas 

undervisning i lässtrategier på gymnasiet. Att elever har svårt att förklara hur rubrik och 

innehåll hänger ihop utan att sammanfatta artikeln kan tyda på att de inte är vana vid den frågan. 

Reichenberg (2014) skriver till exempel att elever oftast är vana vid att läsa genom att leta efter 

tänkta faktafrågor som läraren kan vara intresserad av att ställa senare. 

Resultaten visar på att elever i ettan på gymnasiet inte är bekanta med olika lässtrategier. De 

svaga läsarna använder inte heller lässtrategier medvetet eller aktivt. Det visar på att aktiv, 

explicit undervisning kring lässtrategier behövs även i äldre åldrar i takt med att texterna 

eleverna möter de blir mer abstrakta, längre och komplexa.  

För att eleven ska kunna lära sig läsa aktivt kan läraren visa eleverna hur de kan ställa frågor 

till texten enligt Roe och Olin-Scheller, m.fl.. Ett annat sätt att arbeta med att göra frågor till 

texten är att arbeta med QtA som Reichenberg beskrivit. 

För att eleverna ska kunna aktivera lässtrategier tycks modellering, som Olin-Scheller m.fl. 

använde i sin studie, vara en bra början. Då visar läraren hur hen läser och funderar kring det 

lästa högt. Det kan alltså fungera för svaga läsare att visa andra sätt att arbeta med läsning, men 

även för starkare läsare. Det behövs ett arbetssätt som medvetandegör eleverna om hur de går 

tillväga när de studerar och hur de kan lära sig hitta nya vägar. Sedan kan det även vara svårt 

om eleven inte förstår att den inte förstår, men genom explicit undervisning om lässtrategier 

kanske en ny dörr kan öppnas trots allt. Modellering, visualisering, QtA eller andra 

kontrollstrategier kan stödja eleven att förstå att det finns ett samspel mellan eleven själv, texten 
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och situationen. Det skulle vara intressant att arbeta med en klass där de kan diskutera olika 

studietekniker och kanske genom kamratrespons ge varandra stöd i sin fortsatta utveckling som 

gymnasieelever.  

8. Slutsatser 

Min undersökning har visat att det inte är någon större skillnad på hur eleverna går till väga när 

de läser tidningsartiklar. Det spelar ingen roll om artikeln är lång, kort eller har svåra ord. De 

medverkande gymnasieeleverna använder på det stora hela inte några lässtrategier, utan de läser 

bara artiklarna en gång. Läspositionerna eleverna intar varierar till viss del vilket syns på 

texternas svårighetsgrad. 

Majoriteten av eleverna använder inte lässtrategier på ett medvetet sätt och verkar inte reflektera 

över när de kan använda lässtrategier. De flesta av eleverna intar en ytposition i 

Kronolekttexten. Att de intar en ytposition kan dels bero på att de inte har några större 

förkunskaper i de ämnen som artiklarna behandlar, dels på att de inte använder sig av 

lässtrategier aktivt. Kronolekttexten som är längre upplever majoriteten av eleverna som svårare 

vilket kan ses på de ord eleverna valt att beskriva vad det var som var svårt i artikeln, till 

exempel svåra ord, inget tydligt budskap eller få exempel. I Bostadskristexten visar eleverna på 

en bredare läspositionering, det finns en större spridning. Troligen blir det så dels för att den 

texten är väldigt kort, dels för att bostadskrisen i storstäderna är väl känd. Elevernas läsvanor 

visar att de inte är vana vid att läsa tidningsartiklar, men däremot bloggar. Avslutningsvis har 

min undersökning visat på att det behövs explicit undervisning på gymnasiet eftersom eleverna 

där börjar möta mer komplexa texter. 

9. Sammanfattning 

I föreliggande studie undersöks gymnasieelevers lässtrategier, läsvanor och läspositioner. 

Syftet är att urskilja vilka lässtrategier gymnasieelever i kursen Svenska 1 uppger sig använda 

vid läsning av tidningsartiklar, samt att undersöka om eleverna använder dessa lässtrategier 

aktivt. Studiens empiriska data grundar sig på en enkät med i huvudsak öppna svarsalternativ 

med tio elever och på intervjuer med tre av dessa elever. Resultatet av undersökningen visar att 
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majoriteten av eleverna läser artiklarna en gång utan att använda sig av någon lässtrategi. 

Eleverna intar varierande läspositioner men till överhängande del intas ytpositionering. I de tre 

intervjuade elevernas läsvanor ingår för det mesta inte läsande av tidningar, utan främst bloggar. 

Det förefaller vara så att aktiv undervisning i användandet av lässtrategier inte bara behövs i 

grundskolan utan även på gymnasiet. 

10. Vidare forskning 

I det samhälle vi lever i idag där vi kommer i kontakt med olika typer av skärmar, till exempel 

läsplattor och mobiler vore det intressant med vidare forskning rörande digitala lässtrategier. 

Frågor som skulle kunna undersökas skulle vara något i stil med: Används samma lässtrategier 

på t.ex. en läsplatta som när eleverna använder fysiskt material (bok, papper och penna)? Vilka 

appar använder eleverna på sina läsplattor för studier? Det skulle även vara intressant att se hur 

elever tar till sig aktiv undervisning om lässtrategier, vare sig det gäller papper och penna eller 

om det gäller läsplattor. Börjar eleverna använda sig av lässtrategierna eller tappas de bort på 

väg till nästa lektion? 
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12. Bilagor 

Bilaga 1 – Texthäfte 

 

Mindre kontakt mellan generationer leder till större  Bild: Istockphoto 

språkliga skillnader mellan olika åldersgrupper. 

FREDRIKS FYND 

Kronolekt 

Av: Fredrik Lindström 

Dialekterna är på väg att dö ut. Men det betyder inte att alla svenskar 

kommer att tala likadant. 

Folk frågar mig ofta om dialekterna håller på att dö ut. Ja, det ser så ut; vi talar mer och mer 

standardsvenska för varje generation. Ur ett historiskt perspektiv kan man till och med säga att 

de till stor del redan har dött ut. 

Åh, så synd! Folk tycker det är jättetråkigt - det är ju så trevligt med dialekter. Jag försöker, 

ofta förgäves, förklara att det är ett slags lyxinfallsvinkel; människor kommer inte att fortsätta 

tala dialekt för att du tycker att det är underhållande att kunna höra var de kommer ifrån. Den 

genomsnittlige svensken vill i regel att andra ska tala dialekt. Själv vill hon eller han befria sitt 

tal från det mesta som kan lukta "lokalt" och "lantligt". Vilket säger det mesta om 

grundförutsättningarna. 

Dialekterna i Sverige, liksom på andra håll, är en rest från historien. Det är synliga, eller rättare 

sagt hörbara, spår efter ett samhälle som var hårt geografiskt åtskilt. Människor föddes, levde 

och dog i en och samma trakt, ofta i samma härad eller till och med socken. Det fanns i 
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Stockholm ännu för hundra år sedan folk som bodde på Söder och aldrig hade satt sin fot på 

andra sidan Slussen. På så sätt kunde en ö av Södermalms storlek få en egen språklig identitet. 

Sverige är inte längre särskilt geografiskt åtskilt. Vi lever helt annorlunda. Få bor på samma 

ställe i hela sitt liv. Vi ser på samma tv-program, äter samma mat och klär oss nästan likadant 

över hela landet. Att vi då, samtidigt med denna likriktning, skulle odla och bevara en språklig 

särart, bara för sakens egen skull ter sig rätt osannolikt. Att dialekterna bleknar kommer alltså 

som ett brev på posten. 

Men innebär det här att alla svenskar kommer att tala likadant i framtiden? Nej, inte per 

automatik - om nu den geografiska segregeringen mer och mer har spelat ut sin roll så finns det 

andra skillnader som tar mer utrymme. 

Man har länge spekulerat över att de sociala klyftorna skulle öka och att detta skulle 

manifesteras i språket, alltså att människor skulle tala mer sociolekt än dialekt. Men det är svårt 

att hitta stöd för att en sådan ökning verkligen sker. 

Däremot kan man konstatera att dialekten oftast lever längst kvar i vissa socialgrupper, varför 

alltså de flesta svenska dialekter får avsluta sina dagar lika mycket som sociolekter som 

dialekter. Alltså lika socialt åtskilda som geografiskt, som att man exempelvis i vissa 

arbetarkretsar i Trollhättan är ensam om att använda en del lokala uttryck och uttal. 

Språket pekar alltså på en utjämning i samhället på flera olika plan. Folk präglas mindre av sin 

bygd eller sin samhällsklass - men finns det något som präglar dem mer i stället? Ja, jag tror 

tveklöst det! Samhällsutvecklingen har på senare tid gått oerhört fort. Och det skapar nya 

klyftor, som snabbt kan bli stora. Det påstås att Sverige är det mest generationssegregerade 

landet i världen. Och jag sätter inte en krona emot! För handen på hjärtat, ett naturligt, frivilligt 

umgänge mellan generationerna - om vi undantar släkt och familj - är så sällsynt i dagens 

Sverige att det skulle kunna skyddas av Naturvårdsverket. 

Det syns också för språkvetaren. En term, kronolekt, finns redan, som alltså är ett slags 

tidsmässig motsvarighet till dialekt - olika generationer talar olika kronolekter. Det innebär 

varianter av samma språk där variationen är ålders- och generationsbaserad. Stockholmskan är 

i dag ny för varje generation. Det finns till exempel få som är födda efter 1960-talets mitt som 

säger reven och nesan, vilket i princip alla stockholmare gjorde bara en generation tidigare. 

Nutida Trosa- eller Strängnäs-dialekt har mer gemensamt med de äldre stockholmarnas språk, 

än vad två olika generationer av huvudstadsbor har med varandra. 

Den snabba förändringstakten innebär också att ord och uttryck som har haft ungefär samma 

innebörd i flera hundra år, snabbt kan få ny betydelse. Det är en helt naturlig följd av att man i 

en generation har mycket mer kontakt inom denna än med andra generationer. På så sätt sprids 

blixtsnabbt nya uttal, betydelser, missuppfattningar, fraser och - gör generationerna till 

främlingar för varandra. 

Det gamla Sverige var för stort för att kunna hållas ihop geografiskt. Spåren av detta finns i 

våra dialekter. I dagens Sverige ligger de växande klyftorna mellan generationerna, och vi får 

en svenska som alltmer kan indelas i olika kronolekter. Även de kan nog fungera som 

samtalsämnen, även om jag har en känsla av att de aldrig kommer att bli lika populära och 

omhuldade som dialekterna. 
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Publicerad i Språktidningen: April 2010 

 

Nyheter 

Så många väljer bort storstaden på grund av bostadskrisen 

Natalie Demirian Metro publicerad: 24 feb 2017  

 

 
En av fyra funderar på att lämna storstaden på grund av bostadskrisen.  

 Foto: TT/Montage 

 

16 procent av svenskarna undviker av flytta till en storstad på grund av bostadskrisen. Det visar 

en ny undersökning från Yougov, gjord på uppdrag av Metro. 

23 procent, cirka en av fyra, av alla svenskar uppger att de funderar på att lämna storstaden de 

bor i på grund av att det inte finns tillräckligt med bostäder. Samtidigt framkommer det i 

undersökningen från Yougov att 16 procent av svenskarna undviker att flytta till en storstad på 

grund av bostadskrisen. 

– Det är inte oväntat att den ansträngda bostadssituationen, inte minst i storstäderna, avspeglar 

sig på det här sättet. Vi har haft en mycket snabb befolkningstillväxt sedan 2006 medan vi 

samtidigt har haft ett otillräckligt bostadsbyggande. Byggandet minskade efter 2006 och det är 

inte förrän de senaste åren som det har satt fart igen, säger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom 

på Boverket. 

Av de i åldrarna 18-34 är siffran högre, där är det 38 procent av storstadsborna som uppger att 

bostadskrisen har fått dem att fundera över att flytta. 

mailto:natalie.demirian@metro.se
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– Vi har haft en snabb ökning av bostadspriserna med låga räntor som ger möjlighet till att 

priserna drivs upp. Samtidigt har vi också infört bolånetak och amorteringskrav. Det innebär att 

de som inte är inne i bostadsmarknaden, särskilt unga och låginkomsttagare, har svårt att kunna 

etablera sig. Det gäller i synnerhet i Stockholm och i Göteborg. Det är stora prisskillnader 

mellan de tre storstäderna. Malmö har till exempel mycket lägre prisnivåer på bostadsrätterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Om undersökningen 

Undersökningen är genomförd av YouGov under perioden 17-20 februari 

2017. Sammanlagt har 1521 intervjuer genomförts via YouGovs panel med 

män och kvinnor 18-74 år om att flytta till storstaden och 567 intervjuer 

om att flytta från storstaden. Urvalet är representativt för den svenska 

befolkningen vad gäller kön, ålder och region. 

Källa: Yougov 
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Bilaga 2 – Frågeblad 

Textuppgifter 

 
1. Förklara hur textens rubrik stämmer överens med innehållet. 

 

2. Sammanfatta textinnehållet i max fem meningar. 

 

3. Framgår det vad det är textförfattaren vill säga med texten (huvudpoängen)? Om ja, 

varför? Om nej, försök beskriva vad det är som gör att det inte framgår. 

 

4. Tänk ut två-fem frågor till textförfattaren. Det kan vara sådant som du tycker är oklart i 

texten eller svårt att förstå, eller något som du tycker är intressant. 

 

5. Fundera på vem som är mottagare och vem som är avsändare.  

 

 

Textreflektion 

 
1a. Hur lätt eller svår bedömer du att texten är? (Ringa in en siffra) 

 

1 2 3 4 5 6 (1=mycket lätt) (6=mycket svår) 

 

1b. Vad var det som gjorde texten lätt eller svår (fundera t.ex. över ordval, uttryck, 

meningsbyggnad, struktur, för många eller för få exempel)? 

 

2. Beskriv kortfattat hur du gick tillväga när du läste texten (t.ex. läste rakt igenom, strök under, 

antecknade). 

 

3. Eventuella övriga kommentarer. 
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Bilaga 3 – Missivbrev 

Missivbrev     Mobilnummer 

19/04/2017     Mejladress 

 

Hej! 

 

Jag heter Jonna Gren och läser på lärarprogrammet vid Södertörns högskola med 

ämneskombinationen svenska och svenska som andraspråk. Nu är det dags för mig att skriva 

min C-uppsats på 15hp och därför vill jag informera om mitt arbete och fråga om du vill delta 

i en intervju. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in men det är endast jag som kommer att lyssna på dem och 

efter att intervjun skrivits ner kommer den att raderas. När uppsatsen skrivs kommer det inte att 

gå att identifiera vem som har svarat på frågorna, den kommer att vara helt anonym. Du har rätt 

att dra dig ur om och när du vill. 

 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka lässtrategier elever på gymnasiet använder sig av 

när de läser tidningsartiklar. Därför hoppas jag på att få intervjua dig eftersom du går i 

gymnasiet. 

 

Det godkända examensarbetet kommer att vara en offentlig handling som kan läsas av 

allmänheten. Du får gärna höra av dig om du har några frågor. 

 

Med vänliga hälsningar 

Jonna Gren 

 

Informantens namnteckning    Datum 

 

---------------------------------    -------------- 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor 

Hur gjorde du när du läste texten?  

Vilka strategier använde du? 

På vilket sätt använde du strategin? Hur?  

Läste du någon text flera gånger? Om ja, hela texten eller något speciellt stycke? 

Vilken text var svårare/lättare att läsa? 

Läser du någon tidning? Om ja, hur ofta? 


