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Abstract
Titel: Many does not like to read, but many likes to read too
Author: Maria Gutsch
Supervisor: Niklas Öhman
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Reading comprehension among boys is something that has deteriorated over the years. But is it so that
boys do not read or do they just read things that does not count? Today there is an expanded textual
concept. This means that even movies, comics, games, music and images counts as text, not just printed
words on paper. I therefore want to investigate how boys in upper secondary school describes the text
they encounter during their free time as well as the texts they encounter in school during the subject of
Swedish. I want to see how their attitude is to these two textworlds. Six interviews with six diffrent boys
from a upper secondary school north of Stockholm has been made. They are all in the alignment
electricity program and are now in the second grade. They have all been reading the course “Svenska 1,
100p”.

At first, the respondents said they did not read or meet text during their free time. They pointed out that
they did not read books. When the respondents then learned that text could be more than only books,
their answers changed and a textworld was created. The respondents describe the textworld in their free
time as primarily screen-based. This is where they create a community with their friends and the texts
has also the function to pass time. In the subject “Svenska 1” the respondents describe the textworld as
non-screen based. They mean that they mainly read books. On the other hand, they see this as a positive
thing as they are confident that the teacher chooses the "right" books and that they will learn something
from it. This result shows that boys are reading, but usually not books. In the texts they encounter, one
finds mostly male main characters. They are often supernaturally strong and smart and are classified as
superheroes.
Keywords: Text – Textworld – Repertoire – Boys - Upper secondary school
Nyckelbegrepp: Text – Textvärld – Repertoarer – Pojkar - Gymnasium
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1. Inledning
Allt från film, serier och appar till tidningar och böcker är olika typer av text. Texter som kan beröra
eller bidra med kunskap på olika sätt. Kombinationer av olika texter skapar i sin tur textvärldar. Det jag
ämnar undersöka är vad det är för texter gymnasiepojkar möter på sin fritid och under svenskämnet i
skolan och vilken värld av texter som skapas. Lars-Christer Hydén (2003) visar på att de textvärldar som
skapas runt om oss bidrar till gemensamma och centrala berättelser som sedan bidrar till hur ens egna
berättelser ser ut vidare i livet (s.349). Skolan är en plats där en textvärld skapas. I ämnets syfte för
svenska i gymnasieskolan ser vi att eleverna ska möta olika typer av text utifrån ett vidgat textbegrepp
där såväl bok, film som andra medier ingår och ses som en typ av läsning (Skolverket 2011a, s.160).
Petra Magnusson (2015) visar på att de multimodala texterna blir ett komplement till de tryckta texterna
som exempelvis böcker (s.69). Under elevernas fritid får de multimodala texterna däremot en högre
ställning. Dessa kan vara serier, film, sms etc. De unga ägnar sig främst åt de skärmbaserade texterna
under sin fritid (Björkvall & Engblom 2007, s.94).

I denna kandidatuppsats kommer jag se till om synen på läsning och text påverkar vilken textvärld som
skapas och om det bidrar till att textvärlden ser annorlunda ut på fritiden och i skolan. Olle Nordberg
(2015) menar att det är viktigt att se på hur unga personer läser och vilka motiv de anser sig ha till möte
med text. Detta för att se hur unga människor tar till sig fiktonstexter samt vilken roll den har i deras liv.
För att göra det behöver vi lyssna på vad de själva säger och hur de beskriver sin relation till texter av
olika slag (s.182). Genom intervjuer vill jag undersöka hur gymnasiepojkar på ett elprogram beskriver
sitt möte med text samt vilka textvärldar som skapas utifrån detta möte. Det ser jag som relevant då
eleverna under svenskämnet kommer möta texter av olika slag och det kan vara av vikt att se hur de
beskriver detta möte inför eventuella lektionsplaneringar. Men även för att få en inblick i de texter som
de beskriver sig möta under sin fritid och hur de ser på dessa.

2. Bakgrund
Här under följer en kontextualisering av det ämne som ska undersökas. Då jag ska se till hur
gymnasiepojkar beskriver de textvärldar de möter behöver begreppet text förklaras. Jag kommer
använda mig av ”text” utifrån ett vidgat textbegrepp. Anna-Malin Karlsson (2007) beskriver ett vidgat
textbegrepp som att även multimodala texter räknas in, så som film, serier och spel (s.20). Vidare i
denna uppsats kommer jag benämna de olika texterna med samlingsbegreppet ”text”. De texter som
eleverna möter under svenskämnet skapar således en textvärld likt de texter som eleverna möter under
sin fritid också bildar en textvärld.
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”Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda
skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till
självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och
föreställningsvärldar.” samt ” I undervisningen ska eleverna få möta olika typer av
skönlitteratur och andra typer av texter samt få sätta innehållet i relation till egna
erfarenheter, intressen och den egna utbildningen.”
(Skolverket 2011a, s.160)
I svenskämnets syfte går det att se att elever ska möta samt läsa texter i olika format utifrån ett vidgat
textbegrepp. Det kan vara böcker, film eller andra medier. Petra Magnusson (2015) visar i Den
skönlitterära texten. Ett meningserbjudande i mångfalden att vi lever i en tid där det sker snabba
förändringar gällande textvärldar (s.67). Magnusson menar att den typ av text som fortfarande har en
stark ställning i svenskämnet är den skönlitterära texten (s.70). Så är fallet trots att andra typer av texter
också står med i ämnets syfte. De övriga texterna ses dock som ett komplement till den skriftliga
skönlitterära texten. Det finns exempelvis inte några kunskapskrav till texter av multimodalt slag (s.69).
Magnus Persson (2000) menar att i svenskämnet möter eleverna ofta läsning av skönlitteratur istället för
populärkultur, men så har inte alltid varit fallet. Det var först runt 1800-talets mitt som skönlitteraturen
blev en central del i svenskämnet. Innan dess sågs läsning av roman som något skadligt och
vanebildande (s.29). Ett av det starkaste argumentet för litteraturläsning i skolan idag är att de ska vara
en motvikt mot den kommersiella kulturen som är utanför skolans värld (s.30). Vi kan således se att
svenskämnets textvärld innebär möte med text främst genom böcker trots att multimodala texter står
med i svenskämnets syfte.

Textvärlden som eleverna möter på sin fritid menar Magnus Persson främst är populärkultur.
Populärkulturen ställs ofta emot det som kallas ”finkultur”/”högkultur” där populärkulturen är
såpoperor, seriemagasin, rockmusik med mera samt ”masskultur” (ibid s.22–23). I Ett vidgat
textbegrepp visar Anders Björkvall och Charlotte Engblom (2007) på att barn och unga ägnar sig allt
mer åt skärmbaserade textaktiviteter på sin fritid, så som tv-spel, besöker webbsidor, skriver sms, och
tittar på tv och film (s.94). Stefan Lundström och Christin Olin-Scheller (2010) menar att det finns en
gemensamhet i de texter som eleverna möter på sin fritid. De erbjuder en social samvaro då eleverna
möter liknande texter (s.115). Det går här att se att elevens privata textvärld främst består av
skärmbaserade texter och inte texter i tryckt form i lika stor utsträckning.

Forskning visar att skolan haft svårt att fånga upp dessa textaktiviteter trots att en kunskapsgrund om hur
de kan och bör användas kan vara viktig att lägga redan i skolan (Björkvall & Engblom 2007, s.94). Det
finns olika tankar om huruvida elever ska möta samma texttyper i skolan som de gör på sin fritid eller
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om det ska vara två skilda ting. Om det bör ske en matchning eller en krock. Johan Fornäs, Ulf
Lindeberg och Ove Sernhede (1988) menar att det finns ett värde i att ha de olika texterna uppdelade.
Att de själva väljer vad de ska möta för texter under sin fritid medan de i skolans värld möter texter som
de annars kanske inte valt själva. Då får de även en möjlighet att utforska olika texter på egen hand utan
inblandning på fritiden. Det kan även bredda deras identitetsskapande och ge dem möjlighet till andra
perspektiv om de får ta del av texter i skolan som de normalt inte läser, texter som de själva kanske inte
hade hittat annars (s.181). Men jag kan också se att det finns en tanke om motivation, att eleven ska läsa
liknande typer av text i de två textvärldarna. Eleverna motiveras av att ta till sig texten om de kan känna
igen sig i den och redan har en relation till den texttypen eller typen av berättelse. Det kan bidra till att
bygga en bro mellan skolan och fritiden och motivera dem i mötet med text.

Stefan Lundström och Christin Olin-Scheller (2010) menar att det finns begränsade kunskaper gällande
hur olika texter, speciellt i svenskämnets domän, bidrar till att påverka unga människors
identitetsbyggande. Lars-Christer Hydén (2003) visar på att där vi växer upp finns det en viss
kulturkrets. I denna krets finns det vissa gemensamma, centrala och ”stora” berättelser. Det kan
exempelvis vara religiösa skrifter, filmer/böcker vi mött som barn så som Harry Potter och Askungen.
Dessa berättelser bidrar till hur våra egna berättelser ser ut (s.349).

3. Syfte och Frågeställning
Det jag ämnar undersöka är hur gymnasiepojkar beskriver den textvärld de möter på sin fritid samt den
textvärld som de möter i skolan under svenskämnet. Jag ser även till vilken attityd de har till dessa
textvärldar och hur det kan förstås utifrån en tanke om individens och textens repertoar. Genom att
gymnasiepojkar i denna undersökning får beskriva de textvärldar som de möter är det möjligt att
jämföra det med vad andra undersökningar fått fram för resultat.

3.1. Frågeställning
Dessa är de frågeställningar som jag ämnar att besvara.
•

Hur beskriver gymnasiepojkar sin privata kontra skolans textvärld samt attityden
till dessa?

•

Hur kan beskrivningen av dessa textvärldar förstås utifrån en tanke om
repertoarer?
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4. Tidigare forskning
I detta avsnitt presenteras forskning som berör ämnet ”pojkars läsning” samt deras möte med text,
främst i skolan men även under sin fritid. Forskningen visar även på hur pojkar har ett motstånd till
”svenskämnets läsning” och undersöker varför så är fallet. Samt hur det sker en krock mellan elevens
läsning på fritiden och lärarens tanke om läsning på svenskan. I denna undersökning ligger fokus vid att
se hur respondenterna själva beskriver de textvärldar de möter samt deras attityd till dem. Om de
upplever att det är ett motstånd till svenskämnet samt att det är en krock mellan de två textvärldarna. I
den tidigare forskningen har fokus varit att se huruvida en krock eller matchning sker gällande den
privata textvärlden och skolans, detta genom bland annat observationer och textuppgifter. Skillnaden i
denna undersökning är att det sker genom intervju med enskilda elever.

I boken Litteraturen på undantag? har fyra författare lagt fram sina forskningsresultat som ska leda till
en helhet och belysa fiktionsläsningens ställning bland unga vuxna i Sverige (Pettersson 2015, s.11).
Olle Nordberg (2015) visar i sitt kapitel i ovan nämnda bok att det skett en digital revolution i samma
takt som läsförståelsen blir sämre. Nordberg visar främst på att det bland pojkar idag är ett minskat
intresse för läsning. En förklaring till detta i media är ofta de nya medievanorna (s.181). Men genom
PISA:s undersökning går det att tyda att attityden till fiktionsläsning bland ungdomar inte ser ut på det
sätt som media visar. Det går att se att mellan år 2000–2009 har inte intresset, totalt sett, minskat. Bland
pojkar, exempelvis, har det skett en minskning av läsning av papperstidningar i form av tidskrifter,
veckotidningar samt faktaböcker, men det menar Nordberg inte betyder att de inte läser det utan att de
istället kanske läser det via en skärm och inte på papper (s.182). Författaren har gjort en studie där han
låter 18-åringar år 2000 och år 2012 skriva en text för att se hur två ungdomsgrupper på varsin sida om
den digitala revolutionen ser på läsning och attityd till läsning (s.183). Nordberg kan se att när eleverna
ska skriva sina texter om ”läsning” är det få som nämner läsning via skärm. Bara en elev av 49 stycken
nämner sociala medier och tre stycken nämner läsning av tidning i smartphone. Termen ”läsning”
förknippar eleverna således med läsning av skönlitteratur i traditionella böcker. Läsning på skärm
uppfattas därmed inte som läsning kopplat till skolan (s.194). När eleverna får fundera över varför de
inte läser böcker i traditionell form gör de inte en egen koppling till ökad användning av skärm på sin
fritid (s.195). Det Nordberg alltså kan se att det skett en förändring i ungdomars läsning men att det är
något som ungdomarna inte själva reflekterar kring (s.196).

I boken Litteratur och läsning tar författarna upp att undervisning i litteratur aldrig varit så svårt som det
är idag. En svårighet som författarna ser är att det inte existerar något oomtvistad kanon som eleverna
förväntas läsa. En lösning skulle vara att eleverna själva väljer vad de vill läsa. Risken med detta är att
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de tar något som de redan är bekanta med eller så läser de inte alls. (Jönsson & Öhman 2015, s.9).
Caroline Graeske (2015) skriver i boken att skönlitteratur har haft en central roll i svenskundervisningen
medan fiktionstexter som övriga texter blivit kallade, har fått en särställning. Eleverna får ofta
förkortade versioner av de olika texttyperna i svenskämnet, det sker en fragmentisering. Vilket bidrar till
att eleverna bara får en översikt men inte verktyg för att gräva djupare ner i de olika texttyperna (s.157).
Forskare visar dock att användning av fiktionstexter i undervisningen kan ge tillgång till nya fiktiva
världen och också demokratiska värden. Dessa texter kan även bidra till skapande av identitet (s.152–
153). Pär-Yngve Andersson (2015) menar att en viktig aspekt av de fiktionstexter som eleverna möter i
skolan är att de ska känna ett känslomässigt engagemang, att texterna ”griper tag” i eleverna för att det
ska kunna ske ett kognitivt lärande. Idag finns det däremot en risk att möte med text sker på ett
instrumentellt sätt där det finns en bestämd orsak till att möta texten. Men läsningen sker däremot i
ensamhet och vad läsaren upplever i mötet med texten är därför ofta dold för läraren (s.217). Jönsson
och Öhman (2015) visar på att den främsta anledningen till att läsa i skolan är att öva den språkliga
förmågan så som ordförråd, stavning med mera. Eleverna läser alltså för att skriva (s.9).

Christina Olin-Scheller (2006) följer i boken Mellan Dante och Big Brother fyra stycken
gymnasieklasser samt deras fyra lärare. Författaren undersöker de fiktionstexter som eleverna möter i
ämnet svenska samt på sin fritid. Olin-Scheller vill med detta se om det finns en dialog mellan de
textvärldar som eleverna möter på sin fritid och de som eleverna möter i undervisningen (s.13).
Författaren tar avstamp i tanken om att vissa medier och populärkultur lockar ungdomar då de kan
hämta verktyg därifrån för att förstå sig själva, alternativa bildningsvägar (s.12). Det Olin-Scheller
kunde se var att det fanns en skillnad mellan de texter som eleverna mötte i svenskundervisning och de
texter som eleven mötte under sin fritid. Under svenskundervisningen mötte eleverna ofta klassiska
texter som skildrar människoöden. Ofta var det texter som eleverna inte fick något känslomässigt
engagemang till. Medan de under sin fritid möter fiktionstexter som de blir känslomässigt engagerade
av, de möter dessa texter som många gånger är multimediala samt att det är både kvinnor och män i
fokus (s.214). Det skedde en kollision mellan svenskämnet och elevernas repertoarer. Det bidrog till att
främst pojkar i elklassen avvisade svenskämnet och såg det som att de texter de mötte där var
”meningslösa” och ”tråkiga” medan svenskläraren såg dessa som ”betydelsefulla” och ”bildande”
(s.215). Pojkarna har ofta en läsroll som ”hjälte” vilket är en läsroll de inte har möjlighet att inta på
svenskundervisningen där de istället behöver inta läsrollen ”läsaren som tänkare” (s.217). Det är dock en
viktig process då eleverna inom svenskämnet får möjlighet och stöd i att utveckla nya läsroller och
därmed bredda sina litterära repertoarer (s.218). Det som författaren såg som en tydlig skillnad mellan
texterna de mötte på fritiden och de texter de mötte under svenskundervisningen var det känslomässiga
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engagemanget (s.225). Eleverna saknade ofta kontext till de texter som de mötte under
svenskundervisningen och Olin-Scheller tror att det var en anledning att eleverna inte kunde bli
känslomässigt engagerade av de texterna (s.226).

Gunilla Molloy (2007) har skrivit boken När pojkar läser och skriver där författaren försöker undersöka
vad det är som gör att pojkar har ett motstånd till läsning och texter i skolan. Det Molloy diskuterar är
att motståndet kan ligga i en kognitiv art, att det är svårt med läsning och att ta till sig texter. Men det
kan också handla om en tanke att läsning är omanligt (s.8). Molloy har uppmärksammat att det ofta sägs
”pojkar läser inte” vilket hon anser är felaktigt då de ofta läser, men kanske inte just de texter som är i
form av en skönlitterär bok. Risken med att upprepa ”pojkar läser inte” är att det tillslut blir en sanning
och en självuppfylld profetia (s.9). Molloy ger ett exempel där en elev använder ett spel, world of
warcraft för att skriva en recension som sedan även blev en metatext om hur spelaren löser problem som
kan uppstå runt spelet (s.49). Spel behöver ses som en form av text som en läsare behöver förhålla sig
till. I spelens värld är det ofta samma tema som även går att återfinns i skönlitteraturen, den ensamma
hjälten som har ett mål men vägen dit är inte helt spikrak (s.50). Molloy har sett likt Olin-Scheller att
läsarrollen som hjälte är den främsta rollen som elever intar och menar att det kan vara intressant att
följa olika typer av hjälte-karaktärer i olika texter för att visa på olika individer medan temat som
eleverna känner igen fortfarande är densamma (s.51).

5. Teoretiska perspektiv
Teorin syftar till en möjlighet att förstå ett visst fenomen (Ahrne & Svensson 2015, s.209). Det fenomen
som jag ska undersöka är attityden till de textvärldar som gymnasiepojkarna beskriver att de möter
under sin fritid och i skolan under svenskämnet. Med teorin om texten och läsarens allmänna och
litterära repertoar vill jag se hur respondenterna beskriver de texter de möter utifrån de erfarenheter de
har till text. Och om texternas repertoarer påverkar valet av texter samt hur de ser på de texter som de
möter under svenskämnet. Är det så att eleverna upplever en matchning mellan de två textvärldarna eller
en krock.

5.1. Textens och läsarens repertoarer
Kathleen McCormick skriver om allmän och litterär repertoar i boken The culture of reading and the
teaching of English. Jag kommer att använda mig av Gunilla Molloys (2003) översättning av
McCormicks begrepp från engelska till svenska. General repertoire översätts till allmän repertoar och
literary repertoaire översätts till litterär repertoar (s.52). McCormick (1994) menar att både läsaren och
texten bidrar till en viss läsprocess samt att de båda för med sig ideologiska situationer. En modell har
utformats för detta perspektiv och den gäller för läsning av alla typer av texter (s.69). I modellen kan vi
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tyda att uppifrån har vi läsarens repertoarer som i mitten möter textens repertoarer. Det är där som det
kan ske ett utbyta mellan dem. Detta utbyte kan antingen skapa en krock mellan läsaren och texten men
det kan också bli en matchning (ibid).

Med textens litterära och allmänna repertoar menar McCormick att litterär repertoar innebär textens
diskurs. Denna innehåller bland annat idéer, erfarenheter, normer och konventioner. Det är denna
diskurs som formar texten till det den är med dess form, karaktärer och plot. Med textens allmänna
repertoar hänvisar McCormick till att det innefattar aspekter som moral, värderingar och religiös tro till
exempel. Detta gäller för texter såväl i form av litteratur som till exempel film (ibid s.70). Textens
repertoarer är inte statiska utan kan förändras beroende på vilken kontext de läses i (s.71).

Även individen som läsare har dessa repertoarer. Läsarens
litterära repertoar är de tankar som läsaren har om text.
Tidigare erfarenheter av text samt strategier för att ta till sig
text av olika slag (ibid s.71). Det skapas även utifrån
samhället och de texter som är aktuella runt individen (s.84).
Det kan vara att läsaren antar att texterna ska ha ett visst
tema då det är aktuellt i samhället och för den tiden just då
(s.85). Den allmänna repertoaren för läsaren innebär istället
attityder och syn på kön, etnicitet, religion samt olika
regionala fördomar (s.71). Det skapas utifrån ideologiska
processer i samhället som individen lever och verkar i (s.80).
Ofta är inte den allmänna repertoaren tydlig för läsaren
förens hen möter en text där textens repertoarer inte matchar
(s.79). En matchning mellan läsare och text kan ske när
textens allmänna och generella repertoar stämmer överens
med de förväntningar som läsaren har på texten (s.87).

6. Material och metod
Mitt huvudmaterial består av intervjuer med elever från ett gymnasium norr om Stockholm. Det
gymnasium som eleverna går i har såväl yrkesprogram som högskoleförberedande program. Jag har valt
att intervjua elever från två klasser som går årskurs två på ett yrkesprogram med inriktning el. Samtliga
respondenter har läst kursen ”Svenska 1” som är på 100 poäng. De två klasserna har även likadant
upplägg gällande samtliga övriga ämnen också.
Sida 10 av 38

Maria Gutsch

Kandidatuppsats

Svenska IV

6.1. Urval
I dessa två klasser har läraren uppgett att det enbart går pojkar. Mitt urval inför intervjuerna blev således
enbart respondenter med manlig könsidentitet. Den urvalsgruppen återspeglar även den forskningsfråga
jag valt. Monica Dalen (2015) menar att det behövs god insikt i det fenomen som studeras och de teorier
som är sammanlänkade med detta för att kunna göra ett urval (s.55). Då jag ämnar undersöka
beskrivningen av textvärldar som eleverna möter, har jag valt de respondenter som identifierar sig med
manlig könsidentitet för att se just deras beskrivning av fenomenet. Risken med detta urval som jag kan
se är att jag inte tillhör samma kulturella fält som eleverna gör. Jag är varken av manligt kön, jag är
äldre samt att jag tillhör skolkulturen som en vuxen. Det bidrar till en ökad risk att de inte släpper in mig
så pass mycket att jag kan ta del av vissa saker. Jag kan också se en tänkbar fördel med att jag inte ingår
i samma kultur, att det blir en distans mellan intervjuare och respondent vilket gör att det inte uppstår
sådant som ses som självklart mellan dem och som därför riskeras att ej tas upp.

Läraren valde ut sex stycken elever som jag fick intervjua enskilt. Att jag har valt detta antal är på grund
av att jag vill ha en mättnad. Göran Ahrne och Peter Svensson (2015) menar att det krävs cirka sex till
åtta personer ur en specifik urvalsgrupp för att det ska kunna blir en säkerhet och ökad chans att den
som intervjuar får en oberoende och personlig syn på det fenomen som intervjun kretsar kring. Jag vill
även försöka få en mättnad, vilket innebär att den som intervjuar börjar märka att efter några intervjuer
så får man ut ungefär samma syn fenomenet (s.42). Från början var tanken att fyra respondenter skulle
intervjuas men på grund av en känsla att jag inte fick ut så mycket av två av respondenterna valde jag att
ta in ytterligare två respondenter att intervjua så att det totala antalet tillslut blev sex stycken.

6.2. Intervjumetod samt etniska överväganden
Intervjumetoden bidrog till att jag kan få en fördjupad kunskap om hur eleverna ser på och beskriver, i
det här fallet, texter. Göran Ahrne och Peter Svensson (2015) menar att ett av få sätt att förstå individers
syn på ett visst fenomen är genom en intervjustudie där går det att lära sig av respondentens erfarenheter
av och syn på fenomenet. En nackdel som författarna däremot kan se är att det kan ge en begränsad bild
av fenomenet i fråga då det är svårt att nå allas syn på fenomenet genom denna metod. Det finns även en
risk att vissa fenomen tillhör den privata sfären och därmed är svårt att få respondenter att delge
information om (s.53). Vilka texter som eleverna möter i olika medier kan anses vara av privat sfär.
Därför har jag valt att fokusera på hur deras attityd är till de olika texter som de möter. Detta för att
kringgå att respondenten ska behöva uppge vad de läser om de inte vill utan istället prata om vad de
tycker är bra eller dåligt med den texttypen. En viktig aspekt att påtala är att jag ej vet hur dessa möten
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med texterna faktiskt ser ut, det enda jag får ta del av är respondenternas beskrivning av mötet samt
deras attityder till de olika texterna.

Det är en standardiserad intervju som har genomförts där intervjuare och respondent som inte känner
varandra sen tidigare träffas och genomfört en intervju. Intervjuarens roll är att vara neutral och
objektiv. Det är ett klart tema eller fenomen som intervjuaren ställer sina frågor kring (Ahrne &
Svensson 2015, s.38). Intervjun kommer att vara semistrukturerad vilket innebär att frågorna kommer
ske i en speciell ordning utifrån vissa teman. Men respondenten har möjlighet att utforma svaren hur hen
själv väljer (Patel & Davidson 2011, s.82). En intervjuguide (se bilaga) har skapats där de teman och
frågor som har relevans för det problemområde som jag ser till finns med (Dalen 2015, s.35). Jag har
även med mig 7 lappar med förslag på olika typer av texter (se bilaga). Detta för att det ska bli tydligare
och visuellt vilka texttyper vi pratar om. Jag är medveten om att det bidrar till en begränsning och en
risk att texttyper som eleven kanske använder sig av ej tas upp då jag redan gjort ett urval som de får
förhålla sig till. Jag har därmed också en lapp där det står ”annat” på som jag frågar en extra gång kring
vid intervjun för att öka chansen att respondenten tar upp den texttyp som jag eventuellt har missat.

Intervjuerna skedde enskilt med respondenten för att de inte skulle kunna påverka varandra. De blev
införstådda i att det var helt frivilligt att vara med samt att de när som helst kunde avsluta intervjun
(Dalen 2015, s.25). De fick veta syftet med intervjun samt ge samtycke till att intervjun spelades in
(Ahrne & Svensson 2015, s.50). Med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel i form av en dator spelades
intervjun in. Monica Dalen (2015) menar att dagens tekniska utrustning inte är ett lika stort
störningsmoment som förut, så länge den som intervjuar har en tydlig struktur och är förberedd för när
tekniken ska/bör användas och ej (s.38). Ljudupptagningen hörs endast av mig (s.27). Allt anonymiseras
vilket innebär att namn på såväl elev som skola kommer att bytas ut, även övrigt material som kan
tänkas påverka anonymiseringen ersätts. Det meddelades noga till respondenten som fick veta hur
processen var tänkt att gå till. Respondenterna fick skriva under ett missiv-papper där all information om
studiens syfte samt hur materialet kommer hanteras och användas stod skrivet (se bilaga).

Intervjuerna med de sex eleverna tog cirka 20–30 min per respondent. Innan inspelningen började satt
jag och pratade lite fritt med respondenterna. Detta för att skapa en trygghet mellan oss och öppna upp
för ett samtalsklimat där det var okej att prata. Jag följde sedan den intervjuguide (se bilaga) som jag
tidigare gjort när inspelningen av intervjun väl började. På grund av den miljö som vi befann oss i
behövde jag ibland hoppa bland frågorna. Intervjuerna skedde i ett personalrum på skolan då det inte
fanns några andra lediga lokaler under den dagen. Vi satt i ett hörn med två stolar och ett litet bord.
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Ibland kom det in, vad jag uppfattade som lärare medan intervjuerna var i gång och eleverna reagerade
olika på det. En del tystnade och ville inte riktigt fortsätta prata och en del började prata om annat. När
sådana pauser skedde av någon anledning är dessa markerade med ”---” i transkriberingen. För att jag
ändå skulle kunna få ut svar på de frågor som jag tänkt hoppade jag ibland till frågor som eleverna var
mer benägna att svara på och sparade de frågor som eleven verkade tycka var känslig till senare då det
var tomt igen. Lärarrummet var även en miljö som jag uppfattade det som att eleverna inte kände sig
trygga i. I början kollade de sig runt och var lite nyfikna, detta var ett rum de egentligen inte fick vara i,
som de ej hade tillgång till. Det kan ha påverkat hur pass mycket jag kunde nå fram till dem då det blir
en maktaspekt, där de är elever som sitter med en vuxen i ett rum som inte tillhör eleverna.

Intervjuerna transkriberades sedan. Göran Ahrne och Peter Svensson (2015) menar att det alltid finns en
risk att min transkribering och sedan tolkning av det som respondenterna säger inte är densamma som
det som respondenterna försöker säga (s.53). Jag har därmed försökt hålla mig så nära det transkriberade
materialet som möjligt vid tolkningar för att undvika detta. Jag plockade sedan ut delar av mitt resultat
som jag anser relevanta utifrån de frågeställningar jag har. Det är dessa delar som går att finna under
rubriken Resultatredovisning samt analys.

6.3. Metoddiskussion
Den valda metoden för insamling av materialet har varit en styrka gällande att se hur respondenterna
beskriver sin textvärld. De ger då sin bild av fenomenet. Jag har även utifrån detta kunnat se hur de olika
textvärldarna har skapats samt hur repertoarerna har spelat in i skapandet av dem. I resultatet blir även
en mättnad synlig då det går att finna att flertalet av respondenterna har uppgett en liknande bild av
fenomenet och att detta även kan kopplas samman till den nämnda teorin.

Att ålägga ett genusteoretiskt perspektiv hade varit möjligt med vissa modifieringar av materialet och
metoden. Vissa tolkningar har utifrån detta material varit möjliga med grund i det genusteoretiska
perspektivet och tanken om maskulinitet men något generaliserbart har ej kunnat göras utifrån det
material som jag har. De tolkningar som har varit möjliga har även kunnat förklarats utifrån det
teoretiska perspektiv som denna uppsats ämnar använda sig av. Därför har jag ej valt att anamma det
genusteoretiska perspektivet.
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7. Resultatredovisning samt analys
De sex respondenterna har beskrivit de texter som de anser sig möta. Resultatdelen kommer vara
uppdelad i två delar. Den första är ”privat textvärld” och den andra är ”svenskämnets textvärld”. Under
dessa rubriker återfinns det sammanställda resultatet för hur respondenterna beskrivning av och attityd
gentemot olika typer av text ser ut. Undersökningen kommer även visa på vilket sätt det kan förklaras
genom tanken om repertoarer.

7.1. Privat textvärld
Fokus ligger här vid de delar av intervjun som behandlar frågor som rör respondentens fritid och de
texter som de möter där. En genomgång av respondenternas beskrivning av den textvärld de möter görs.
Sammanvävt med detta görs en analys och diskussion kring textens repertoar hos de texter som
respondenterna nämner. En större diskussion utifrån tidigare forskning och teoretiska perspektiv finns
under ”diskussion och slutsatser”.

7.1.1. Vad är läsning?
Den första frågan som respondenterna fick under intervjun var ”hur ser din läsning ut på fritiden?”. En
av respondenterna talar direkt om att han har påbörjat en bokserie som han läser. Denna bokserie är av
författaren Darren Shan som handlar om en man som blir en vampyr. Efter att respondenten har talat om
att han läser denna bokserie är han också snabb med att säga:
Respondent 5: annars brukar jag inte läsa så mycket, det är just de böckerna som jag har
fastnat för. Annars. Ändå har jag massa böcker hemma.
Det är sedan i detta tema som intervjuerna fortsätter gällande denna fråga, att respondenterna först och
främst svarar att ”de inte läser”, det syftar till böcker som texttyp.
Respondent 2: Inte så mycket bok och sånt
Respondent 3: Annars läser jag inte. Inte något. --- Inte böcker i alla fall
Respondent 6: men någon bok, ne, jag har aldrig fastnat för någon bok riktigt
Respondenternas litterära repertoar gör det synligt att deras erfarenhet av text är att det främst är böcker
som räknas till läsning och möte med text. Något som de inte använder sig av på sin fritid. En
respondent säger till och med att han inte är ”någon lästyp”.
Respondent 1: ööh. Böcker, det läser jag inte för att --- asså jag har inte riktigt vart ”en
läsartyp” (gör citationstecken) när det gäller böcker. Jag kan inte leva mig in i böcker på
samma sätt som andra läsare kan göra i dem. Ööh --- Jag vet inte varför det är så. Men det
bara är så.
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Respondent 1 visar även på att han ser läsning av bok som att det krävs en viss kompetens, att kunna ha
en inlevelse i sin läsning. Att ha denna kompetens går att koppla till något kvinnligt. Molloy beskriver
det som att läsning av text ses som något ”omanligt” (2007 s.8). Respondent 1 menar att han inte kan
känna något vid läsning av böcker, det kan tolkas som att han inte förväntas kunna det och därmed
också inte förväntas läsa böcker på samma sätt som en kvinna. Men detta kan även ses utifrån tanken
om repertoarer, att respondenten har en syn gällande text att vissa texter ligger längre ifrån hans fritid än
andra texter.

Två av respondenterna nämner sina syskon med kvinnlig könsidentitet och berättar hur viktig läsning
och texter är för dessa. Respondent 4 menar att det är viktigt att han läser böcker för sin lillasyster, inte
bara för att hon ska lära sig språket, utan också för att hon gillar det samt att hon kommer stöta på flera
böcker genom livet och behöver lära sig hur läsning fungerar. Här blir således respondenten en förebild
för läsning för sin syster.
Respondent 4: Eller jo, jag sitter och läser för min lillasyster.
Det är typ allt. Annars, ne
Intervjuare: Okej, men då läser du böcker, för din lillasyster. Vad är det för böcker då?
Respondent 4: Ah, barnböcker. Så hon lär sig bara. Det är enkla ord och massa med bilder.
Så om hon mår bra så mår jag bra.
Intervjuare: Varför tänker du att det är viktigt att läsa böcker för henne?
Respondent 4: Så hon lär sig, för asså det är inte bara för att lära sig språket och så men,
det är massa med bilder, hon kanske tycker det är roligt och gillar böcker sen. Det är massa
med böcker i skolan sen också, både när man är liten och sen. Hon behöver lära sig.
Men när jag frågar om någon läste för honom när han var liten får jag följande svar
Intervjuare: Läste någon böcker för dig när du var liten?
Respondent 4: Ne, inte vad jag minns.
Intervjuare: Okej. Varför tror du att det var så?
Respondent 4: Ah, asså, jag vet inte. Men jag gillar inte böcker, så det gjorde inget. --Jag tolkar det som att respondenten inte ser det som lika viktigt att någon läste böcker för honom när
han var liten. Han förklarar det som att han ändå inte gillar böcker så det kanske var därför som ingen
läste för honom när han var liten. Respondent 4 menar att det är viktigt att läsa böcker för sin lillasyster
för att hon förväntas gilla det och läsa fler böcker sen när hon själv blir äldre. Även respondent 6 nämner
sin syster och visar på hur hon är en individ som läser.
Respondent 6: Ja, asså, många gillar ju inte att läsa, men många gillar det också. Jag har en
syster som älskar att läsa, hon läser typ två tre böcker om, i veckan nästan. Läser
skitmycket. Men jag förstår inte hur hon orkar det. Det är inte, jag har inte fastnat för
böcker. Lite old fashioned är det.
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Respondent 6 likt respondent 1 visar på att läsning kräver en viss färdighet. Respondent 1 säger vid
tidigare citat att ” […] Jag kan inte leva mig in i böcker på samma sätt som andra läsare kan göra i dem.
[…]”, vid tolkning av respondent 1 urskiljer jag en tanke om att det behövs en viss kompetens i form av
inlevelse för att kunna läsa böcker medan respondent 6 visar på att läsning av bok kräver en
ansträngning. Det tolkar jag utifrån när respondent 6 säger ”Men jag förstår inte hur hon orkar det”,
systern har en viss färdighet som gör att hon kan hålla fokus och orkar ta sig igenom en bok, en
färdighet som han inte har. Jag tolkar det som att respondenterna redan tidigt skapar sina tankar och
idéer kring deras egna litterära repertoar. Vilka texter de kommer möta och få erfarenhet av samt vilka
texter som de ska eller inte ska gilla eller kunna ta till sig av. Men det går även att se det som att den ena
respondenten, respondent 4, inte tar avstånd utan snarare vill vara med och påverka och hjälpa sin syster
till att bli en god läsare. Det kräver i sig inte ett avståndstagande utan snarare en inblick i hur den
textvärlden ser ut för att kunna hjälpa henne in i den.

7.1.2. En textvärld skapas
Eleverna fick sedan sju stycken
lappar framför sig i A5 storlek
där det stod ett ord på varje
lapp. Dessa ord var olika
former av texttyper.
”Tidningar”, ”serier”, ”film”,
”böcker”, ”hemsidor”, ”spel”
och ”annat”. (se bilaga)
Respondenterna fick dela upp dessa texttyper i två högar. En hög med texter

Diagram 11

som de möter på sin fritid och en hög med texter som de ej möter. I diagram 1 går det att se ett samlat
resultat över hur de sex respondenterna delade upp de olika texttyperna i två högar.
Medan jag la upp bilderna och berättade att det var olika former av text i ett vidgat textbegrepp blev jag
ofta avbruten med kommentarer som visade på att de möter text trots att de sagt att de ej gjorde det.
Respondent 5 säger ”serier kollar jag på” och även respondent 3 nämner ”serier och film läser jag”. Jag
som intervjuare upplevde att eleverna ville visa att de faktiskt läste på sin fritid till skillnad mot vad de
tidigare uppgivit. Något som också går att se i diagrammet. Skillnaden från när de tidigare bara fick
frågan ”hur ser din läsning ut” till nu när de fick lappar med olika typer av text utifrån ett vidgat
textbegrepp var att deras repertoar och inlärda syn på vad text är och vad läsning är vidgades.
1

Utgår från antal respondenter. Antalet är 6 stycken.
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McCormicks (1994) tanke om läsarens litterära repertoar innefattar läsarens tankar om text som kan
skapas utifrån erfarenheter (s.71) samt samhällets syn på text i stunden (s.84). Dessa respondenters syn
på text var till en början att text är i form av en bok, enbart, stundtals även tidning men då är den i tryckt
format. Därav svaren på frågan ”hur ser din läsning ut”. Men när respondenterna fick en ny syn på vad
text kan vara så öppnade de också upp för respondenterna och gav dem en möjlighet att visa på fler
texter som de möter och därför också läser.
De texter som respondenterna främst beskriver att de möter utifrån ett vidgat textbegrepp är tre stycken,
film, serier och hemsidor. Detta skapar därmed respondenternas textvärld på fritiden. Jag tror även att
stapeln för tidningar skulle kunnat bli större men några av eleverna valde att sätta tidningar som
”hemsidor” då de läser exempelvis Aftonbladet i en app på mobilen och inte i tryckt form. De tyckte att
dessa tillhörde hemsida och inte tidning. Det är något som respondent 2 ger exempel på, ”Och sen
hemsidor. Jag brukar alltid vara inne i internet och surfa lite, kolla lite. Och då, då är det tidning också
men, då är det hemsida.” Olle Nordberg (2015) menar att pojkar idag ofta har nya medievanor, att det
inte handlar om att de inte läser utan snarare att de läser andra typer av texter. Författaren visar
exempelvis på att det skett en minskning av läsning av papperstidningar av olika slag bland pojkar men
att det inte innebär att de inte läser tidningar. De får bara tag på dem på ett annat sätt. I detta fall så läser
de tidningarna via en skärm i en app i stället för att gå att köpa den (s.181–182).

Det som tydligt går att se utifrån hur de placerade dessa lappar är att alla respondenter säger att de inte
läser böcker. Även respondent 5 som på frågan ”hur ser din läsning på fritiden ut?” har svarat att han
precis har läst en bokserie på 12 böcker väljer att svara att böcker inte är något som han ägnar sig åt på
fritiden. Min tolkning av det är att han, i jämförelse med de andra texttyperna inte sätter böcker som text
som det som han prioriterar i sin läsning. Innan han fick de olika texterna som alternativ så förknippade
han, precis som de övriga respondenterna möte av text med främst böcker. Denna respondents syn på
text går således att koppla till McCormicks (1994) tanke om läsarens litterära repertoar och hur
läsarens tankar om text kan skapas utifrån exempelvis erfarenheter (s.71) samt samhällets syn på text
(s.84). Det är möjligt att se att respondenten till en början har en viss syn på vad text är precis som de
övriga respondenterna. De alla ser begreppet text som papper med tryckt text på, till exempel böcker och
tidningar i tryckt form. Det visar på läsarens litterära repertoar, vad eleverna har för erfarenhet och
förväntningar av text utifrån vad samhället säger att text är. När respondent 5 sedan får veta att text kan
vara något mer än enbart tryckta ord på papper så vidgas synen och således även respondentens
textvärld blir större. Respondenten inser att han möter fler texter än de böcker han pratat om. Böckerna
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blir sekundära när respondenten ser till hur mycket tid han tillägnar dessa böcker till skillnad mot de
övriga texttyperna.

Attityden till just dessa tre texter, film, hemsidor och serier, som gemensamt skapade elevens privata
textvärld var positiv. På frågan varför de väljer att ägna sig åt just dessa texter på de sätt som de gör på
deras fritid svarar en av respondenterna följande:
Respondent 1: Tidningar, uhmm. --- Det läser jag mycket för att då vet man vad som
händer. Då kan man lära sig nya saker ååå och jag gillar att lära mig nya saker. […] ööh…
Och man vet liksom vad som händer runt omkring en. Förutom att man bara sitter hemma.
Eller typ gör samma sak dagligen. --- Ööh. Och film. Mer för att. --- det är liksom bara
skönt och ligga i sängen och titta på en film och koppla av. --- Och serier blir mer om man
vill fortsätta. Det är mer som en film fast om ma, om man vill ha nån fortsättning på den.
Då är det serier som gäller för mig.
Jag tolkar det som att det är dessa tre typer av texter som också är nära till hands under elevernas fritid.
Att böcker exempelvis inte är något som eleverna har nära sig och det blir då svårare att enkelt få
tillgång till dem på samma sätt som sådant som finns tillgängligt i deras datorer och mobiltelefoner.
Men alla respondenter väljer inte dessa tre texttyper för att de är lätta att nå. En del menar även att det
finns en gemenskap att finna i dessa, främst serier och hemsidor, som andra texter ej erbjuder.
Respondent 4: Och serier, jag gillar många serier. Det blir kul när alla kollar på serier och
man kan prata om serierna med vännerna. Så det är det.
Intervjuare: Det är liksom lite samhörighet?
Respondent 4: Exakt
Intervjuare: Att man gör något med andra
Respondent 4: Exakt. Typ om jag läser en bok, det är inte så att jag läser böcker så jag kan
inte gå och prata med någon om en bok
Det visar på vad som ligger i tiden. Då böcker inte är det som respondenter säger sig ägna tid åt på
fritiden finns det heller ingen gemenskap att finna i dessa då det inte är flera i en krets som nyttjar dem.
Medan serier till exempel är något som fler ägnar tid åt och därmed finns det en möjlighet att samtala
om det. Det är även vid samtal om serier som flest respondenter kan namnge exempel på serier som de
ser. Det tolkar jag som att det är för att det även är ett samtal som de har mellan vänner och det bidrar
till en ökad medvetenhet av vad de möter för text när det gäller serier. Medan det inte är lika tydligt för
dem gällande andra texter. Att respondenterna även har liknande litterära repertoarer bidrar även till att
detta samtal kan uppstå. Även om de inte uttryckligen ser serier som en typ av text då det inte är den
erfarenhet de har till vad text är för något så har de alla vissa strategier för att ta till sig denna typ av
text. De väljer serier utifrån vad de i deras vänskapskrets ger förslag på och ser på dem när inget annat
finns att göra för att sedan samtala kring dem.
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7.1.3. Karaktärer, viktiga i valet av text
Eleverna fick nämna sina favorittexter, det är främst serier som nämns i den privata textvärlden. De
serier som nämns av respondenterna är följande: Prison break och How to get away with a murder, The
Flash (nämns av två respondenter), Arrow, Legends of tomorrows, Breaking bad och Sons of anarchy,
Top gear, Shameless, Family Guy. Två respondenter nämnde även spel, dessa två spel var Fifa vilket är
ett fotbollsspel och Call of duty som är ett spel där spelaren är en militär som går ut i krig. Det som
respondenterna plockar ut som de väsentliga i serierna är karaktärerna. Respondent 3 menar att han
gillar karaktärerna främst i de serier som han kollar på för att de inte är mänskliga i sitt sätt att vara.
Även respondent 4 visar på att det är övernaturliga karaktärer som lockar.
Respondent 3: Jag vet inte, men jag gillar typ. Michel, Michel Scofield som är
huvudpersonen då (refererar till Prison break)
Och så gillar jag då. Om du har kollat på how to get away with a murder, asså, serien,
professorn där. Asså, jag vet inte vad hon heter, men jag gillar henne. Jag har precis börjat
kolla.
Intervjuare: Okej, vad gör att du gillar dem?
Respondent 3: Asså, sådär smarta människor.
Intervjuare: Okej, kan du känna igen dig i dem eller inte alls? Kan du se någon likhet eller
skillnad mellan dem?
Respondent 3: Asså, dem är ju inte sådära mänskliga. Eller asså. De är lite för smarta. --Ja, asså, sånt jag gillar.
Intervjuare: Okej, så det är övernaturliga saker som du gillar i film och serier?
Respondent 4: Ah, när de kan mycket. Typ övernaturliga och superhjältar.
Respondent 6 menar att det är saker som karaktärerna gör som inte går att göra i verkligheten som är det
som leder till spänning och kickar.
Respondent 6: […] Man vill ju ha spänning och kickar typ. Grejer man inte kan göra i
verkligheten. Gå och döda någon kan man inte göra i verkligheten på samma sätt som man
kan göra i spel och film och så.
I de serier som eleverna pratar om är det tydligt att det finns ett tema, det är övernaturligt och action.
Huvudkaraktärerna spelar en roll som hjälte eller ”bad guy” och alla karaktärer förutom en är män. Det
går således att se att samtliga serier(/texter) innehar samma litterära repertoar som enligt McCormick
(1994) är textens diskurs, som formar texten genom karaktärer och plot (s.70). Alla de texter som
respondenterna nämner har liknande karaktärer. Antingen män som ska rädda samhället genom olika
övernaturliga krafter eller en man som är en så kallad ”bad guy”. En ”bad guy” som är en belastning för
samhället eller lurar samhället för att komma dit han vill. Det kanske inte är en tillfällighet att dessa
respondenter nämner serier av denna typ. McCormicks begrepp litterära repertoar för läsaren innefattar
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också en tanke om att läsaren antar att texter ska ha ett specifikt tema då det exempelvis är aktuellt i
samhället (s.85). Respondenterna har tidigare visat på att de tipsar varandra om serier för att sedan
tillsammans kunna samtala om dem efter att de sett ett avsnitt. Det bidrar till att det främst blir action
och övernaturligt som nu blir det självklara temat för pojkarna då det är de texter som samtliga möter
och tipsar varandra om.

7.1.4. Sammanfattning
Samtliga respondenter väljer att beskriva läsning och möte med text som möte med en bok vid starten
för intervjun och de alla påpekar att de ej läser, i alla fall inte böcker. Det beror på att elevernas
erfarenhet är att text är skrivna ord på papper, exempelvis som i en bok. Med ett vidgat textbegrepp
innehåller elevernas privata textvärld texter från främst serier, hemsidor och film. De beskriver mötet
med dessa texter som viktiga för att skapa en gemenskap. De övriga texterna besitter således inte de
egenskaper som respondenterna är ute efter. De texter som elever möter har även en liknande litterär
repertoar. De innehåller samma tema, action och liknande karaktärer i form av män med liknande
karaktärsdrag.

7.2. Svenskämnets textvärld
Fokus ligger vid de delar av intervjun som behandlar frågor som rör respondentens beskrivning av
svenskämnet och de texter som de möter där. Sammanvävt med redogörelse för deras beskrivningar görs
en analys och diskussion kring textens repertoar hos de texter som respondenterna nämner. En större
diskussion utifrån tidigare forskning och teoretiska perspektiv finns under ”diskussion och slutsatser”.

7.2.1. Textvärlden
Respondenterna fick samtliga sju
lappar framför sig igen och fick
återigen placera dem i två högar. Detta
för att skapa den textvärld som de
beskriver sig möta under svenskämnet.
När eleverna fick placera om lapparna
(se bilaga) efter hur det ser ut på
svensklektionerna går det att tyda att alla

Diagram 22

elever förutom en svarade att de läser böcker på lektionerna. Den som svarade att de inte gjort det sa
följande:

2

Utgår från antal respondenter. Antalet är 6 stycken.
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Respondent 3: Böcker skulle vi läsa. Men det blev, vad heter det, något knas med
biblioteket. Så vi gick aldrig dit. Annars hade vi säkert läst böcker också.
Ytterligare en respondent nämner att det blivit problem med biblioteket och att de därför inte läst några
böcker på svenskan. Men trots detta väljer respondenten ändå att sätta ”böcker” som en text som de
främst möter på svensklektionerna.
Respondent 2: Asså, vi skulle läsa i ettan (går i tvåan nu), men det blev ju
vattenöversvämning i biblioteket (tagit bort namnet och ersatt det med ”bibliotek” pga
anonymisering) så vi kunde inte låna ut någon bok. Så därför läste vi inte något.
Intervjuare: Trots att du inte läst någon bok på svenskan så valde du ändå att ta det som en
textform som ni ägnar mycket tid åt?
Respondent 2: Ja, det är svenska liksom.
Det finns enligt dessa respondenter en tydlig koppling mellan svenskämnet och texter som är i tryckt
form snarare än i skrämbaserad form. Här visar elevernas litterära repertoar att deras erfarenhet och
uppfattning av text under svenskämnet består av böcker i tryckt form. När frågan om varför
respondenterna tror att de läser böcker på svensklektionerna svarar de flesta att det är för att lära sig
något. En respondent uppger att det är för att böcker funnits jättelänge.
Respondent 4: För böcker har funnits jättelänge. Och allt står där.
Men Magnus Persson (2000) visar på motsatsen. Författaren menar att det inte var förens under 1800talets mitt som skönlitteraturen tog plats i svenskämnet (s.29). Jag kan således förstå att för
respondenten i fråga så känns detta som att böcker har funnits jättelänge då 1800-talets mitt givetvis är
långt bort från elevens verklighet. Men det jag vill visa med detta är att det som respondenterna genom
att svara att de läser böcker på svensklektionen ser som självklart, har inte alltid varit det. Attityden till
den typen av text, har en gång i tiden varit detsamma som eleverna idag har attityden till andra former
av texter på svensklektionen. Alla respondenter är överens om att andra texter inte hör till svenskämnet
på samma sätt som böcker inte tillhörde ämnet innan 1800-talets mitt.
Respondent 2: För när man sitter och spelar spel på svensklektionen. --- Då blir läraren
arg. Då gör man liksom något annat. Och samma sak med film. Det räknas som ”något
annat”.

Respondent 5: --- jag tror inte det känns så lämpligt å använda spel egentligen.
Intervjuare: Okej, varför inte då?
Respondent 5: Ne, jag vet inte riktigt, det bara känns olämpligt men jag kan inte komma på
varför haha.
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Respondenterna visar på att de texter som de har en positiv attityd till och som är en del av
respondenternas fritid inte är något som de anser hör hemma under svensklektionen. De kan inte svara
på varför de tycker att det inte hör hemma där, de bara vet att det är så. Det visar på att respondenterna
kan se de gränser som sätts upp för de olika texterna och vilken textvärld de kan tillhöra. Men att de inte
kan svara på varför det ser ut på detta vis kan grunda sig i att de inte kan se premisserna för de olika
texterna och vad de olika texterna för med sig.

7.2.2. Bokens centrala plats
Som det gick att se ovan är det främst texter i tryckta format som ingår i den textvärld som finns inom
svenskämnet i skolan. Även tidningar är något som respondenterna beskriver som en text som de möter
ofta under svenskämnet. Respondent 4 visar på hur de använder tidningar som en källa för information
som ligger nära i tid som de sedan ska arbeta med.
Respondent 4: […] Och tidningar också. Typ vi ska läsa om en händelse som hänt, i stan
eller så. Typ det som hände nyss (refererar till terrordådet i Stockholm). Då ska vi typ
skriva om händelsen, vad vi tycker och så. Asså. Tidningen är typ som en bok, fast det är
en privatperson som skriver.
Respondenterna visar även på att hemsidor är en del av den textvärld som de möter. Men det är inte
främst att de själva är inne och kollar på hemsidor utan mer att det fungerar som underlag för arbete med
annat. En respondent menar att det är läraren som använder sig av hemsidor för att visa för eleverna.
Respondent 4: Ibland kan tidningar vara underlag. Och hemsidor, ne. Det är mest läraren
som får använda hemsidor. Fakta och sånt.
Intervjuare: Okej, för att visa er liksom?
Respondent 4: Exakt. Men allt som står på hemsidorna står oftast i böckerna.
Intervjuare: Okej, så de är ihopkopplade?
Respondent 4: ah, precis
Denna respondent menar även att allt som han kan se på hemsidan kan han även finna i böckerna.
Respondenten visar även det samma när det gäller tidningar. Han säger ovan att ”Tidningen är typ som
en bok, fast det är en privatperson som skriver” vilket jag tolkar som att respondenten försöker koppla
samman allt för att återkomma till boken. Det ger boken en central plats i svenskämnet och
respondenten visar på att han ger den en viss ställning i detta sammanhang. Caroline Graeske (2015)
visar på att skönlitteratur har haft en stor central roll i skolans textvärld under en lång tid och övriga
fiktionstexter fått en särställning. Det menar Graeske är synd då även de övriga fiktionstexterna kan
bidra till nya perspektiv, tillgång till andra fiktiva världar samt bidra till skapande av identitet (s.152–
153). Respondent 4 får frågan varför han tror att böcker har en stor roll i svenskämnets textvärld och
svaret blir följande.
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Respondent 4: För böcker har funnits jättelänge. Och allt står där. Det är inte många skolor
som vill att man använder dator. Och böcker, du lär dig läsa också. Du lär dig att sitta själv
och kunna ta eget ansvar, individuellt. Man lär sig mycket fakta där. Det är bra.
Intervjuare: Och det tänker du inte går med en dator?
Respondent 4: Jo, det går. Fast det är mycket enklare med böcker, känns det som. För
dator då måste du. Det är mycket enklare att fastna också. Man kan lägga på musik, gå in
på någon hemsida eller någonting, det är jätteenkelt. Men böcker, det är bara en sak.
Förstår du, du kan inte gå in någonstans. Det är liksom bara en text. Inget mer.
Intervjuare: Så man är ensam med texten?
Respondent 4: Ah, exakt. Exakt.
Respondenten visar att det dels är för att böcker funnits under en längre tid. Men han menar även att du
lär dig läsa genom böcker samt att sitta själv med en text och ta eget ansvar. Något som han inte menar
går om du läser en text på en dator då det finns en större risk att du tar fram andra saker på datorn än
enbart den text du ska möta. I respondenternas litterära repertoar har vi tidigare sett att deras erfarenhet
av text är att en skärm inte kan erbjuda samma sak som en tryckt text på papper. Detta då en text på
papper är något respondenten sitter ensam med och de har olika strategier för att ta till sig denna text.
Medan de, om de får en text via skärm, inte kan använda sig av samma strategier som de fått via
erfarenhet med tryckt text. Därav tolkar jag det som att det är en av orsakerna till att respondent 4 tycker
att det är svårt att sitta med en dator och tillägna sig samma text som han får via ett papper eller en bok.
Det kan tänkas vara ett större ansvar att sitta vid en dator med en text, att hålla fokus och inte försvinna
iväg till andra håll på datorn. Trots det menar respondent 4 att det är när han sitter med en bok som han
lär sig att sitta själv och ta ansvar.

Den enda del av textvärlden som inte är i tryckt form (förutom hemsidor som de nämner att läraren
använder för att visa dem) är film. Fyra av sex respondenter nämner att de möter film under
svenskundervisningen.
Respondent 5: ahh --- Sen har man ju kollat på film, litegran ibland. Och då är det ju mer
att, ah, också att man ska skriva vad man tyckte om filmen, vad som hände i den och ah,
reflektera och sånt.
Respondent 3: Som sagt, man lär sig ganska mycket från film. Det är ändå ganska mycket
som är verkligt. Åh, eller, de försöker göra verkligt i alla fall. […]
De ser på film för att de sedan ska skriva något om den. Det kan exempelvis vara en recension, som jag
tolkar det som att respondent 5 visar på. Därför kan de inte se ”vilken film som helst” utan den väljs
utifrån vissa kvalifikationer som den ska ha.
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7.2.3. Motsätter sig en förändring av textvärlden
Respondenterna fick frågan om de ville ha mer eller mindre av någon text i den textvärld som de
tillskrev svenskämnet. Men samtliga elever ansåg sig nöjda med hur de idag uppfattade svenskämnet.
Respondent 4: Jag tror det här är bra asså. Asså, jag vet själv att om man lägger in spel och
serier, det kommer bli roligare. Fast --- det kommer bli kaos. Det blir kaos.
Intervjuare: Varför skulle det bli kaos för?
Respondent 4: För när man kollar. Man kan inte spela på svensklektionen. Jag vet inte hur
jag ska förklara. Det är bara fel. Man lär sig ingenting. Man bara sitter och spelar. Man kan
likagärna göra det hemma efter lektionen. Ah.
Intervjuare: Så du vill ha kvar böcker film och tidningarna?
Respondent 4: Asså, det är inte så jag gillar böcker också sånt. Fast det är bättre för en. Det
är så man lär sig. Det andra är fritid, det funkar inte med skolan.
Respondenten gör en distinktion mellan vad som tillhör skolan och vad som tillhör fritiden. Han gör
också en distinktion mellan vad som ses som ”bra” respektive ”dåligt”. Detta utifrån en tanke om
kunskapsinhämtning. De texter som respondent 4 anser inte går att lära sig något av blir per definition i
denna textvärld klassad som ”dålig”. Medan den text där kunskap kan inhämtas, som böcker, film och
tidningar är således ” […] bättre för en.” i denna textvärld. Det blir för honom den tydligaste
anledningen till varför svenskämnet fortfarande bör se ut som det gör gällande textvärldar är min
tolkning. Att det som är på fritiden inte kan kopplas samman med skolan.
Respondent 5: --- jadu --- Visst alla elever älskar att kolla på film men det är ju inte så
jättepraktiskt att ha film hela tiden. Så som det är nu en film, två filmer per termin, det
funkar ju liksom. Böcker det är ju alltid bra att läsa men då kanske man bör kolla vad alla
gillar, eller som de flesta gillar.
Intervjuare: Så alla inte läser samma böcker tänker du?
Respondent 5: mm, fast det beror ju också på. För alla måste ju läsa vissa saker.
Även respondent 5 visar på att böcker bör ha kvar sin ställning i textvärlden som finns under
svenskundervisningen. Svenskämnet lever upp till den litterära repertoar som respondenterna har. Deras
tankar och erfarenhet som de har över vad text är för något stämmer överens med hur de beskriver
svenskämnet. Respondent 5 tar dock upp att läraren bör se till vad alla gillar men kommer sedan på sig
själv och säger ”alla måste ju läsa vissa saker”. Han visar på att det trots det inte verkar finnas något val
över vad som är möjligt att läsa. Maria Jönsson och Anders Öhman (2015) tar upp att det finns en risk
med att låta eleverna välja vad de ska läsa själva. Denna risk är att de antingen tar något som de redan
läst och/eller känner sig bekanta med och den andra risken är att de inte läser alls (s.9). Respondent 5
visar på en medvetenhet om att det finns en risk med att han själv och hans klasskamrater skulle välja
vilken text de skulle möta själva. Att de kanske missar det som läraren anser att alla måste ta del av.
Men det kan också vara en rädsla över att det som respondenten själv skulle välja inte skulle stämma
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överens med den tanke om text som finns inom svenskämnet. Även respondent 6 visar på att elever
måste läsa vissa böcker av en anledning.
Respondent 6: största skillnaden är ju böcker. Jag läser ju inte på fritiden --- ah, om jag
inte har läxa att göra. Sen den största likheten är väl film. Och hemsidor, det är väl de
största likheter.
Intervjuare: Trots att böcker är den största skillnaden, tycker du ändå att det är bra att man
läser på svenskan?
Respondent 6: ja ja, ja, det tycker jag.
Intervjuare: Varför tycker du det är bra då?
Respondent 6: Så man lär sig --Intervjuare: Och vad lär du dig då?
Respondent 6:--- vad det står i boken.
Intervjuare: Okej, så det beror på vad läraren väljer för böcker?
Respondent 6: ah, exakt.
Trots att respondenten uppger att den tydligaste skillnaden han kan se mellan de två textvärldar han
möter är läsning av böcker så vill respondenten ha kvar böckers status i svenskämnet. Detta för att
respondenten kan lära sig ”vad det står i boken”. Det som eleven ska lära sig beror på vad läraren väljer
för bok. Jag tolkar det som att det finns en tilltro till att läraren väljer texter utifrån att texten har en viss
allmän och litterär repertoar som är viktig för eleverna att ta till sig. Jag frågar om respondent 3 ser
samma typ av filmer på sin fritid som under svenskämnet och får svaret ”det är mer specifika då”
Respondent 3: Ja, som har en idé. Så som dom (lärarna) vill ta fram då.
Intervjuare: Det finns en tanke med dem menar du?
Respondent 3: ah, exakt! Någon uppgift efteråt, eller nånting. Som handlar om ämnet som
man har just då.
Eleverna uppger själva att de inte är intresserade av boken som text men att de kan förstå att läraren har
gjort det valet av en anledning. Respondent 4 här nedan visar likt respondent 3 att läraren fattat ett beslut
angående vilken text hen väljer att ge till eleverna baserat på att det är något speciellt som eleverna ska
ta till sig.
Respondent 4: För grejen är den. Att skolan vet ju att när man kommer hem. Alla kollar på
filmer. Så då man kollar på bilar, kändisar, pengar och sånt, och action. Men när det
kommer till skolan, man lär sig ingenting. Eller asså, man lär sig personligt. Men man har
ingen nytta av det när det kommer till skolan när det gäller bilar och sånt. --- Så då dem
vill att eleverna ska kunna kolla på filmer som typ dem lär sig något av. För när jag går
hem och kollar på typ sådär en film om spel. Okej, det blir sådär ”okej” efter att jag kollat.
Förstår du? Men asså, om du kollar på en klass (refererar till en specifik film han inte kan
namnge), det är likt dig själv. Och sen du skriver om det. Då det fastnar enklare i huvudet
också. Det är typ det.
Intervjuare: Så det finns en tanke med dem?
Respondent 4: Exakt
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Respondenten visar på att läraren är medveten om att hans textvärld under fritiden ser annorlunda ut mot
den textvärld som är under svensklektionen. Respondenten litar på att läraren väljer en film (eller bok)
som han kan lära sig något specifikt av. Samt att läraren väljer något som liknar respondentens liv så att
han kan känna igen sig och att kunskapen då ska fastna bättre. Det visar på att elevernas erfarenhet med
text och läsarens litterära repertoar stämmer överens med hur det ser ut på svenskämnet. Att böcker är
det som är i fokus när det gäller möte med text. Något respondenterna inte vill ändra på.

7.2.4. Manliga förebilder eller fakta
Respondenterna uppger olika angående vad det är för typ av innehåll i de texter som de möter under
svenskämnet, således hur textens litterära repertoar ser ut. Två respondenter uppger att det främst är
texter med någon typ av faktainnehåll som de möter. Exempelvis historiefilm och dokumentärer utan
några specifika karaktärer. Något respondent 6 uppger, ”Ne, asså, vi möter inga personer direkt. Det är
mer fakta i de texter som vi läser.”. Medan några av de andra respondenterna uppger olika skönlitterära
texter som de tagit del av. Bland annat ”Zlatanboken” som eleverna benämner den som, boken har
egentligen titeln Jag är Zlatan. En elev nämner även en bok vid namn Svenhammeds journaler.
Gällande filmer så nämns En oväntad vänskap samt filmer som handlar om klasser likt deras egen, dock
kan de inte uppge något namn på filmerna. I de texter som eleverna möter som de kan namnge går det
att finna ett samband bland huvudkaraktärerna. Samtliga är män och ifrån ”orten” och inte ”stan”. Albert
Bonnier Förlag (2011) visar på att boken Jag är Zlatan handlar om Zlatan som är från Rosengård där
läsaren får följa hans väg till karriären. Respondent 5 beskriver Svenhammeds journaler som att ”Ena
sidan är sådär fina stället där alla svennarna bor stod det. Sen har man andra sidan motorvägen,
gettostället”, läsaren får följa Svenhammed som bor i orten och hans väg till andra sidan motorvägen. I
filmen En oväntad vänskap (IMDB 2012) som är baserad på en sann historia möter vi Driss som är från
förorten och precis kommit ut från fängelset, han får anställning hos Philippe, en förmögen man som
behöver en personlig assistent efter en olycka.

Jag kan inte tala för hur läraren tänkt i sitt val av texter. Men med bakgrund i att respondenterna går i en
skola i en förort till Stockholm tolkar jag det som att tanken är att det ska finnas en igenkänningsfaktor i
de texter som de möter. De är män som har ett ursprung likt deras egna och som sedan lyckas i livet. Jag
tolkar det även som att det finns en tanke om att skapa det som Lars-Christer Hydén (2003) benämner
som gemensamma, centrala och ”stora” berättelser. Det kan vara filmer och böcker som vi mött som
barn och unga som vi sedan kan hämta referenspunkter ifrån för att skapa egna berättelser och bygga en
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identitet med hjälp av (s.349). Texternas litterära repertoar har en likhet mellan sig, de har samtliga
manliga karaktärer från ett visst område i samhället och respondenterna får följa deras livsöden.

7.2.5. Sammanfattning
Respondenternas textvärld som de möter i skolan består främst av böcker men även lite av film och
tidningar i tryckt form. De beskriver denna textvärld som viktig för att inhämta kunskap. Men inte
vilken kunskap som helst då det inte finns ett val över vilka texter som de möter. Det valet beskriver
respondenterna att läraren besitter och det är hen som väljer ut och bestämmer vad det är som eleverna
ska få ut av texten. Då jag frågar om de skulle vilja förändra denna textvärld så är svaret nej. Samtliga
respondenter anser sig att textvärlden är bra och att de möter det som de bör för att få en viss kunskap.
Några respondenter visar på att de kan se att en annan typ av textvärld skulle vara roligare men de anser
att om vissa texter skulle komma in i svenskämnet så skulle inte det vara gångbart. Respondenterna
anser att spel och serier inte hör hemma i svenskämnet. De kan inte svara på varför men de poängterar
att det är en aktivitet som respondenten ägnar sig åt på fritiden och inte i skolan på svenskämnet.

Textens litterära repertoar ser alla liknande ut under svenskundervisningen. De behandlar människoöden
och de är manliga karaktärer från en viss position i samhället. Något som jag tolkar det som finns en
tanke att eleverna ska få en igenkänningsfaktor kring. Positiva manliga förebilder som lyckas i livet på
olika sätt och som kommer från områden som eleverna känner igen sig i.

8. Diskussion och slutsatser
Här presenteras de slutsatser som jag kunnat dra utifrån mina analyser. Dessa diskuteras utifrån den
tidigare forskningen och det teoretiska perspektivet. Avsnittet kommer vara uppställt på så vis att det
besvarar de frågeställningar som jag tidigare presenterat. Detta för att skapa en tydlighet av det resultat
som framkommit.

8.1. Gymnasiepojkars beskrivning av sina textvärldar
På fritiden beskriver respondenterna det som att de ej läser, de hänvisar då specifikt till böcker. Olle
Nordberg (2015) visar genom sina forskningsresultat att termen ”läsning” sällan förknippas med
skärmbaserade texter (s.194). Det går även att se i det resultat som framkommit i denna undersökning.
Eleverna hänvisar enbart till texter i tryckt form vid frågan om vad de läser på sin fritid, det gör de i
samband med att de säger att de ej nyttjar dessa texter. Gunilla Molloy (2007) menar att om personer
från olika håll upprepar att ”pojkar läser inte” så kommer pojkarna att ta detta som en självuppfyllande
profetia och inte läsa, eller i alla fall inte se sig som personer som läser (s.9). Utifrån detta perspektiv går
det att tolka respondenternas motstånd till läsning som att de lever upp till en bild av dem själva. En
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respondent beskriver att han precis läst ut en bokserie på cirka 12 böcker men uppger i nästa stund ”men
annars läser jag inte så mycket”. Vilket jag tolkar som att han försöker hålla fast vid en bild av honom
som att han inte läser. Molloy (2007) menar att pojkar visst läser men inte nödvändigtvis skönlitteratur.
De möter istället andra texttyper som de ser som mer attraktiva (s.9). Björkvall och Engblom (2007)
menar att ungdomar idag främst använder sig av spel, webbsidor, sms samt tv och film (s.94). Men det
är inte förens när respondenterna får ett vidgat textbegrepp att förhålla sig till som de kan uppge fler
texter som de möter på sin fritid. Respondenterna beskriver det som att de främst möter texter som är
skärmbaserade likt film, serier och hemsidor samt även tidningar via skärm. De beskriver det som att det
är för att dessa texter bidrar till en gemenskap i gruppen. Text i tryckt form som böcker och tryckta
tidningar lever ej upp till detta då det inte går att finna en gemenskap i den typen av texter utifrån
respondenternas beskrivningar. Det resultat som framkommit utifrån materialet som rört
respondenternas fritid var förväntat utifrån den tidigare forskning som lagts fram. Olin-Scheller (2006)
menar att de elever som hon följde främst mötte multimodala texter under deras fritid (s.214). Vilket
också är fallet här.

Under svenskämnet beskriver respondenterna det som att de främst möter böcker. Magnusson (2015)
menar att böcker har en central roll i ämnet (s.70) något som respondenterna också bekräftar. Även de
elever som uppger att de inte läst någon bok under svenskundervisning väljer att säga att bok är det som
de möter. Jag tolkar det som att eleverna har med sig en viss tanke om hur svenskämnet ser ut. Även om
så inte är fallet för dem så vet de hur svenskämnet ”bör” se ut. Caroline Graeske (2015) menar att det
främst är skönlitterära böcker som eleverna möter, böcker har fått en central roll i svenskämnet (s.152–
153). Jag upplever det som att det är något respondenterna är väl införstådda med. Trots att böcker är
något som eleverna tar avstånd till under sin fritid beskriver respondenterna det som att de är nöjda med
att det ser ut på detta vis. De beskriver det som att lärarna vet vilka böcker som de kan hämta kunskap ur
eller ej. Jag tolkar deras beskrivning som att de förlitar sig på att läraren ger dem de böcker som de har
vidare nytta av. De förhåller sig således positiva att det är text i tryckt form som de möter i skolan under
svensklektionen. Något som ser annorlunda ut jämfört med Olin-Schellers (2006) resultat från hennes
undersökning. Olin-Scheller kunde se att främst pojkar avvisade svenskämnet då de såg texterna som de
mötte där som ”meningslösa” samt ”tråkiga” (s.215). En anledning till det tror författaren var för att ett
känslomässigt engagemang saknades och det kunde tänkas bero på att eleverna inte fått en kontext till
texten (s.225–226). Det går också att tolka det som att eleverna inte har en tillit till läraren att det finns
något att hämta i de texter som de möter och att de därför benämner dem som ”meningslösa”.
Respondenterna i det här materialet beskrev det som att de förstod varför de skulle möta de texter som
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de gjorde på svenskan. Därför kunde de se dessa som betydelsefulla för kunskapsinhämtning och inte
som tråkiga och meningslösa likt de resultat som presenterats av Olin-Scheller.

De skärmbaserade texterna beskriver respondenterna däremot som att de inte hör hemma i svenskämnet
då de saknar de kriterier som krävs för att ge en specifik kunskap. Maria Jönsson och Anders Öhman
(2015) menar att eleverna möter text och läser dem för att skriva (s.9). Det visar sig tydligt i det resultat
jag fått fram att respondenterna beskriver det som att läraren väljer specifika texter utifrån uppgifter som
sedan ska skrivas. Jag tolkar det som att respondenternas syn på text och svenskämnet gör att de anser
att de inte kan arbeta med de skärmbaserade texterna som serier och spel. Detta då de inte kan erbjuda
samma kunskapsinhämtning och möjlighet till uppgifter som exempelvis böcker och delvis film.

8.2. Textens och läsarens repertoar.
Texternas litterära repertoarer, den diskurs som formar texten, exempelvis karaktärer och plot
(McCormick 1994, s.70) för textvärlden de möter på fritiden och i skolan under svenskämnet bär med
sig såväl likheter som skillnader. Gällande karaktärer beskriver respondenterna att de möter manliga
huvudkaraktärer i de båda textvärldarna. Men dessa karaktärer är ändå olika. I den privata textvärlden
antar huvudkaraktären formen som manlig hjälte eller ”bad guy” medan i svenskämnets textvärld
används huvudkaraktären som en möjlighet till att möta ett livsöde. Gällande textens allmänna
repertoar som McCormick beskriver som moral och värderingar (ibid) finns även här en likhet mellan
de två textvärldar som respondenterna beskriver. De får i båda textvärldar se aspekter som rör moral och
vad som är rätt respektive fel men det görs på skilda sätt. I den textvärld som representerar deras fritid så
möter de superhjältar eller skurkar som får stå för vad som är rätt eller fel. Molloy (2007) menar att
läsarrollen som eleverna främst intar på fritiden är rollen som hjälte (s.51). Vilket också visar sig i de
texter som de nämner i dessa intervjuer där temat är action och superhjältar av olika slag. Medan de i
den textvärld som är under svenskundervisningen får se livsöden och hur individer arbetar sig framåt i
sitt liv utifrån olika aspekter i samhället som de måste förhålla sig till. De intar där ofta läsarrollen som
”tänkare” istället för hjälte enligt Christin Olin-Scheller (2006, s.217). Även detta var ett förväntat
resultat utifrån mitt material. Olin-Scheller visar på liknande resultat vid sin undersökning med
klasserna hon besökte, att det var livsöden som eleverna fick möta under svenskundervisningen. Som vi
sett ovan benämnde de eleverna ofta dessa texter som ”tråkiga” och ”meningslösa” (ibid s.214–215).
Respondenterna i detta material beskrev däremot inte texterna som de mötte i skolan som tråkiga och
meningslösa utan snarare som betydelsefulla och ett ställa att inhämta en viss kunskap. Olin-Scheller
visar på att det sker en krock mellan skolan och fritidens textvärld då det känslomässiga engagemanget
som finns under fritiden ej finns under svensklektionen (ibid s.225). I mitt resultat tolkar jag det som att
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det inte sker en krock mellan de två textvärldarna, det sker inte heller en direkt matchning. Det blir
således ett mellanting mellan teorins två tänkbara resultat, matchning eller krock. De två textvärldarna
fyller snarare olika funktioner. De texter som innefattas i den privata textvärlden fyller en funktion av
social gemenskap och nöje medan de texter som innefattas i svenskämnets textvärld snarar fyller en
funktion att inhämta kunskap ifrån och lära sig något av. Pär-Yngve Andersson (2015) menar dock att
det krävs att texterna griper tag i eleverna för att ett kognitivt lärande ska ske (s.217). Respondenterna
visar i detta material på att de förstår syftet i att ha de olika texterna uppdelade mellan fritid och
svenskämne och att de kan se vilken funktion de olika texterna har. Enligt de beskrivningar som
respondenterna gjort uppfattar jag det som att så länge texterna kontextualiseras och får ett syfte krävs
det inte att texterna ”griper tag” i dem för att de ska kunna lära sig av dem. Att eleverna får en kontext
och förstår syfte med texterna uppfattar jag således som betydelsefull för hur mötet med texten sedan
blir. Men det är även på grund av det som eleverna tydligt visar på att de inte vill att svenskämnets
textvärld ska förändras. Respondenterna har gett texterna på sin fritid en funktion och denna funktion
anser de inte passar in tillsammans med de texter som de möter under svensklektionen.
Gällande respondenternas egna repertoarer så blev det tydligt att samtliga respondenter hade liknande
litterär repertoar. McCormick (1994) förklarar läsarens litterära repertoar som de tankar och
erfarenheter som läsaren har kring text (s.71). Samtliga respondenter beskrev direkt läsning och text som
något kopplat till böcker. Något som vi också kan se i Nordbergs (2015) resultat, där det enbart var fyra
av totalt 49 ungdomar som beskrev läsning med hjälp av en skärmbaserad text (149). Respondenterna
benämnde sig själv som att de ej var några ”läsartyper” och tog ett tydligt avståndstagande till text och
läsning på sin fritid. När respondenterna sedan fick ytterligare ett perspektiv på vad text kunde vara, att
det var mer än enbart böcker, ville de snabbt visa att de faktiskt tillägnade sig text. Då framkom främst
skärmbaserade texter. Serier, hemsidor och film var de texter som flest ägnade sig åt. De hade även en
tydlig tanke och erfarenhet av vad text var i skolans värld och specifikt under svenskundervisningen. De
beskrev textvärlden som att böcker var den texttyp som var i fokus. Något som vi tidigare fått bekräftat
utifrån den tidigare forskningen som finns att tillgå. Gällande läsarens allmänna repertoar som
McCormick (1994) beskriver som attityder till kön, etnicitet och religion (s.71) blev det tydligt att
eleverna hade en bild av att män skulle vara övernaturliga och besitta olika krafter och personlighetsdrag
vilket också bidrog till att de karaktärer de mötte bidrar till att hålla upp en viss tanke om maskulinitet
och hur en man ”bör vara”.
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9. Sammanfattning
Respondenterna möter två olika textvärldar, en på sin fritid och en i skolan. På sin fritid möter de främst
skärmbaserade texter som de ter sig positiva till, de bidrar till en gemenskap mellan de själva och andra
individer. Något som de icke skärmbaserade texterna ej uppfyller. I skolan möter de istället en textvärld
med böcker i fokus, något som respondenterna uppger att de ej vill ändra på. De litar på att den textvärld
som läraren delger i skolan under svenskundervisningen är bra och att det finns en tanke med dessa. Det
är en viss kunskap som respondenterna kommer kunna inhämta från de böcker som läraren väljer. Detta
material stämmer överens med tidigare forskning gällande textvärldarnas uppbyggnad. Däremot går en
skillnad att finna gällande om en matchning eller krock uppstår mellan de två textvärldarna. I den
tidigare forskningen kan vi se att en krock uppstår men i detta material sker det varken en matchning
eller krock mellan de två textvärldarna. Respondenterna kan se att de båda textvärldarna tjänar olika
syften och har olika funktioner i deras liv.

Det går även att se att eleverna inte ser sig själva som individer som möter text och läser. Det kan tänkas
bero på två aspekter. Den ena är att de har en repertoar och en föreställning om vad text är. Medan det
andra är att det grundar sig i en tanke om att ”pojkar läser inte” och trots att de möter text och läser så
ser de inte sig själva som läsare. Det bidrar till och blir en slags självuppfylld profetia. Jag tolkar det
som att de förknippar text i tryckt form med skolan och en kunskapsinhämtning och inget som hör till
den privata textvärlden.

Angående det didaktiska resonemanget tar jag från denna undersökning med mig vikten av att synen på
text vidgas. Att det finns ett fokus på att möte med text kan vara mer än enbart läsning av böcker. Det
tror jag är viktigt för att eleverna inte ska behöva se sig själva som individer som inte möter text utan att
de snarare kanske möter en annan typ av text än den som många gånger har en central roll i skolans
värld. Vi har sett att böcker ofta har en central roll under svenskämnet och att det också accepterats av
respondenterna då en kunskapsinhämtning kan ske. Men jag tror att en variation är viktig och att
motivation kan skapas genom att flera varianter av text förs in. Det som är viktigt att tänka på oavsett
text som eleven möter är att det finns en mening med dessa och att de får en kontext till texten.
Respondenterna visar att på fritiden motiveras deras möte med text av gemenskap i gruppen och under
svenskämnet med att det är en kunskap som ska inhämtas. Fornäs, Lindeberg och Sernhede (1988)
menar att det ska vara en uppdelning mellan fritiden och svenskämnet. Något jag delvis håller med om.
Gällande texttyper verkar respondenterna överens om att uppdelning är bra. Dock tror jag att det kan
vara nyttigt för elever att få en syn av hur även de multimodala texterna kan användas. Något som
Björkvall och Engblom (2007) diskuterar, att skolan behöver lägga en grund för hur multimodala texter
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kan användas och ge elever verktyg och strategier för dessa (s.94). Om det skulle ske så skulle även
respondenten som ansåg att han inte kunde hålla fokus vid en dator på samma sätt som med en tryckt
text kunna få olika strategier för de olika texterna som han sedan skulle kunna ta med sig vidare ut i
livet.

Avslutningsvis kan vi därmed se att respondenterna möter flera olika typer av text i deras två
textvärldarna. Skärmbaserade på fritiden och icke skärmbaserade under svenskämnet. En uppdelning
som respondenterna ser positivt till. ”Många gillar ju inte att läsa, men många gillar det också.”,
individer kanske bara behöver möta olika typer av text för att finna det som hen gillar.

9.1. Vidare forskning
Att göra fler undersökningar på olika sätt inom detta ämne tror jag är viktigt då texter och textvärldar
inte är statiskt. Här ovan har jag sett till hur gymnasiepojkar beskriver de textvärldar som de möter på
sin fritid samt under svensklektionerna i skolan. Jag har ej gjort en jämförande studie vilket skulle kunna
vara tänkbart. Detta också för att få fram mer kring tanken om det genusteoretiska perspektivet och hur
det är sammanlänkat med tanken om möte med text. Det skulle exempelvis vara möjligt om elever med
kvinnlig könsidentitet beskriver sina textvärldar som de möter på liknande sätt som de eleverna med
manlig könsidentitet. Att föra in ytterligare en metod för materialinsamling är också ett alternativ för
vidare forskning, något som går att läsa mer om under metoddiskussionen. Detta för att kunna dra
tydligare kopplingar till det genusteoretiska perspektivet.
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Texter
Här nedan följer en lista över alla de titlar som nämns på olika texter som respondenterna tillägnar sig
såväl på fritiden som under svenskämnet.
Böcker:
Jag är Zlatan
Svenhammeds journaler
Böcker av Darren Shan
Film:
En oväntad vänskap
Spel:
Fifa
Call of duty

Serie:
Prison break
Shameless
How to get away with a murder
The Flash
Arrow
Legends of tomorrows
Breaking bad
Sons of anarchy
Top gear
Family Guy
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Bilaga – Missivbrev
Medgivande
Mitt namn är Maria Gutsch, jag studerar på Södertörns högskola. Jag läser där termin 10/11 på
ämneslärarprogrammet då jag ska bli gymnasielärare i svenska och samhällskunskap.
Syftet med intervjun är att ta del av Dina upplevelser och tankar om vilka texter som du möter under din
fritid och vid svenskundervisning samt hur dessa bidrar till skapande av könsidentitet. Studien kommer
vara till underlag för en c-uppsats. Om intresse finns är det möjligt att sedan ta del av det slutgiltiga
resultatet.

•

Ditt deltagande i intervjun är frivilligt och Du kan avbryta Din medverkan när Du vill.

•

Intervjuerna kommer att spelas in via teknisk utrustning och sedan transkriberas. Inspelningen
kommer att förvaras på sådant vis att den endast ska vara tillgänglig för mig som student,
handledare och examinator. Allt kommer att anonymiseras, inget som spelas in under denna
studie kommer kunna härledas till dig.

•

Insamlade data kommer endast att användas i denna studie. Efter avslutad studie och
examination kommer all rådata att förstöras.

Jag har tagit del av ovanstående och samtycker till intervju:
Ort och datum: ____________________________________________
Namnteckning: ____________________________________________
Namnförtydligande: ________________________________________
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Svenska IV

Bilaga – Intervjuguide
Respondent nr:__________
Namn:
Ålder:
Klass:

På fritiden:
Hur ser din läsning ut på fritiden?
Vad är läsning för dig?
Här ser du olika textformer *lägga fram papperna*
Vad ägnar du dig åt för textformer på din fritid?
Vad är det för berättelser eller texter som du möter i dessa?
Har du någon favoritfilm, serie, spel, bok, tidning osv?
Vad är det som du tycker är bra med just de exemplen? (är det berättelsen,
karaktärerna, teman, själva läsande/tittandet/spelandet, att vara ”i en annan värld”?)

Är det någon textform (film, böcker, tidningar, hemsidor osv) som du Inte ägnar dig åt?
Vad är det med denna medieform som gör att du inte ägnar dig åt den?

I de texter som du säger att du tar del av på din fritid.
Vilka typer av karaktärer är med i dessa?
På vilket sätt kan du känna igen dig i dem? Hur? Om inte, varför tror du det?
Kan du se något speciellt tema i de texter du möter? (våld, kärlek, spänning, drama)

De texter du möter under fritiden, på vilket sätt skulle du säga att de är viktiga för dig?
Något övrigt som du skulle vilja tillägga?
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Svenska IV

På svensklektionen:
Hur ser din läsning ut på svensklektionen?
Vad ägnar ni er åt för textformer under svensklektionen enligt dig?
Vilka textformer skulle du vilja ägna mer eller mindre tid åt?

Är det något som du tycker är bra med de textaktiviteterna ni gör?
Om ja, vad? (är det berättelsen, karaktärerna, teman, själva läsande/tittandet/spelandet, att vara ”i
en annan värld”)
Om nej, varför då?
Vad är det för berättelser eller texter som du möter i dessa medieformer?
Vilka typer av karaktärer är med i dessa?
På vilket sätt kan du känna igen dig i dem? Hur? Om inte, varför tror du det?
Kan du se något speciellt tema i de texter du möter? (våld, kärlek, spänning, drama)
De texter du möter under svenskundervisningen, på vilket sätt skulle du säga att de är viktiga för dig i
ditt liv?
Något övrigt som du skulle vilja tillägga?

Allmänt
Tycker du att de läsaktiviteter som du ägnar dig åt på fritiden och i skolan är lika eller olika?
Varför? Hur?
Något övrigt som du skulle vilja tillägga?
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Svenska IV

Bilaga – Texttyper
Eleverna fick sortera 7 stycken A5 lappar med ett ord på varje lapp i två högar utifrån de texttyper som
de anser sig möte och de texttyper som respondenterna inte anser sig möta.
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