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Abstract 

Syftet med detta examensarbete är att belysa hur elever på gymnasieskolans fordonsprogram 

uppfattar läsning av olika texter. Vi vill undersöka vilken syn de har på sig själva som läsare. I 

detta sammanhang är vi också intresserade av vilken betydelse ett vidgat eller ett snävt 

perspektiv på text kan ha. Vi vill att olika aktörers uppfattningar ska träda fram, för att på så 

sätt få en nyanserad bild av elevers läsning på fordonsprogrammet.  

  

För att besvara vårt syfte använde vi oss av en kombination av metoderna enkät och 

parintervju. Enkäten använde vi som utgångspunkt för intervjuerna. Vi besökte tre klasser på 

två olika gymnasieskolor med fordonsinriktning.  

 

Vi kom fram till att eleverna inte ser sig som läsare för att de inte läser böcker, men att de 

läser många andra typer av text. En anledning har att göra med om man ser på textbegreppet 

utifrån ett snävt eller vidgat perspektiv. Utifrån ett snävt perspektiv är dessa elever inga 

läsare, men utifrån ett vidgat perspektiv är de det.  

 

Vi kom också fram till att bilden av dessa elever är komplex. Gruppen är heterogen och deras 

identitet är inte fast, utan är beroende av tid, miljö och av andras uppfattningar. Detta har 

betydelse för om eleverna ser sig själva som läsare eller inte.  
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1. Inledning 

Vi är två studenter som går på lärarutbildningen och har inriktning svenska och svenska som 

andraspråk. I detta examensarbete har vi valt att fokusera på ungdomars läsning. Det är ett 

område som vi skulle kunna ha nytta av i vårt kommande yrkesliv. Anledningen till att vi blev 

intresserade av detta ämne är att vi på olika skolor, där vi utfört vår VFU, och i media stött på 

uppfattningen att elever på gymnasieskolans praktiska program, till exempel 

fordonsprogrammet, inte läser. Vi ville undersöka om det verkligen var så enkelt. Som 

blivande svensklärare har vi under utbildningen tagit del av den förändrade synen på 

textbegreppet, literacy, och vi ville därför undersöka vad det kan ha för betydelse för 

elevernas syn på sig själva som läsare. En intressant aspekt är också hur lärarens syn på 

svenskämnet kan påverka undervisningens innehåll. Vi är också intresserade av ungdomars 

identitetsskapande och undrar om den stereotypa fordonseleven som aldrig läser verkligen 

existerar.  

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att belysa läsning på gymnasieskolans praktiska program i 

ett vidare perspektiv. Våra frågeställningar är: 

• Vilken betydelse har ett vidgat eller ett snävt perspektiv på text vad gäller elevers 

läsning?  

• Vilken syn har eleverna på sig själva som läsare? 

• Hur uppfattar tre klasser på gymnasieskolans fordonsprogram läsning av olika texter? 

 

 Vi vill att olika aktörers uppfattningar ska träda fram, för att på så sätt få en nyanserad bild av 

elevernas läsning på fordonsprogrammet.  

 

3. Bakgrund 

I detta avsnitt tar vi upp forskning vi finner relevant som bakgrund för vår studies syfte. Vi 

presenterar den i olika teman och dessa är: 

• Ungdom, kultur och identitet 

• Ungdomskulturforskning  

• Styrdokumenten 
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• Svenskämnet och det vidgade textbegreppet  

 

3.1 Ungdom, kultur och identitet  

I detta tema introducerar vi först begreppen ungdom, kultur och identitet samt förklara 

begreppet intersektionalitet. Sedan presenterar vi två inriktningar inom 

ungdomskulturforskningen som haft betydelse för synen på ungdomar.   

 

3.1.1 Ungdom 

Det finns många olika sätt att definiera begreppet ungdom. Johan Fornäs (1994) tar upp olika 

sätt att se på ungdomsbegreppet. De är; fysiologiska, psykologiska, sociala och kulturella. 

Den fysiologiska ungdomen börjar med puberteten och avslutas då individen har växt färdigt. 

Den psykologiska ungdomen, adolescensen, beskrivs genom olika livsfaser. Den sociala 

ungdomen beskrivs i förhållande till institutioner i samhället, t.ex. skolan, i förhållande till 

ritualer t.ex. bröllop och konfirmation, i förhållande till lagstiftning t.ex. att bli myndig och i 

förhållande till sociala handlingar t.ex. flytta hemifrån. Den kulturella ungdomen beror på den 

rådande diskursen. Det kan till exempel vara olika musikaliska, visuella och verbala utryck 

som bestämmer vad som är ungt i förhållande till vad som anses vara vuxet eller barnsligt. 

Ungdomskulturforskningen har som namnet antyder intresserat sig för den senare betydelsen 

av ungdom, men alla dessa sätt att se på ungdom påverkar varandra och det kan därför vara 

svårt att exakt definiera begreppet. Det är viktigt att klargöra vilken aspekt man avser så att 

man inte förväxlar pubertet med ungdomskultur. Vi har i denna studie valt att fokusera på den 

kulturella betydelsen av ungdomsbegreppet, då vi anser att denna aspekt svarar bäst mot vårt 

syfte. 

 

3.1.2 Kultur 

Kultur är ett svårdefinierat begrepp. Tidigare fanns det två huvuddefinitioner. En var den 

smala estetiska definitionen som avsåg konstnärliga uttrycksformer, det vill säga det som 

ibland benämns som ”finkultur”. Den andra var den breda definitionen som innefattade allt, 

till exempel människors sätt att leva, vanor och föreställningar. Idag har dessa 

extrempositioner mjukats upp och kultur handlar mer om symbolisk kommunikation. Denna 

kommunikation handlar om olika aspekter av mänsklig interaktion. Kulturaspekter kan därför 
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läggas på all mänsklig verksamhet, då vi som människor alltid kommunicerar genom 

symboler (Fornäs 1994). Även Clifford Geertz, en amerikansk kulturantropolog, utgår från 

kultur som symbolisk kommunikation, där allt mänskligt handlande bär ett kulturellt uttryck.  

Han menar att människor skapar social mening genom handlingar och artefakter som bär på 

innebörder. Dessa innebörder är möjliga att avläsa, tolka, förstå och de bildar 

meningsstrukturer som är sammanvävda av vardagslivets aktiviteter. Människan är skapande 

och medveten om sina handlingars innebörder. Kultur finns alltså i alla sammanhang där 

människor tänker, känner och handlar. Enlig Geertz finner människan mening med hjälp av 

kulturens många symboler, de ses som nödvändiga för människans existens. Historiska 

föreställningar och mönster reproduceras och omformas hela tiden, de styr våra 

föreställningsvärldar och vårt sociala handlande (Ewald, Annette 2007).  

3.1.3  Identitet 

Ett viktigt begrepp i detta sammanhang är identitet. En definition av begreppet identitet har vi 

hämtat från Annick Sjögren (2003), där hon skriver att identitet har att göra med människans 

syn på sig själv i relation till den omgivande världen. ”Identitet formas utifrån individens 

egenskaper och handlingar, men också i samspel med omgivningens uppfattning av personen 

och den ’spegelbild’ som skickas tillbaka samt det mottagande personen ger den” (Sjögren 

2003, s 18-19).  

 

Annette Årheim (2005) skriver att identitetskonstruktionen är beroende av tid och miljö. Hon 

refererar till Antony Giddens som menar att tryggheten och traditionerna har utmanats i vår 

tid. Moderniseringen har gjort att traditionella livsmönster inte längre är grund för identiteten, 

istället skapar individen allt mer sin egen identitet. Identitetsskapandet är reflexivt och ses 

som en ständigt pågående process. I detta synsätt blir allt möjligt och individen har oändligt 

många val, inte minst för att massmedia överöser oss med alternativa identitetsmarkörer.  I 

och med massmedieutvecklingen har de olika valen och möjligheterna konkretiserats och 

skapat alternativ för identitetsskapandet. Årheim tar upp Tomas Ziehes begrepp kulturell 

friställning, vilket vi återkommer till i avsnittet om tysk socialisationsteori, vilket i stora drag 

innebär att individen inte längre är beroende av den kulturella traditionen i sitt 

identitetsskapande. Hon tar också upp Giddens tankar om frigörelse och skriver att individens 

hopp om frigörelse väcktes i takt med det moderna samhälles utveckling. I senmoderniteten 

har detta blivit ännu tydligare då det egna handlingsutrymmet har ökat, men det finns också 

begränsningar i detta självförverkligande. Medier ger inte bara alternativ och frihet utan 
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begränsar också identitetsskapandet då många av de föreställningar som finns är förtolkade 

och framställda av en stark mediekultur. I och med moderniseringen har också skillnader, 

uteslutning och marginalisering skapats.  

 

Årheim (2005) tar också upp John B. Thompsons teorier om ”jaget” vilket hon likställer med 

identiteten och som handlar om att individer förfogar över ett symboliskt material som de 

aktivt konstruerar. Identiteten är inte frikopplad från det sociala utan är en interaktiv process. 

Hon tar upp Thompsons begrepp medierad kvasiinteraktion som är en ny interaktiv situation 

som uppstår då vi till exempel sätter på TV:n eller datorn. Denna situation erbjuder en kravlös 

samvaro och är en slags låtsasinteraktion som skiljer sig från en interaktion ansikte-mot-

ansikte, genom att den inte är ömsesidig. Individen skapar egna villkor för relationerna och de 

blir på så sätt mer lätthanterliga än levda erfarenheter.  

 

Fornäs (1994), skriver att identitet är ett nyckelord i ungdomsforskningen. Kön är en viktig 

aspekt i identitetsbegreppet och har diskuterats mycket inom feministisk forskning. På senare 

tid har också etniciteten blivit en viktig faktor som diskuteras när det gäller 

identitetsskapande. Ett begrepp som vi tycker passar in i denna diskussion är 

intersektionalitet. Intersektionalitet kommer från engelskans ”intersection” (korsväg) och  har 

använts för att analysera sociokulturella maktordningar kring t.ex. genus, etnicitet, klass, 

sexualitet, nationalitet och ålder (Lykke, Nina 2007 ). Dessa olika variabler förenas hos 

samma individ och kan därför inte studeras enskilt eftersom de samverkar. Intersektionalitet 

var ett begrepp som utvecklades inom etnicitetsforskningen som en kritik av den feministiska 

forskningen. Kritikerna menade att dessa forskare bortsåg från etnicitetsaspekter och endast 

fokuserade på vuxna vita medelklasskvinnor. Även i ungdomsforskning kan 

intersektionalitetsbegreppet vara användbart eftersom denna forskning fått kritik för att vara 

könsblind då den fokuserat på unga arbetarkillar och då bortsett från unga flickor (Frih, Anna-

Karin 2007). 

 

3.2. Ungdomskulturforskning 

Begreppen ungdom, kultur och identitet återkommer ofta i diskussionen kring 

ungdomskulturforskning. Nedan presenterar vi de två inriktningarna som haft betydelse för 

synen på ungdomar. Dessa är brittisk subkulturforskning, ”Birminghamskolan”, och 

(väst)tysk  socialisationsteori. Istället för att se ungdomar som ”problem” har dessa forskare 
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intresserat sig för de behov som uttrycks i ungdomskulturen. Det finns både likheter och 

skillnader mellan inriktningarna. Det som är gemensamt är att båda har ett samhällskritiskt 

perspektiv och att de har hämtat inspiration från marxismen. De vill komma åt ungdomarnas 

egna erfarenheter och uttryck. Skillnaden är att Birminghamsforskarna studerar kulturella 

teckensystem medan de tyska socialisationsteoretikerna intresserar sig för individers psyken 

och sociala relationer (Fornäs, Johan; Lindberg, Ulf & Sernhede, Ove, red 1984).     

 

3.2.1 Brittisk subkulturforskning 

Den brittiska subkulturforskningen producerade under 1970-talet en mängd studier av 

ungdomskulturer i England. Centrum för forskningen var ett tvärvetenskapligt 

forskningsinstitut Center for Contemporary Cultural Studies (CCCS), som hade sitt säte i 

Birmingham. I början handlade forskningen inte i första hand om ungdomskultur som ett 

ungdomsfenomen, utan om ungdomskultur som en aspekt av klassförhållanden och hur de 

bestämmer ungdomskulturen. De engelska forskarna använder kultur som ett begrepp som 

beskriver en grupps eller klass’ gemensamma livsform, det sätt de lever och tolkar sin 

verklighet på. Deras forskning handlar om att tolka och förstå ungdomarnas kulturella 

uttrycksmedel. De tolkar inte stil som en följd av kommersiell manipulation, utan ser det som 

koder för kollektiva livserfarenheter. Subkulturforskarna har hämtat inspiration från olika 

traditioner som de kombinerat för att försöka förstå ungdomskulturen. De har fört samman 

idéer från socialantropologin, brittiska arbetarkulturstudier, amerikansk kriminologi, fransk 

strukturalism och semiotik1 med marxism. Dick Hebdige har hämtat begreppet bricolage från 

semiotiken. Bricolage betyder omorganisering och omfunktionering av objekt och innebär att 

element tas över från ett sammanhang till ett annat och där ges nya betydelser. 

Birminghamforskarna menar att de olika ungdomskulturerna gör detta när de hämtar tecken 

eller symboler från olika källor till exempel andras livsstilar och sedan skapar nya betydelser 

genom att använda dem i sina egna sammanhang (Fornäs m fl 1984).  

 

I början studerade Birminghamforskarna arbetarklassungdomarnas avvikande beteenden, 

oftare hos pojkar än hos flickor. De studerade ungdomskulturen som ett symboliskt uttryck 

för samhälleliga och klasspecifika erfarenheter. Ungdomskulturerna omformar kommersiella 

produkter och gör dem till sina egna. De gick emot den positivistiska ungdomsforskningen, 

                                                 
1 Semiotik är läran om olika teckensystem såväl språkliga som icke-språkliga [Nationalencyklopedin. Hämtat 
2008-05-23].  
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där man sett ungdomskultur som ett massmediefenomen. 1972 gjordes en vetenskaplig studie 

av Stanley Cohen, som befann sig mitt emellan kriminologi och subkulturteori. Detta var 

något nytt, eftersom han studerade avvikande ungdomsgrupper som inte var kriminella till 

exempel mods och rockers. Cohen använde inte subkulturbegreppet utan lade huvudvikt vid 

samhällets reaktion på ungdomsgrupperna som farliga och avvikande. De andra 

Birminghamforskarna koncentrerade sig istället på att förstå uppkomsten av sådana 

subkulturer som till exempel punkare, skinheads och teds (teddy boys). Samhällets reaktion 

påverkade subkulturerna men förklarade inte dess framväxt menade de. I varje samhälle kan 

man tala om olika kulturer där den mest framträdande har mer eller mindre tydlig klassprägel. 

Subkulturer kan förstås i relation till generationsskillnader mellan föräldrakulturen och 

ungdomskulturen. Detta förhållande studerade Phil Cohen i sin studie om 1950-talets 

strukturomvandlingar i arbetarkvarteren i Londons East End. Han fann att problem i 

föräldrakulturen uttrycktes i generationskonflikter. Bland de unga uppstod subkulturer som 

prövade olika sätt att bearbeta föräldrakulturens sönderfall. Ungdomarna utvecklade en egen 

identitet som fyllde tomrummet som uppstod när de gamla arbetarkvarteren förändrades. 

Sammanhållningen i gängen var stark och kunde ses som ett försök att återupprätta en 

gemenskap som höll på att gå förlorad. En annan forskare, Paul Willis, har i sin bok Learning 

to labour, studerat arbetarkillar i skolan. Han kom fram till att de skapade en anti-skolkultur, 

en motståndskultur mot skolans medelklassvärderingar som var främmade för dem. Anti-

skolkulturen var visserligen en kritisk opposition i skolan men på längre sikt var den, enlig 

Willis, en perfekt inskolning till en framtid som kroppsarbetare (Fornäs m fl 1984).   

 

3.2.3 Tysk socialisationsteori  

Den tyska socialisationsteorin främsta företrädare i ungdomsforskning är Thomas Ziehe som 

var verksam på 1970-talet och framåt. Hans teorier bygger på amerikans psykoanalys och 

hans huvudtes är att identiteten numera skapas under andra villkor än tidigare, detta kallar han 

kulturell friställning. Genom kulturell friställning uppstår nya möjligheter eftersom man inte 

behöver uppfatta sin identitet som något man övertar av tradition och sedan behåller hela 

livet. Genom friställning kan identiteten prövas, ändras och dras tillbaka. (Fornäs m fl 1984 ).  

Ziehe (1989/1993) menar att ungdomar idag måste utveckla, omforma och trygga sin identitet 

i konkurrens med vad som framställs i media. Detta leder till att bilden av individen själv och 

de kriterier man bedömer sig själv utifrån inte längre är traditionellt bundna utan ger 

möjlighet till kulturell frihet. Individen har fått utrymme för egna beslut men styrs också av 
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markanden och påverkas av media. Detta kan leda till en identitetsproblematik som innebär 

att friställningen både möjliggör, genom att identiteten kan väljas och begränsar, genom att 

den enskilde kan misslyckas i sina val.  Begreppet kulturella friställning har problematiserats 

av Philip Lalander & Thomas Johansson (2002), som menar att det fortfarande finns 

ungdomar som är kulturellt traditionsbundna och ärver sin kultur av föräldrarna. De är inte så 

påverkade av medias alternativa livsstilar och så fria i sina val som Ziehe påstår. Det finns 

ungdomar som under en period tagit avstånd från föräldrarna men med tiden blir mer och mer 

lika dem i sina värderingar. Revolten mot föräldrarnas ideal ses istället som en del av en 

frigörelseprocess, där ungdomarna behöver andra förebilder för identiteten, till exempel blir 

det under denna period viktigt med kompisar. Fornäs & Boëthius (1990/1994) menar också att 

den kulturella friställningen inte behöver innebära att man faktiskt väljer annorlunda 

livsformer, de är inte bara lika otänkbara.  

 

Ziehe (1989/1993) skriver om de sociokulturella ramarna som förändrats. Den första 

förändringen är att samhällsutvecklingen lett till att ungdomar lättare kan flytta hemifrån och 

säga upp relationen till sina föräldrar. Istället kommer jämnåriga och vuxenvärlden utanför 

familjen att spela en större roll. Den andra förändringen är att det inte går att skilja mellan 

vuxna och ungdomar i sexuellt avseende. Den tredje är att ungdomar kan uppleva olika 

livsstilar. De olika stilarna kan finnas i offentligheten, i massmedierna och de kan vara fiktiva. 

Fornäs (1989) tar upp begreppet stil och menar att den fungerar som en utåtvänd 

identitetsmarkör. Individerna arbetar med identiteten under hela livet men detta är speciellt 

påtagligt under ungdomstiden. En stil kan byggas upp genom utseende, uppträdande, språk 

eller musik och är ett medvetet eller omedvetet uttryck för den egna identiteten. Många 

ungdomar anser sig inte tillhöra någon speciell stil utan är ”vanliga”. De har en kultur som de 

flesta orienterar sig emot, ”mainstremkulturen” men skulle knappas själva beskriva sig som 

”vanliga”. De flesta ungdomar idag blandar och sätter ihop sin egen personliga stil som ofta 

byts ut. Det som är gemensamt för alla ungdomar är att de socialiseras inom olika områden till 

exempel familjen, skolan, kompisarna och medierna.     

 

3.3 Styrdokumenten  

Detta stycke inleder vi med att ta upp vad styrdokumenten säger om identitet, sedan tar vi upp 

vad som står om ämnet svenska kopplat till det vidgade textbegreppet.   
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I Läroplanen för de frivilliga skolformerna, (Lpf 94) finns identitetsbegreppet med under 

rubriken Förståelse och medvetenhet. Där står det att en trygg identitet stärker förmågan att 

förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. Något som också nämns, i 

detta sammanhang, är att medvetenheten om det egna kulturarvet stärker denna förmåga.  

Identiteten ska inte relateras till enbart det specifikt svenska utan även till det nordiska, 

europeiska och det globala. På andra ställen anser vi att det handlar om identitet men att det 

inte uttrycks med det begreppet. Det står till exempel att skolans uppgift är att låta varje elev 

finna sin unika egenart, att varje elev ska möta respekt för sin person och sitt arbete. Nya 

kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig utveckling. Dessa ska syfta till att 

grundlägga en positiv inställning till lärande och återskapa en sådan inställning till elever med 

negativa skolerfarenheter. Elevernas framtidstro och tro på sig själva ska stärkas i skolan. 

Skolan ska även uppmuntra eleverna att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är 

kvinnligt och manligt. I Ämnesbeskrivningen för svenska på gymnasiet har identitetsbegreppet 

en mer central plats än i läroplanen. Under rubriken Ämnets syfte står det att utbildningen, i 

ämnet svenska, ska syfta till att stärka elevernas personliga och kulturella identitet. Språket 

har stor betydelse för den personliga identiteten och för samhörigheten mellan människor. 

Språket visar på skillnader och likheter mellan människors personlighet, kön, bakgrund och 

intressen. I språket och litteraturen uttrycks den kulturella identiteten och i mötet med språk, 

litteratur och bildmedier kan personlig utveckling och mognad ske. I Mål att sträva mot ska 

skolan i svenskundervisningen sträva efter att eleven förstår språkets betydelse för identiteten. 

Eleven ska utveckla förmåga att förstå sig själv och andra i ett kulturellt och historiskt 

sammanhang [Skolverket. Hämtad 2008-04-07]. 

 

Under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad står det att språk och litteratur ska 

behandlas som en helhet. Litteratur och språk är svenskämnets huvudsakliga innehåll. För att 

undervisningen ska bli meningsfull ska personliga, existentiella, etiska, historiska och 

framtidsinriktade frågor behandlas i undervisningen, när eleven läser, skriver, talar, ser och 

lyssnar. I detta sammanhang tas det vidgade textbegreppet upp. Begreppet innefattar skrivna 

och talade texter samt bilder. Då eleverna tillägnar sig och bearbetar texter kan de, förutom 

läsning även använda sig av till exempel film och ljudböcker. I Mål att sträva mot anges att 

eleverna ska tillägna sig skönlitteratur i skilda former och att de ska söka litteratur och 

bildmedier som en källa till kunskap. På så sätt utvecklas fantasin och lusten att lära. 

[Skolverket. Hämtad 2008-04-07].  Både i ämnesbeskrivningen för svenska och Lpf 94, 

poängteras vikten av att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande.  I ämnesbeskrivningen står 
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det att det kritiska tänkandet är viktigt eftersom eleverna ska utveckla sin läskunnighet så att 

den svarar mot de krav som ställs i ett informationsrikt samhälle. Eleverna ska kritiskt granska 

och analysera olika texter såväl skrift- som bildbaserade. I Kursplanen för svenska A framgår 

det att eleverna ska kunna använda biblioteket och databaser för att inhämta, värdera och ta 

ställning till information. Eleverna ska kunna använda datorer för att kommunicera och skriva 

[Skolverket. Hämtad 2008-02-10]. I Lpf 94 poängteras också vikten av ett kritiskt tänkande då 

eleverna söker efter kunskap eftersom vi lever i ett komplext samhälle med snabb 

förändringstakt och stort informationsflöde. Genom det kritiska tänkande närmar sig eleverna 

ett alltmer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. I ämnesbeskrivningen för svenska betonas 

att innehållet och arbetssättet ska anpassas efter, och utgå ifrån det program eleverna valt. 

Eleverna ska efter egna behov och vald studieinriktning fördjupa sig inom ett område 

[Skolverket. Hämtad 2008-04-07].  

 

3.4 Svenskämnet och det vidgade textbegreppet 

I följande avsnitt tar vi upp olika perspektiv på svenskämnet. Vi inleder med att presentera en 

studie som undersökt olika skolkulturer.  Vi har fokuserat på den del som handlar om ett 

praktiskt gymnasieprogram med en majoritet av pojkar eftersom även vi ska studera ett sådant 

program. Sedan följer avsnitt om den kulturella vändningen, det vidgade textbegreppet och 

literacy. Vi avslutar med att ta upp olika svenskämnestraditioner och skönlitteraturläsning på 

gymnasiet. 

 

3.4.1 Skolkulturer 

Gun Malmgren (1992) skriver i sin studie, Lärare och elever om svenska och kultur att den 

sociala bakgrunden med ett antal variabler så som kön, nationalitet och klass påverkar 

skolprestationer och val av studiegång men att kunskaper om hur denna sortering förmedlas 

saknas. Hon vill därför undersöka vilka krav undervisningen ställer på eleverna, hur eleverna 

förhåller sig till dessa krav och vilka kvalifikationer som blir utfallet. Hon är intresserad av 

hur den sociokulturella kontext eleverna lever i, ser ut. Hon vill studera enskilda fall för att få 

fram detaljerade bilder av hur elever och lärare förhåller sig till svenskundervisningen och hur 

deras kultur ser ut. Anledningen till att hon väljer svenskämnet är för att det traditionellt varit 

ett kulturbärande ämne och kulturteknikerna läsa och skriva också har betydelse i andra 

ämnen. Hon vill titta på hur svenskämnet reproducerar sociala skillnader och belysa 
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problematiken kring undervisningen och jämställdhet. De frågeställningar Malmgren har rör 

idéer, mål och uppfattningar hos lärare och elever. Hon frågar sig om det finns en skillnad 

mellan skolans kultur och litteratur och elevernas egen subjektiva litterära och kulturella 

socialisation. 

 

Malmgren (1992) studerar fyra klasser som är klass- och könssegregerade. Dessa är en klass 

från naturvetarlinjen, en humanistklass, en konsumtionsklass och en verkstadsklass. Hon utgår 

från teorier om socialisationens betydelse för litteraturläsningen och hur elever uppfattar 

svenskämnet. Hon menar att samhällets modernisering påverkar ungdomars socialisation. 

Denna socialisation handlar om skapandet av en inre psykisk identitet och en yttre social 

identitet. Den yttre sociala identiteten skapas genom ungdomarnas bild av sig själva i 

förhållande till olika sociokulturella gemenskaper. Genom att människor blir delaktiga i olika 

kulturella gemenskaper reproduceras kulturen. Ett sätt att socialiseras är genom symbolisk 

inversion. Symbolisk inversion innebär att självbilden i en grupp skapas genom att de 

beskriver sin sociala och kulturella motsats, det som de själva inte är och står för. Genom 

detta system utvecklas kulturen och producerar och reproducerar olika hållningar. Hon tar upp 

Fornäs beskrivning av identiteten som en produkt av det intersubjektiva handlandet som 

innebär att identitet skapas i interaktion. Ungdomarna uppfattar sig själva i förhållande till de 

olika kulturformerna de möter.  

 

Malmgren (1992) skriver att hon i sitt resultat tar upp de generella huvuddragen som skiljer de 

olika klasserna åt. I verkstadsklassen fick hon en ganska homogen bild av pojkarna. 

Ämnesuppfattningen, den kulturella hållningen och även andra faktorer överensstämmer till 

stor del bland dessa elever. De har till exempel dåliga betyg från grundskolan och de har en 

negativ syn på svenskämnet. Intresset för svenska är lågt vilket kan vara ett negativt arv från 

grundskolan till gymnasiet. Pojkarna agerar ofta som grupp och kampen om makt och 

uppmärksamhet präglar klassrumsklimatet, som Malmgen, beskriver som stökigt. Eleverna 

befinner sig i en talkultur, de ser sig inte som läsare eller skrivare. Malmgren skriver att 

eleverna ämnessyn är paradoxal. De accepterar svenskan som ett färdighetsämne och de 

tycker den är nyttigt men de kopplar, trots detta, ihop sin fiktionskonsumtion med fritid, utan 

krav på bearbetning. Skolkulturens krav, att eleverna ska ägna sig åt intellektuell reflektion, är 

alltså något som avvisas av dessa elever.  De har ett motstånd mot svenska och kultur och 

beskrivs som en grupp med starkt fritidsorienterad kulturell socialisation, som är starkt 

präglad av media. Det eleverna konsumerar är koppat till populärkultur så som film, video, 
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hårdrock och idrott. I verkstadsklassen är alltså den kulturella socialisationen dualistisk på så 

sätt att eleverna tydligt markerar vad de tar avstånd från och vad de är positiva till.  

 

3.4.2 Den kulturella vändningen 

Magnus Persson (2007) skriver om svenskämnet och den kulturella vändningen. Den 

kulturella vändningen innebär att man numera har en bredare syn på kultur, som är hämtat 

från det antropologiska kulturbegrepp, där allt är kultur. Kultur har blivit ett nyckelord som 

förklarar förändringar i samhället och ses som ett verktyg för att förstå den moderna världen. 

Den kulturella vändningen har bidragit till nya lärdomar vad gäller vår förståelse av social 

förändring, kulturell reproduktion, representationernas sätt att fungera samt konsumtion och 

stil. Den kulturella vändningen bidrar också till självrannsakan och omprövning av den 

traditionellt fördömande attityden till populärkulturen.  Han vill visa hur kulturaliseringen 

slagit igenom i skolans svenskämne. Persson har studerat de nationella styrdokumenten, men 

inte hur litteraturundervisningen ser ut i praktiken. Han skriver att talet om kultur redan fanns 

med i tidigare styrdokument, men då var uppdelat i kultur som konst (estetisk) och kultur som 

samhällsliv (antropologisk). Inom svenskämnet innebar detta att litteratur främst skulle 

studeras utifrån estetisk kultur. Eleverna skulle utveckla sin litterära bildning från enkel, men 

god ungdomslitteratur på grundskolan, till kanoniserad skönlitteratur på gymnasiet. Han 

menar att styrdokumenten numera har en bred syn på kultur – allt är kultur och den är också 

god. Den kulturella vändningen har medfört en avkanonisering, det är inte längre givet vilken 

skönlitteratur som ska läsas, på vilket sätt, hur mycket eller varför. Svenskämnets kursplaner 

hade fram till 1975 detaljerade råd och anvisningar om detta, men de senaste styrdokumenten 

har få sådana råd. I dag utgår man från ett vidgat textbegrepp i litteraturundervisningen. En 

svensklärare kan numera finna stöd i styrdokumenten för att använda både populärlitteratur 

och i princip vilken text som helst oavsett medium. Det finns fortfarande spår av kanoniskt 

tänkande i litteraturundervisningen, menar Persson. I och med det vidgade textbegreppet kan 

läraren lyfta fram vissa texttyper som särskilt betydelsefulla. I kursplanen står det att eleven 

ska tillägna sig kunskap om författare, epoker och idéströmningar från olika tider och 

kulturer. Persson kallar detta ”kanon light” och menar att läraren kan känna sig tvungen att 

bevara svenskan som litteraturhistoriskt bildningsämne. Trots den kulturella vändningen 

reproduceras den traditionella synen på litteraturundervisningen.          
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3.4.3 Literacy  

Ett begrepp som känns relevant i och med diskussionen om det vidgade textbegreppet i 

styrdokumenten är literacy. Ewald (2007) skriver att det är svårt att definiera begreppet, 

eftersom det finns många olika definitioner. Ordet literacy kommer från latinets litteﬞra som 

betyder bokstav/skrivtecken. Traditionellt har literacy på svenska definierats som läs- och 

skrivkunnighet i en ganska snäv betydelse, men begreppet har förändrats över tid och har för 

närvarande uppmärksammats och problematiserats i svensk forskning. Det engelska literacy 

har använts i brist på ett täckande svenskt begrepp, men på senare tid har också litteracitet 

börjat användas av svenska forskare. Den västerländska utbildningsvärlden har haft relativt 

begränsade föreställningar om literacy. Att läsa och skriva har setts som tekniska färdigheter 

som man behärskar eller inte behärskar. När man en gång lärt sig detta fungerar det 

automatiskt. Föreställningarna innebar att man skiljde på litterata och illiterata individer och 

på muntliga och skriftspråkliga kulturer. Numera har begreppet breddats och fått en mer 

komplex innebörd. Literacy är nu kopplat till sociokulturella förutsättningar och till de 

sammanhang som den används i. Carina Fast (2006) skriver att literacy, det vill säga läsande 

och skrivande, är en social aktivitet som vi gör ensamma eller tillsammans med andra. Hon 

menar att literacy är kopplat till olika domäner, till exempel skola och arbetsplats. Varje grupp 

skapar sina symboler genom sina läs- och skrivaktiviteter, och på så sätt blir man delaktig i 

gruppen och dess kultur. Detta sätt att se på läsande och skrivande handlar inte bara om att 

avkoda en text, eller att förstå innehållet, det handlar också om att sätta in texten i ett socialt 

sammanhang. Författaren menar att pluralformen av literacy, literacies, är nödvändig, då 

läsande och skrivande har fler användningsområden till exempel Internet, videospel, e-mail, 

film, böcker och gatuskyltar. Bilder och symboliska system är lika viktiga 

användningsområden som enbart tryckt text.  

 

Sangeeta Bagga-Gupta (2006), tar upp skolans litarecies, som innebär att eleverna förväntas 

lära sig att läsa och skriva formella texter och läromedel, samt tolka och använda dessa. Hon 

tar också upp dolda litaracies, som eleverna också tar del av, till exempel sms, papperslappar 

till bordskompisen, anslagstavlor och e-mail. Eleverna socialiserar framgångsrikt med 

varandra när det gäller mindre formella literacies men när det gäller formella literacies, de 

som skolan vill att eleverna ska tillägna sig, är de inte alltid lika framgångsrika. Bagga-Gupta 

frågar sig varför det är så och tar i detta sammanhang upp och förespråkar ett interaktionistiskt 

perspektivet på lärande. Lärande innebär i detta perspektiv att individen är aktiv deltagare i 
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olika praktiker och därmed i sitt eget lärande. Eftersom literacy omfattar många olika 

kommunikativa aktiviteter har skolan en viktig roll för att skapa möjligheter för elever att vara 

med i olika praktiker. På så sätt kan de bli förtrogna med olika genrer och konventioner när 

det gäller läsning och skrivning.    

 

3.4.4 Svenskämnestraditioner  

Både Gunilla Molloy (2003) och Eva Hultin (2006) menar att samtal om litteratur kan göra 

läsning meningsfull för eleverna men att det är beroende på vilken syn läraren har på 

svenskämnet. Båda beskriver Lars-Göran Malmgrens svenskämnestraditioner, som är och har 

varit dominerade i svenskämnessammanhang. Dessa är, svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne, svenska som färdighetsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. I 

svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne har kulturarvet en central plats. Läsning av 

klassisk litteratur, så kallad kanon, anses vara personlighetsutvecklande och grammatik och 

språkhistoria studeras separat.  Läraren förmedlar säker kunskap till eleverna och det finns 

litteratur som har ett högre värde. Denna litteratur studeras kronologiskt i epokstudier. Språket 

ses som ett färdigt system som ska läras in. Svenska som färdighetsämne innebär att svenskan 

i första hand ses som ett språkämne snarare än ett kommunikationsämne. Basfärdigheter ska 

övas in genom att isolerade moment upprepas, genom färdighetstärning. Då litteratur används 

är det för att öva läsfärdigheten. Svenska som erfarenhetsämne utgår från elevernas 

erfarenheter och förutsättningar. Innehållet är viktigt och elevers nyfikenhet på omvärlden är 

en förutsättning för språkutveckling. I litteraturstudier ska eleverna finna kunskap om sig 

själva och världen. I denna tradition ses språk som kommunikation som utvecklas genom 

deltagande i meningsfulla sammanhang. Hultin (2006) menar att lärares samtal om litteratur 

har varierat inom ramen för svenskämnet. Inom svenskämnestraditionerna har olika 

samtalsgenrer vuxit fram. Lärare samtalar om litteratur på olika sätt.  Det finns fyra 

samtalsgenrer som Hultin sett i sin studie, dessa är det undervisande förhöret, det texttolkande 

samtalet, det kultur- och normdiskuterade samtalet och det informella samtalet. Dessa 

samtalsgenrer har olika syften, struktur och är kopplade till lärarens syn på kunskap och 

svenskämnestradition. 
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3.4.5 Skönlitteraturläsning på gymnasiet 

Gunilla Molloy (2003) vill undersöka varför eleverna ska läsa skönlitteratur i skolan. Hon är 

intresserad av vad som händer i mötet mellan eleven, läraren och den skönlitterära texten. 

Hon undrar hur eleverna uppfattar lärarens intentioner med läsningen av skönlitteratur och 

vilka dessa intentioner egentligen är. Ett huvudfokus i hennes undersökningen är varför så 

många ungdomar tycker att det är tråkigt med skönlitteratur i skolan. Molloy kommer fram till 

att lärarens konstruktion av svenskämnet påverkade elevernas reception. Även stämningen i 

klassen har betydelse för elevernas möjligheter att uttrycka åsikter och påverka den sociala 

aktiviteten i litteratursamtalen.  Molloy förvånas över de konflikter som uppstår i 

litteratursamtalen, dels de öppna som alla kan ta del av och de dolda, mellan eleverna. En del 

av konflikter handlar om genuspraktiken i klassrummet och därför också om mänskliga 

rättigheter och demokratiska värderingar. Det Molloy inte sett är hur dessa konflikter 

bearbetades i ämnets innehåll, till exempel i skönlitteraturläsningen. Hon ser möjligheter i ett 

svenskämne där synen på ämnets innehåll och lärarens metodiska gestaltning förändrats.   

Molloy tar upp Gerald Graffs yttrande ”Teach the conflict” som ett förslag på hur detta skulle 

kunna praktiseras. De konflikter eleverna bär med sig in i skolan kan synliggöras genom en 

förändring av skolämnet svenska där läraren genom diskussion med eleverna ska behandla 

dessa konflikter. Molloy har genom sin studie sett att många elever vill diskutera kring frågor 

som är kopplade till kön, etnicitet och klass, efter det att de läst skönlitteratur. Hon skriver att 

dessa frågor ofta tas upp i medier som tidningar, tv, såpor, och i film men att det sällan 

diskuteras under litteraturläsningen i skolan, även om det är ämnen som berörs i läsningen. 

Skönlitteraturläsningen kan alltså användas för att lära sig om livet, menar hon. Genom att 

elevernas livsfrågor och skolans värdegrund aktualiseras i skolan kan svenskämnet bli ett mer 

humanistiskt och demokratiskt ämne. 

 

3.5 Sammanfattning och teoretiska utgångspunkter 

• Den kulturella betydelsen av ungdom beror på den rådande diskursen som bestämmer 

vad som är ungt.  

• Kultur handlar om olika aspekter av mänsklig interaktion, allt mänskligt handlande bär 

ett kulturellt uttryck och finns i alla sammanhang. 
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• Identitet har att göra med hur individen ser på sig själv i relation till omgivningens syn 

på personen. Traditionella livsmönster är inte längre grunden för identiteten och 

identitetsskapandet ses som en ständigt pågående process.  

• Intersektionalitetsbegreppet innebär att flera variabler, till exempel genus, etnicitet och 

ålder förenas i en och samma individ. 

• Ungdomars stil uttrycker, enligt brittisk subkulturforskning, en kollektiv 

livserfarenhet, och är inte en följd av en kommersiell påverkan. Kultur är något som 

skapas gemensamt i gruppen. Bricolage betyder omorganisering och kan innebära att 

ungdomar hämtar symboler från andras stilar och sedan skapar nya betydelser genom 

att använda dem i sina egna sammanhang. Unga arbetarkillar skapar en anti-

skolkultur, en motkultur som fungerar som en slags inskolning till en framtid som 

kroppsarbetare.  

• Kulturell friställning enligt tysk socialisationsteori innebär att identiteten inte är något 

individen övertar av tradition och sedan behåller hela livet. Identiteten kan numera 

prövas, ändras och dras tillbaka. Individen har fått mer utrymme för egna val, men 

påverkas också av marknad och media. 

• Kulturell friställning behöver inte betyda att ungdomar är helt fria i sina val och att de 

faktiskt väljer annorlunda livsformer än föräldrarna. Alternativen är bara inte lika 

otänkbara som tidigare. 

•  Stilen är ett medvetet eller omedvetet uttryck för identiteten och kan byggas upp 

genom utseende, uppträdande, språk eller musik. Många ungdomar anser inte att de 

har någon stil. De har en kultur som de flesta har, ”mainstreamkulturen”. Andra 

ungdomar blandar och sätter ihop sin egen personliga stil som ofta byts ut. 

• Elever på gymnasieskolan praktiska program befinner sig i en talkultur och ser inte sig 

själva som läsare. De accepterar svenska som ett färdighetsämne och tycker den är 

nyttig trots att intresset för svenska är lågt. Eleverna har en kultur som är 

fritidsorienterad och kopplad till populärkultur.    

•  Den kulturella vändningen har medfört att styrdokumenten har en bred syn på kultur 

och numera utgår från ett vidgat textbegrepp. 

• I styrdokumenten betonas identitetens betydelse och vikten av ett kritiskt tänkande 

eftersom vi lever i ett samhälle med stort informationsflöde.  

• Literacy, är läs- och skrivaktiviteter som handlar om att sätta in texten i ett socialt 

sammanhang. Literacy är kopplade till olika domäner, till exempel skolan. 
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• Lärarens syn på svenskämnet har betydelse för hur de undervisar i ämnet. Likaså 

samtalar lärare om litteratur på olika sätt beroende på vilken ämnessyn de har.   

• Ett sätt att göra läsning meningsfull kan vara att samtala om konflikter som är aktuella 

för eleverna. Svenskämnet kan på så sätt bli ett mer humanistiskt och demokratiskt 

ämne. 

 

4. Tillvägagångssätt i undersökningen 

I detta avsnitt presenterar vi de tillvägagångssätt vi valt för att samla in och konstruera vårt 

empiriska material. Vi har diskuterat forskningsmetodologiska frågor och fått kännedom om 

alternativ samt vilka konsekvenser val av olika tillvägagångssätt skulle kunna få för vår 

undersökning. Vi valde att fördjupa oss i intervju och enkät som två olika sätt att samla in och 

konstruera data. Vi har gjort en pilotstudie där vi mer konkret arbetade med intervju som 

metod. Den har hjälpt oss i arbetet med intervjuerna i denna studie. Erfarenheten från denna 

intervju var att den tog lång tid att genomföra, men att det gick att få fram en förståelse av 

intervjupersonens uppfattningar.    

 

Två viktiga aspekter när det gäller tillvägagångssätt i vetenskapliga studier som vi har 

uppmärksammat, är att man måste ha syftet klart för sig innan man bestämmer sig för vilken 

metod man ska använda och att man noga beskriver hur undersökningen gått till, vilka val 

man gjort och varför. Vi har stött på begrepp som hela tiden återkommer i diskussionen om 

vetenskaplighet. Dessa är objektivitet, sanning, intersubjektivitet, validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. De hörde från början hemma i en positivistisk kunskapssyn, men används 

numera i andra sammanhang med delvis andra betydelser. Vi har fått uppfattningen att en god 

kvalitet på en undersökning mer handlar om att den är trovärdig än att den är ”sann”. Det är 

dock viktigt att känna till begreppen och att förhålla sig till dem så att man svara på eventuell 

kritik (Kvale, Steinar 1997/2006, Thomsson, Heléne 2002/2006 och Trost, Jan 2007).  

 

Vi kom fram till att enkät och intervju var bra metoder för att besvara vårt syfte. I detta 

examensarbete har vi därför valt att kombinera enkät och intervju. Genom enkäten ville vi få 

en bredare uppfattning av fenomenet, eftersom vi då skulle nå fler. Vi tyckte också att intervju 

var en lämplig metod för vår studie då vi var intresserade av intervjupersonernas 

uppfattningar. Genom intervjuerna ville vi få en djupare förståelse av fenomenet. Vi 

inspirerades av Kvales (1997/2006) sätt att se på intervjun som ett samtal, ett dynamiskt 
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förhållande mellan två seenden, inter-view. Kvale beskriver intervjuaren som en resenär och 

menar att både intervjuaren och intervjupersonen är aktiva och delaktiga i samtalet. Enkäten 

gjorde vi för att vi ville få en bra utgångspunkt för intervjusamtalet.   

 

I följande avsnitt presenterar vi vårt urval och presenterar fordonsklasserna. Vi tar sedan upp 

hur vi mer konkret gick tillväga i konstruerandet av enkät och intervju och hur vi genomförde 

vår undersökning.  

 

4.1 Urval  

Utifrån vårt syfte valde vi att göra vår enkät och våra intervjuer med elever på två olika 

gymnasieskolor med fordonsprogram. Den ena, skola 1, är en fristående gymnasieskola med 

enbart fordonsprofil. Skolan ligger i en mellanstor stad i Sverige. Den andra skolan, skola 2, 

är en kommunal gymnasieskola som har både praktiska och teoretisk program. Skolan ligger i 

en ort i det demografiska Mellansverige. Urvalskriterierna var att vi ville undersöka 

fordonselever som har svenska. Anledningen till att vi valde fordonsprogrammet var att det är 

ett praktiskt program. Skälet till att det blev just de här skolorna, var att vi hade kontakter på 

dessa skolor, inte att vi skulle jämföra dem med varandra. Klassen i skola 1 har 27 elever, 

varav fem är tjejer. Två är födda 1990 de andra är födda 1991. Eleverna går i år ett och har 

Svenska A. När vi sammanställde enkätsvaren upptäckte vi att sex personer angett att de var 

tjejer, det vill säga det var en tjej för mycket. Då det inte gick att gissa vem som skrivit fel, 

hanterade vi alla sex som tjejer. 

 

 I skola 2 finns två fordonsklasser i år två. Den ena har 18 elever och den andra har 9 elever, 

alla är killar och de har svenska B. En elev är född 1989 och de andra är födda 1990. 

Anledningen till att vi besökte två klasser i skola 2 var att de var så få till antalet. Att eleverna 

på de olika skolorna går i olika år har ingen avgörande betydelse för vår undersökning då 

kriteriet för vårt urval var att de hade svenska och gick på fordonsprogrammet. Till 

intervjuerna fick eleverna anmäla sig frivilligt. Vi hade inte något speciellt kriterium för 

intervjuerna mer än att de var elever från dessa klasser. Det blev två tjejer och två killar från 

skola 1 som anmälde sig och fyra killar från skola 2. 
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4.2. Enkät 

Vi utformade en enkät utifrån Trosts (2007) konstruktion över enkätprocessen.  Utifrån vårt 

syfte valde vi gruppenkäter eftersom vi ville vara på plats i klassrummet, sköta distributionen, 

samla in svaren och svara på eventuella frågor. Vi ville dela ut enkäten i två klasser på 

gymnasieskolans fordonsprogram. Vi utformade först ett brev till klasslärarna om 

förutsättningarna för undersökningen (bilaga 1). Vi beskrev undersökningens syfte i stora 

drag och informerade om Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer som gäller för 

deltagande i undersökningar av det här slaget [Vetenskapsrådet. Hämtad 2008-02-26]. I brevet 

skrev vi också att de kunde kontakta oss vid eventuella frågor och uppgav våra e-postadresser 

och telefonnummer. Båda lärarna svarade att eleverna var intresserade av att vara med i vår 

undersökning. 

 

Utifrån vårt syfte och den teoretiska bakgrunden utformade vi frågorna i vår enkät (bilaga2). 

Vi inspirerades av Trost (2007) då vi konstruerade frågorna. Vi tänkte till exempel på att 

enkäten skulle vara lätt att förstå och att vi ville undvika otydliga och mångtydiga frågor. Vi 

övervägde olika typer av utformning, men bestämde oss för svarsalternativ att kryssa för, med 

några öppna frågor. Detta gjorde vi för att enkäten skulle bli lätt att hantera och undvika olika 

dimensioner i svaren. Ett problem med öppna frågor är att de svarande inte skriver något alls 

på grund av olika orsaker. Anledningen till att vi tog med några öppna frågor som till exempel 

Annat? och Vad? när vi frågade vad de läste, var att vi annars kunde ha missat något. Vi hade 

också några öppna frågor som det inte fanns några färdiga svarsalternativ till. Till exempel 

frågade vi om de tyckte att de hade någon särskild stil och i så fall vilken? Anledningen till att 

vi inte ville ha några färdiga svarsalternativ var att vi inte var säkra på vad det fanns för stilar. 

 

Eftersom vi är intresserade av genus frågade vi om eleverna var tjejer eller killar. Vi ville veta 

om det fanns skillnader och/eller likheter i elevernas svar beroende av kön. Vi tänkte på att 

inte ställa retrospektiva frågor. Detta är frågor vars svar ändras över tid till exempel ålder. Vi 

frågade istället efter födelseår. Eftersom vi är intresserade av attityder och åsikter ställde vi 

några frågor där den som svarade fick gradera sina svar från ett till fem, från ”oviktigt” till 

”mycket viktigt”. Dessa frågor handlade om fritidsintressen, kompisar, dator, familj, läsning 

och skolan. Andra detaljer vi tänkte på var att undvika att ha två frågor i samma fråga, till 

exempel ”läser du skönlitteratur eller tidningar”? Vi tänkte också på att använda ett vardagligt 

språk utan konstiga ord och undvek negationer. Ett exempel på en negation i en fråga är 
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”tycker du inte att det är kul att läsa”? När det gäller känsliga frågor funderade vi på om 

frågan om föräldrar kunde uppfattas så, det kan ju vara så att en del inte bor tillsammans med 

sina biologiska föräldrar. Vi förklarade att vi med föräldrar menar dem som man bor 

tillsammans med.  Anledningen till att vi frågade vad föräldrarna gör var för att vi ville veta 

om eleverna valt liknande utbildning som sina föräldrar. Vi kunde ha frågat vad elevernas 

föräldrar hade för utbildning, men vi trodde att det skulle vara lättare för dem att svara på vad 

föräldrarna gör just nu.  

 

Frågorna i enkäten testade vi först på några ungdomar i bekantskapskretsen och gjorde 

därefter en del ändringar. Den största ändringen var att vi i frågan ”vad läser du på fritiden?” 

skilde på tryckta texter och texter på Internet. Vi la också till flera kategorier bland annat 

populärvetenskap, kändistidningar, tekniska magasin, motormagasin och gav exempel på 

dessa. Inspirationen till dessa kategorier hämtade vi från Internetsidan Tidningsbutiken 

(www.tidningsbutiken.se). 

 

Vi ordnade enkätsvaren i två sammanställningar (bilaga 3, bilaga 4). I de frågor där det fanns 

alternativ har vi presenterat hur många som fyllt i de olika svaren. Eftersom det i en del av de 

öppna frågorna fanns så många olika svar, har vi gjort kategorier efter de svar vi tyckte hörde 

ihop. Vi ordnade till exempel elevernas fritidsintressen i kategorierna bil- och 

motorrelaterade intressen (bilar, skruva, meka, cross, MC, moped, dragracing, folkrace, 

billjud, amerikanska bilar, traktor, tekniska lösningar, lackera, motorer), sport och träning 

(innebandy, kampsport, fotboll, handboll, skidor, sport, hästar), jakt och fiske, kompisar och 

flickvän/pojkvän, festa, musik, datorer och övrigt (mode, laga mat, foto, musik och lägga 

pussel). Elevernas framtidsplaner ordnade vi i kategorierna jobba, starta eget företag, resa, 

eget boende (hus, lägenhet, garage, fixa boende, flytta hemifrån, flytta, villa), familj (barn, 

fru, flickvän/pojkvän), tjäna pengar (miljonär, bli rik, fixa pengar) och övrigt (lumpen, leva 

livet, ta det som det kommer, studera och vinna cross VM). Det vi kategoriserat som övrigt är 

det som bara en person har svarat.  

 

 4.2.1 Enkät skola 1 och 2  

I skola 1 var 21 av klassens 27 elever närvarande vid besvarandet av enkäten, ytterligare tre 

elever svarade på enkäten vid ett senare tillfälle, alltså totalt 24.  En av dessa intervjuade vi 

innan han fyllde i enkäten och detta kan ha haft betydelse för hur han svarade. Vi besökte 
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klassen på en svensklektion på morgonen. Deras svensklärare och en VFU-student var med i 

klassrummet. Vi presenterade oss, berättade om enkäten, att de var anonyma, att deltagandet 

var frivilligt och att de kunde avbryta när som helst. Vi talade om att vi skulle stanna i 

klassrummet och att de fick ställa frågor om något var otydligt. Vi berättade också att vi 

utifrån enkätsvaren ville komma tillbaka och göra några parintervjuer. Det var 21 frågor och 

det tog cirka 15 minuter för eleverna att besvara dem. Efter att vi samlat in enkäten anmälde 

sig fyra elever till den kommande intervjun. Vi frågade dem om de hade något emot att vi var 

två som intervjuade, men det hade ingen betydelse tyckte de. Vi informerade dem också om 

att vi tänkte spela in intervjun.    

 

I skola 2 gavs samma information och förutsättningar som i skola 1.  I den ena klassen var det 

11 av 18, och i den andra var det 8 av 9 närvarande vid besvarandet av enkäten, det vill säga 

totalt 19 elever av 27. Vi besökte båda klasserna på förmiddagen under en svensklektion. 

Även på den här skolan var en VFU-student och svenskläraren närvarande vid båda tillfällena. 

Enkäten tog ca 20 minuter att besvara i båda klasserna och efteråt anmälde sig 2 elever från 

varje klass till den kommande intervjun. Vi berättade att vi skulle spela in och frågade om vi 

fick vara två intervjuare. Detta hade de inget emot. 

 

4.3 Intervju  

 Eftersom vi är intresserade av människors uppfattningar tyckte vi att intervju som metod var 

meningsfullt och intressant för att besvara vårt syfte. Kvale (1997/2007) skriver att ”[…] 

intervjuer är särskilt lämpliga när man vill studera människor syn på meningen hos sina levda 

liv, beskriva deras upplevelser och självuppfattning, och klargöra och utveckla deras eget 

perspektiv på sin livsvärld ” (Kvale 1997/2006 s 100). Även Thomsson (2002/2006) skriver 

att de flesta som gör intervjuer är nyfikna på andras upplevelser och erfarenheter om något 

ämne som man själv inte är så insatt i eller har andra erfarenhet av. Hon menar att en intervju 

är tidskrävande och fordrar mycket av intervjuaren som person, man måste vilja granska sig 

själv, sin förförståelse och sina bristande kunskaper. Detta är något vi reflekterat över och 

upptäckte när vi genomförde vår pilotstudie. 

 

Något som vi också funderade på när vi gjorde vår pilotstudie var vilka fördelar och nackdelar 

det finns med att vara två intervjuare. Thomsson (2002/2006) skriver om maktsituationen i en 

sådan intervju och menar att man bör vara återhållsam med att vara två intervjuare. Att vara 
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två kan vara till fördel om den som blir intervjuad befinner sig i en maktstark situation eller 

om man ska intervjua två eller fler samtidigt. Andra fördelar är att man kan dela upp olika 

ansvarsområden mellan sig. Vi såg fler fördelar med att vara två intervjuare, eftersom vi 

planerade att göra parintervjuer och bedömde att eleverna kunde hantera detta. Det var också 

till fördel att vi kunde ansvara för olika delar av intervjun och att vi kunde diskutera med 

varandra om något varit oklart.  

 

Kvale (1997/2006) menar att den kvalitativa forskningen går ut på att tolka meningsfulla 

relationer och att intervjun som forskningsmetod är ett sätt att förnya, bredda och berika den 

samhällsvetenskapliga forskningen. Thomsson (2002/2006) skriver att intervjuer handlar om 

att få en djupare mening än den man tidigare hade, att man kan få en ökad förståelse för ett 

fenomen som man redan visste en del om men inte förstod tillräckligt väl. Efter 

undersökningen har förståelsen ökat. Resultaten är dynamiska och beroende av sammanhang 

och personliga upplevelser. Utifrån resultaten kan man bygga upp teoretiska resonemang och 

beskrivningar som är möjliga för andra att förstå.  

 

Eftersom vi ser intervjun som ett samtal är vi medvetna om att det ställer krav på oss som 

intervjuare, då även vi är delaktiga i samtalet. Vi hade före intervjun diskuterat Kvales 

(1997/2006) kvalifikationskriterier för intervjuaren. Dessa handlar om att intervjuaren är 

kunnig, strukturerad, tydlig, vänlig, känslig, öppen, styrande, kritisk, minnesgod och tolkande. 

 

4.3.1 Intervjuguide 

Inför intervjuerna ställde vi samman en intervjuguide med frågor utifrån svaren i enkäterna 

(bilaga 5, bilaga 6). En av eleverna som svarade på enkäten vid ett senare tillfälle skrev att 

han ville studera i framtiden, vilket ingen annan hade svarat. I intervjun frågade vi varför de 

trodde att ingen i klassen ville studera i framtiden, men hade alltså inte då med alla svar från 

enkäten. I intervjuguiden konstruerade vi sex teman; Läsning, skolan, svenskämnet, fritid, 

familj och framtid. Utifrån dessa teman skrev vi ner några möjliga frågor. Enkätsvaren på de 

två skolorna var lite olika så vi konstruerade två intervjuguider, de hade samma teman men 

frågorna var inte riktigt desamma. Eftersom vi inte ser intervjun som ett fråga-svar-

förhållande, var det inte så viktigt att intervjun följde frågorna, utan de var mer ett stöd i 

intervjusamtalet. Vi lånade bandspelare och diktafon på teknisk service på universitet. Vi 

testintervjuade varandra för att pröva tekniken. 
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4.3.2 Intervju skola 1 och skola 2 

I skola 1 var det fyra elever som ställde upp på parintervju. Det var en kille och en tjej i varje 

intervju. Vi genomförde intervjun en morgon, då eleverna hade svensklektion. Vi bestämde 

att Hanna skulle leda de båda intervjusamtalen och att Eva skulle föra anteckningar och bryta 

in i samtalet vid behov. Innan vi startade bandspelaren berättade vi återigen att de var 

anonyma och att de när som helst fick avbryta intervjun om de ville. Den första parintervjun 

varade i cirka 15 minuter och den andra i cirka 20 minuter.  

 

I skola 2 bestämde vi att Eva skulle leda de båda samtalen och att Hanna skulle anteckna och 

bryta in vid behov. Även vid de här tillfällena gav vi samma information som i skola 1. Den 

första intervjun genomförde vi i en förmiddag, då eleverna hade svensklektion. Intervjun tog 

cirka 15 minuter. En av intervjupersonerna var svår att få att svara på frågorna, men vi tyckte 

ändå att vi fick en bild av intervjupersonernas uppfattningar. Den andra intervjun 

genomfördes efter lunch och tog också cirka 15 minuter.  

 

I alla intervjuerna följde vi de teman vi tänkt och när vi kände ”mättnad” det vill säga när vi 

tyckte att vi fått svar på det vi ville veta avslutade vi intervjun. Efter intervjuerna delgav vi 

varandra våra spontana tankar om samtalen. Vi konstaterade att de blev lite olika, vilket är 

helt naturligt i den här typen av intervjuer. Vi tyckte att intervjuguiden fungerade bra. Att 

samtala kring teman var ett användbart sätt att få svar på våra frågor. Efter intervjuerna 

lyssnade vi igenom banden. Vi tyckte att en av eleverna i skola 1 fick ett större talutrymme än 

de övriga och vi konstaterade att han var svår att höra.  

 

4.3.4 Transkription 

Vi hade hjälp av Catrin Norrbys principer för transkription som hon skriver om i sin bok 

Samtalsanalys. Så gör vi när vi pratar med varandra (1996/2004), när vi gjorde utskriften. Vi 

gjorde en så kallad bastranskription eftersom vi är intresserade av innehållet i intervjun. En 

bastranskripton är en grov transkription där talspråk görs om till skriftspråk men bortser från 

vissa småord till exempel ”hummanden”. Varje persons yttrande började vi på ny rad, som i 

en teaterdialog. Ibland återgav vi överlappande tal och paus om den var lång. Vi använde 

metakommentarer t.ex. (SKRATTAR) istället för att återge språkljudet, ha ha ha, då vi tyckte 
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att detta var väsentligt. Transkriptionen av de olika intervjuerna tog mellan två och sex 

timmar beroende på hur tydligt intervjupersonerna hördes och hur bra ljudupptagningen var. 

Utskrifterna blev mellan tre och en halv och fyra och en halv sidor med teckensnitt 12 och 

enkelt radavstånd. Vi kallade eleverna för K för kille och T för tjej och vi numrerade dem. Vi 

har utskrifterna tillgängliga för den som vill läsa dem. I analysen har vi inte citerat direkt från 

transkriptionerna, utan vi har gjort om språket så att det ska passa in i texten. Till exempel har 

vi inte tagit med om eleven upprepar ett yttrande eller stakar sig. Vi har ändå försökt fånga 

elevernas språk så att läsaren ska få en bild av hur de uttryckte sig till exempel ”suger”.      

5. Analys 

I detta avsnitt presenterar och analyserar vi de generella dragen i vår undersökning kopplat till 

vårt syfte och teoretiska utgångspunkter. Vi presenterar dem i olika teman och dessa är: 

• Läsning 

• Skolan 

• Svenskämnet 

• Stil 

• Fritidsintressen och familj 

 

 I enkäten deltog 43 elever från fordonsprogrammet år 1 och 2. Eleverna är födda mellan 

1989-1991. Det var sex tjejer och 37 killar från två olika skolor.  I parintervjuerna deltog åtta 

elever, två tjejer och sex killar. Vi har valt att analysera de båda elevgrupperna i relation till 

varandra och har blandat exakta och ungefärliga resultat (för mer exakta svar se bilaga 3 och 

bilaga 4). 

 

5.1 Läsning 

Eleverna i vår undersökning resonerade ungefär som eleverna i Malmgrens studie (1992), det 

vill säga de såg sig inte som läsare trots att de uppgav att de läste något nästan varje dag. På 

vår fråga om vad de läste på fritiden svarade eleverna på skola 1 att de läste många olika slags 

texter både tryckta och på Internet. Det kunde vara allt ifrån kvällstidningar, motormagasin, 

musiktidningar, modemagasin till skönlitteratur och dikter. I skola 2 var det färre kategorier 

representerade, men de läste både tryckta texter och texter på Internet. Dessa elever läste mest 

dagstidningar och motormagasin. På båda skolorna läste ungefär hälften av eleverna 

hemsidor. På frågan om hur ofta eleverna läste på fritiden såg vi ingen skillnad i svaren 
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mellan de olika skolorna. Av alla eleverna svarade åtta att de aldrig eller sällan läste och mer 

än hälften svarade att de läste varje dag eller varje vecka. Det framkom också att de inte 

tyckte läsning var så viktigt trots att de läste. Det fanns en viss skillnad mellan skolorna. I 

skola 1 graderade 16 elever läsning från tre till fem. I skola 2 var det 4 elever som graderade 

läsning till tre och ingen till fyra och fem. 

 

Det vi uppmärksammade var att några av eleverna som svarade att de aldrig läste ändå hade 

fyllt i att de läste olika genrer. I intervjuerna samtalade vi om vad detta kunde bero på, och de 

trodde att det var för att de uppfattat att det var böcker som vi menade med den frågan. En 

elev sa ”annars läser vi ju jämt, alla är ju inne på Aftonbladet någon gång”, och en annan sa 

”man läser ju varje dag någonting, det står ju överallt”. På frågan om de såg sig själva som 

läsare sa två att de gjorde det och de övriga menade att de inte var läsare. En av de två som 

såg sig som läsare berättade att han läste då han inte hade något bättre för sig, det kunde vara 

en bok, Internet eller en tidning. Han sa att han läste ganska mycket. Den andra sa att hon 

numera såg sig som läsare, eftersom hon läste på tåget, men att hon inte läste så mycket förut. 

Två svarade att de inte såg sig som läsare, men att de läste. De menade då att de inte var några 

bokläsare. En tjej såg sig inte heller som läsare eftersom hon bara läste böckerna i skolan. De 

övriga tre killarna svarade att de inte såg sig själva som läsare. Det kom ändå fram i de olika 

samtalen att dessa tre läser serier, motortidningar, Aftonbladet och Dagens Nyheter, en del 

varje dag. En av dem sa att han faktiskt hade suttit på biblioteket och läst Bilsport ett par 

gånger. Det kom fram i intervjuerna att de flesta läste texter på Internet oftare än de läste 

tryckta texter, både i skolan och på fritiden. Vi frågade vad de tyckte bäst om att läsa och då 

svarade de flesta att det var sådant som intresserade dem. Det kunde till exempel vara 

kriminalare, nyheter, informationstexter och historia. 

 

Att eleverna i vår undersökning inte såg sig som läsare trots att de läste, tror vi har att göra 

med hur man ser på läsning av olika texter och i vilket sammanhang det sker. Både Fast 

(2006) och Bagga-Gupta (2006) menar att läsande och skrivande är kopplat till olika domäner 

till exempel skolan (skolliteracies). I ett snävt sätt att se på läsning är eleverna i vår 

undersökning inte läsare eftersom de flesta inte läste böcker men i ett vidgat perspektiv är de 

läsare eftersom de använde dolda eller mindre formella literacies till exempel Internet och 

tidningar. Läsande och skrivande är sociala, kommunikativa aktiviteter som alltså har fler 

användningsområden än bara skolans literacies. Läsande och skrivande handlar om att sätta in 

texten i sociala sammanhang. Vi tror att anledningen till att dessa elever inte såg sig som 
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läsare och inte heller tyckte att läsning var så viktig kan bero på det sammanhang de befann 

sig i, alltså de läste inte det som skolan ville att de skulle läsa. En annan anledning till att 

dessa elever inte såg sig som läsare kan ha att göra med deras identitet, eftersom identiteten 

har att göra med hur man ser på sig själv i relation till omgivningens syn på individen 

(Sjögren 2003).  Med detta menar vi att omgivningen troligen inte heller såg eleverna som 

läsare eftersom flera av dem inte läste böcker. 

 

5.2 Skolan 

Eleverna i de båda skolorna tyckte att skolan var viktig. I skola 1 tyckte nio av 24 att skolan 

var mycket viktig och i skola 2 var det en som tyckte så. I de båda skolorna graderade 34 av 

43 skolan mellan tre och fem vilket vi tolkar som att de tycker att den var viktig. I 

intervjuerna frågade vi eleverna vad det var som var viktigt med skolan. I alla intervjuerna 

svarade eleverna att det var betygen och utbildningen som var det viktiga, eftersom de ville få 

ett jobb efter gymnasiet. När vi reflekterade över det här resultatet såg det inte ut som att de 

hade en sådan anti-skolkultur som killarna i Willis studie hade (Fornäs m fl 1984). En 

anledning till att eleverna i vår studie tyckte att skolan var viktig kan ha att göra med att de 

kombinerade sitt fritidsintresse med utbildningen och att slutbetyget gav dem chans att få ett 

bra jobb. De hade alltså inte ett motstånd mot skolan eftersom den gav dem en utbildning.  

 

 Då vi frågade eleverna varför de valt fordonsprogrammet och vad de annars skulle ha valt 

svarade alla att intresset varit avgörande.  En elev sa att det bara fanns ett program för honom, 

det var fordon. De andra kunde tänka sig att gå på musik, idrott, bygg, IT, media, naturbruk 

eller sjukvård. Tre elever, varav två tjejer, beskrev sin utbildning som ett hantverk. De 

skapade själva något fint, de såg det som ett ”skönhetsjobb”. Willis (Fornäs m fl 1984) menar 

att elevernas motstånd mot skolan på längre sikt fungerade som en perfekt inskolning till en 

framtid som kroppsarbetare. Vi tror att det idag är mycket mer komplext. Vår 

undersökningsgrupp var mer heterogen det var inte bara killar och de kunde tänka sig att gå 

på andra gymnasieprogram, som inte innebar kroppsarbete. Det var inte heller så självklart att 

eleverna såg sin utbildning som kroppsarbete, en del såg det som ett hantverk, ett skapande. 

Vi uppfattade inte detta som en traditionell bild av en fordonsutbildning, där de mekar och 

skruvar med motorer. Vi tror att detta kan ha att göra med intersektionaliteten det vill säga att 

fler variabler förenas i samma person, man är inte bara fordonselev utan man är kille, tonåring 

och svensk. Den kritik som riktats mot ungdomsforskningen, att den fokuserat på arbetarkillar 
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och bortsett från unga tjejer, passar in i detta sammanhang då vi sett att en fordonselev också 

kan vara tjej och ha en annan etnisk bakgrund än den svenska.  

 

5.3 Svenskämnet 

Eleverna i Malmgrens studie (1992) hade ett motstånd mot svenskan och intresset för ämnet 

var lågt. Detta är något som även eleverna i vår undersökning gav uttryck för. I enkäten 

frågade vi vad de tyckte om svenskämnet jämfört med de praktiska ämnena. På de båda 

skolorna var det totalt sex som svarade att svenskan var rolig. Det var 16 som tyckte bättre om 

yrkesämnena och ytterligare 12 uttryckte att svenskan var tråkig. En svarade att han ”hatade” 

teoretiska lektioner och en skrev att svenskan ”suger”. De övriga visste inte, tyckte det var 

svårt att jämföra eller svarade inte alls. På intervjun bad vi eleverna utveckla vad det var med 

de praktiska ämnena som var roligare jämfört med svenskan. De menade att de valt en 

praktisk linje för att de ville jobba och inte bara sitta still. En utryckte det som att hon hade 

lättare att lära sig om hon fick se det framför sig och ”pilla” med det och en kille sa att det 

fastnade bättre om man fick ”föra en dialog”. Några sa att de fick lära sig om det de var 

intresserade av, på de praktiska lektionerna, och att de gillade att hålla på och skruva och 

meka.  

 

Vi frågade på intervjun om de tyckte att man kunde ta bort svenskan helt men då svarade de 

flesta att de inte tyckte det. De tyckte att det var viktigt att kunna språket, skriva ett brev utan 

stavfel, lära sig nya ord, böja ord och kunna termer. Vi tycker att elevernas attityd till 

svenskämnet stämmer överens med Malmgrens resultat (1992). Hon kom fram till att 

elevernas ämnessyn var paradoxal, de accepterade svenska som ett färdighetsämne och tyckte 

den var nyttigt men hade ändå ett motstånd mot den. En elev i vår undersökning svarade att 

han ville minska på svenskan eftersom det var mycket ”slötid”, då de inte hade någon uppgift 

utan bara fick ”glo” på film. En annan tyckte inte att det spelade någon roll om man tog bort 

svenskan eftersom han inte hade lärt sig så mycket mer sedan nian. Vi frågade då hur man 

skulle kunna göra svenskan roligare. En elev svarade att det skulle bli roligare om det var mer 

yrkesrelaterat. En annan tyckte att det inte var något fel ”på sättet”, men att man skulle kunna 

”trycka in” lite mer. I ämnesbeskrivningen [Skolverket Hämtad 2008-04-07] står det att 

svenskan ska vara anpassad för det program eleverna valt. Vi tror att de här lärarna tänkte att 

de anpassade undervisningen när de visade film, men vi anser att yrkesrelaterat kan vara något 

mer. 
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Vi frågade vad de gjorde på svensklektionerna. I skola 1 svarade de att de läst böcker, skrivit 

bokrecension, argumenterat, fått olika uppgifter och grammatik, ”vanliga saker” och ”det man 

gör på svenskan”. I båda skolorna tittade de ofta på film men hade olika uppfattningar om 

varför. Någon tyckte att de lika gärna kunde titta på film hemma, medan andra tyckte att film 

var kul. Vi frågade om de bara tittade på filmerna eller om de följde upp dem på något sätt. På 

skola 1 berättade två av eleverna att de brukade jämföra karaktärer och miljöer ur två filmer. 

De brukade inte diskuterade detta i klassen utan de skrev och lämnande in till läraren. På 

skola 2 brukade de inte diskutera spelfilmerna bara andra typer av filmer. De berättade att de 

sett filmer om svenska dialekter som de sedan hade pratat om. I en av klasserna hade de sett 

en filmatisering av Don Quijote men det framkom inte hur de hade följt upp den.  

 

Persson (2007) skriver att en lärare utifrån styrdokumenten i princip kan finna stöd för att 

använda vilken text som helst i svenskundervisningen. Detta kallar han den kulturella 

vändningen och den innebär att styrdokumenten numera har en bred syn på kultur och utgår 

från ett vidgat textbegrepp. Begreppet innefattar både skrivna och talade texter samt bilder. Vi 

tror att omgivningens, i det här fallet lärarens, syn på dessa elever har betydelse för 

förväntningarna på dem och får konsekvenser för hur läraren lägger upp undervisningen. Den 

bild av svenskundervisningen som vi fick genom intervjuerna var att de istället för att läsa 

fick se film.  En elev beskriver detta som att de inte har någon uppgift och en annan att de 

kunde ”trycka in” lite mer. Visserligen öppnar det vidgade textbegreppet för att använda film, 

men vi menar att den inte kan lämnas obearbetad. Då kan eleverna, som en uttryckte det, lika 

gärna se på film hemma.  

 

 När vi frågade eleverna hur de bearbetade filmerna gav de olika svar men de brukade inte 

diskutera dem. Både Molloy (2003) och Hultin (2006) menar att samtal om litteratur kan göra 

läsningen meningsfull. Vi menar att detta även kan gälla film. Om lärarna ser svenskämnet 

som ett erfarenhetspedagogiskt ämne utgår de från elevernas erfarenheter och förutsättningar. 

Innehållet och elevernas nyfikenhet på omvärlden anses vara viktiga för elevernas 

språkutveckling. Språk ses som kommunikation och utvecklas genom deltagande i 

meningsfulla sammanhang. Utifrån det eleverna berättade i intervjun om vad de gör på 

svensklektionerna, tolkar vi det som att svenskämnet är en blandning av svenska som 

litteraturhistoriskt bildningsämne (klassisk litteratur, kanon, epokstudier mm.) och svenska 

som färdighetsämne (basfärdigheter övas in och upprepas genom färdighetsträning, litteratur 
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används för att öva läsfärdighet). Eleverna sa bland annat att de gjorde ”vanliga saker”, ”det 

man gör på svenskan”, att de såg film om dialekter, gjorde grammatikövningar och såg på 

Don Quijote. 

 

Det som också kan avgöra hur lärarna ser på svenskämnet och hur de lägger upp 

undervisningen är hur de ser på läs- och skrivaktiviteter alltså literacy. Bagga-Gupta (2006) 

menar att skolan har en viktig roll när det gäller att skapa möjligheter för eleverna att delta i 

olika kommunikativa aktiviteter och bli förtrogna med olika läs- och skrivgenrer. Vi tror att 

det är bra om man som lärare använder olika typer av texter och även tar tillvara de läs- och 

skrivaktiviteter eleverna använder på fritiden i skolan. 

 

I intervjun frågade vi eleverna om de skulle kunna erkänna inför varandra i klassen ifall de 

gillade att läsa skönlitteratur, noveller, dikter eller om de tyckte om svenskämnet. Alla fyra på 

skola 1 svarade att de kunde det, eller att det var självklart. På skola 2 trodde de att de skulle 

kunna erkänna det, men sa att de inte pratade om vad de läste så ofta och att ”det är ingen som 

bryr sig”. Anledning till att vi frågade detta var för att vi vill se om det fanns en negativ 

attityd till svenska och läsning av den här typen av texter i klassen. Vi kunde inte avgöra om 

det fanns ett ”grupptryck” mot svenska och läsning eftersom alla trodde att de kunde säga om 

de gillade det.  

 

I kursplanen i svenska A [Skolverket. Hämtad 2008-02-10] står att eleverna ska kunna hämta 

information från biblioteket, därför frågade vi i enkäten hur ofta de besökte ett bibliotek och 

vad de gjorde där. Anledningen till att vi frågade vad de gjorde där, var att vi ville veta om de 

till exempel använde datorer, läste tidningar eller lånade böcker där.  I skola 1 var det en elev 

som besökte biblioteket en gång i veckan och en som besökte det en till två gånger per månad. 

Tre svarade att de gick dit då de var tvungna och de övriga 18 svarade att de sällan eller aldrig 

var där. I skola 2 var det tio som sällan eller aldrig besökte biblioteket och en som gick dit då 

han var tvungen. De övriga åtta gick till biblioteket ibland, ofta eller några gånger i veckan.  I 

skola 1 lånade de som besökte biblioteket böcker, medan det i skola 2 var 14 av 19 elever som 

använde datorerna. Vi tror att detta kan bero på att det finns ett skolbibliotek i skola 2, men 

inte i skola 1, där eleverna alltså måste åka till Stadsbiblioteket om de vill besöka ett 

bibliotek. Av svaren drar vi slutsatsen att eleverna i skola 1 inte tänkte på att det fanns andra 

saker att göra på ett bibliotek än att låna böcker då en del svarade, ”vad tror du?”, skrev 

frågetecken eller inte svarade alls. 
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I intervjuerna frågade vi eleverna i skola 1 om de skulle gå till biblioteket oftare om de visste 

att de förutom att låna böcker också kunde läsa tidningar, fika, låna filmer, musik, tidningar 

och ljudböcker där. Alla fyra svarade att de inte skulle det. En kille sa att man kan sitta vid 

datorn och läsa tidningen hemma och en annan sa att det inte är rätt miljö att sitta och fika och 

läsa tidningen på. De båda tjejerna svarade att det finns så många andra caféer, man går inte 

till biblioteket för att fika. På skola 2 frågade vi om de skulle kunna tänka sig att gå till 

biblioteket för att också läsa tidningar, låna filmer, musik, tidningar eller ljudböcker och inte 

”bara” för att surfa på Internet. Två av eleverna svarade att de inte skulle det, en frågade ”kan 

man göra sådant där?” och  en berättade att han brukade läsa motortidningar där. I en av 

intervjuerna framkom det att de aldrig hade besökt kommunbiblioteket, utan att det var 

skolbiblioteket de menade.  

 

5.4 Stil 

Eftersom stil är ett medvetet eller omedvetet uttryck för identiteten frågade vi eleverna i 

enkäten om de hade någon stil och i så fall vilken. 28 av de 43 eleverna svarade att de inte 

hade någon särskild stil. De som svarade att de hade en stil skrev ”raggare”, ”rockabilly”, 

”psykobilly”, ”hårdrockare”, ”techno”, ”hiphop”, ”spännis” och ”reggae”. Några svarade att 

de hade ”allmän stil”, ”vanlig stil” och ”allt möjligt”. Fornäs (1989) menar att många 

ungdomar inte anser sig ha någon stil, utan är vanliga. De har en kultur som de flesta har, en 

mainstreamkultur.   En del elever beskrev sin stil som ”min stil”, ”jag är den jag är” och ”jag 

är mig själv”. Fornäs menar att de flesta ungdomar sätter samman en personlig stil, hämtad 

från olika håll och inte själva skulle kalla sig vanliga. Att sätta samman en egen stil på detta 

sätt påminner om begreppet bricolage, omorganisering, att ungdomarna hämtar symboler från 

andras stilar och skapar nya betydelser genom att använda dem i sina egna sammanhang. 

Eleverna i vår undersökning gav uttryck för de här olika sätten att beskriva sin stil. 

 

Eftersom stilen byggs upp genom bland annat utseende, språk, uppträdande eller musik 

frågade vi också i enkäten vilken musik de lyssnade på. Vi fick många olika svar. Den musik 

som fler än tio svarade att de lyssnade på var ”hårdrock/metal”. De andra musikstilarna som 

de tog upp var till exempel ”rockabilly”, ”psykobilly”, ”rock ’n roll”, ”50- och 60-talsmusik”, 

”hiphop”, ”techno”, ”reggae” och ”R ’n b”. En del svarade att de lyssnade på ”allt”, 

”blandat”, ”det mesta” och ”bra musik”. 



 30

 

5.5 Fritidsintressen och familj 

I enkäten frågade vi hur viktiga fritidsintressen och kompisar var på en skala från ett till fem. I 

båda skolorna var fritidsintressen och kompisar mycket viktiga. I skola 1 graderade de sina 

svar från fyra till fem och i skola 2 från tre till fem. En elev i skola 2 tyckte att kompisar var 

oviktiga och en elev graderade fritidsintressen till två. I enkäten frågade vi också vad de hade 

för fritidsintressen. Det var 31 elever som hade intressen som var bil- och motorrelaterade och 

det var 21 som svarade kompisar och pojkvän/flickvän. Ingen i skola 2 hade sport och träning 

som intresse medan åtta i skola 1 hade det. Totalt fem elever svarade datorer och fem uppgav 

att festa var ett intresse. Tre elever intresserade sig för fiske och två för musik. Vi 

uppmärksammade att ingen av eleverna svarade att de gick på bio, tittade på TV eller såg på 

film. Det förvånade oss då det framkom i Malmgrens resultat (1992) att eleverna i hennes 

studie hade en fritidsorienterad kultur som var präglad av media och kopplad till 

populärkultur så som film, video, hårdrock och idrott. I intervjuerna samtalade vi med 

eleverna om att det var många som gillade att skruva, hålla på med bilar och vara med 

kompisar. Vi frågade om det fanns något mer de gjorde tillsammans med kompisar, och 

trodde de skulle svara att de tittade på TV eller film, men de flesta svarade som på enkäten. 

Det vara bara en tjej som svarade att hon brukade titta på Greys Anatomy (en TV-serie). 

 

Eftersom identitetsbyggandet är beroende av tid och miljö och traditionella livsmönster inte 

längre är en grund för identiteten (Årheim 2005) frågade vi i intervjuerna vad eleverna trodde 

att deras bilintresse kom ifrån. Tre killar svarade att det kom ifrån pappa, en av dem sa också 

att han gillade ”höga farter, sladdar och adrenalinkickar”. Tre killar och en tjej svarade att det 

bara var de som hade det ett bilintresse i hela familjen, tjejen sa att intresset kom från TV-

program och killarna hade ingen aning. Den andra tjejen visste inte var intresset kom ifrån, 

hon tyckte att ”bilar har varit roligare än annat”. En av killarna berättade att hans familj 

”hatade hela yrket”. Vi tycker att de här svaren går att diskutera utifrån Ziehes tankar om den 

kulturella friställningen, som innebär att identiteten inte är något individen övertar av tradition 

och sedan behåller hela livet (Fornäs m fl 1984). Identiteten kan numera omformas och 

ändras. Individen har på så sätt fått utrymme för egna beslut men påverkas också av media 

och styrs av marknaden (Ziehe 1989/1993). Den kulturella friställningen går att ifrågasätta. 

Lalander & Johansson (2002) menar att ungdomar inte är så fria i sina val. De anser att 

ungdomar under en period kan ta avstånd från föräldrarnas värderingar men att de med tiden 
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blir mer lika dem. Tre killar svarade ändå att de trodde att bilintresset kom från pappa. Att de 

till synes är bundna av tradition behöver inte betyda att de inte är friställda. Fornäs (1990) 

menar att det inte bara är lika otänkbart att välja andra livsformer än föräldrarnas. 

 

För att få reda på om eleverna valt studieinriktning efter tradition frågade vi i enkäten vad 

föräldrarna gör. De flesta svarade att föräldrarna arbetade och ingen svarade att föräldrarna 

studerade. Några svarade att de gör ”annat” till exempel är sjukskrivna eller pensionär. Fyra 

på varje skola svarade att en av föräldrarna hade eget företag. De akademiska yrken som 

fanns representerade var sjuksköterska, kirurg, lärare och synkonsulent. Vi kan inte dra några 

direkta slutsatser av dessa svar, eftersom många elever inte specificerade vad föräldrarna 

arbetade med utan bara att de arbetade. Bilden vi fick var ändå att dessa elever inte bara valt 

studieinriktning av tradition utan att valen varit mer fria. 

 

Ziehe (1980/1993) menar att samhällsutvecklingen lett till att ungdomar lättare säger upp 

relationen till sina föräldrar och att det då blir viktigare med kompisar. Även Lalander & 

Johansson (2002) anser att kompisar är en viktig del i ungdomars frigörelseprocess. Som vi 

tidigare skrivit tyckte eleverna i enkäten att kompisar var viktiga. Vi ville också veta hur 

viktig familjen var. 14 av 24 på skola 1 svarade att familjen var mycket viktig, och de övriga 

graderade den från två till fyra. I skola två var spridningen större. Sex av 19 elever tyckte att 

familjen var mycket viktig och sex elever graderade den till fyra.  En elev tyckte att familjen 

var oviktig medan de övriga sex graderade från två till tre. Vi frågade eleverna i intervjun 

varför de trodde att många svarat att familjen var viktig. Vi fick varierande svar, några 

svarade att familjen ” alltid har tagit hand om en” och ”hjälpt en att bli den man är”, de 

”hjälper en ekonomiskt” och de är ett ”personligt stöd”. Vi har i vår undersökning fått en bild 

av att kompisar visserligen var viktiga för dessa ungdomar, men att det inte betydde att 

familjen för den skull var oviktig. 

 

På frågan vad de hade för framtidsplaner svarade 31 av de 43 eleverna i enkäten att de ville 

jobba i framtiden, men endast en (som svarade vid ett senare tillfälle) svarade att han ville 

studera. I intervjun frågade vi vad de trodde att det berodde på. De svarade att det var för att 

de gick den här utbildningen, alla trodde att de skulle få jobb direkt efter studenten. En sa att 

om de behövde mer utbildning så fick de det på arbetsplatserna. I intervjun framkom det att 

två på skola 1 kunde tänka sig att studera i framtiden. Den ena ville plugga för att hon 

funderade på att starta eget och den andra kunde tänka sig att läsa vidare men han visste inte 
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till vad. Den här killen kunde också tänka sig att bli kock eller yrkesmilitär och var den som 

hade föräldrar som ”hatade hela yrket”. Vi tror att han är ett exempel på en ungdom som 

under en period tar avstånd från föräldrarna, även om vi inte vet om han med tiden kommer 

att bli mer lik dem. På skola 1 var det tre elever som på enkäten svarade att de ville starta egna 

företag i framtiden, medan ingen på skola 2 svarade så. Av alla elever ville tio skaffa eget 

boende i framtiden och fyra ville ha familj. Sju elever skrev att de ville tjäna pengar och åtta 

att de ville resa. 

 

Den bild vi fick av elevernas framtidsplaner var att även om många ville jobba, så var det inte 

säkert att alla tänkte sig en framtid som kroppsarbetare. En del ville också resa, starta eget 

företag, tjäna pengar och bilda familj. I den meningen är de kulturellt friställda, men om detta 

endast är under en period i deras liv är inget vi kan uttala oss om utifrån den här 

undersökningen. 

 

6. Slutord 

Vårt syfte var att belysa hur eleverna från de båda skolorna uppfattade läsning av olika texter. 

Vi ville undersöka vilken syn eleverna hade på sig själva som läsare.  Vi var intresserade av 

att undersöka om synen på text hade betydelse i sammanhanget. Vi ville att elevernas olika 

uppfattningar skulle träda fram för att på så sätt få en nyanserad bild av dessa elevers läsning. 

 

De tillvägagångssätt vi använde oss av för att besvara syftet fungerade bra, mycket tack vare 

den givande kombinationen av metoderna enkät och intervju. Genom att börja med enkät fick 

vi en bra utgångspunkt för intervjuerna. Vi har fått en ökad förståelse, en djupare mening av 

elevernas uppfattningar och en nyanserad bild av dessa fordonselevers läsning. Att möta 

elever i parintervjuer på det här sättet har varit mycket intressant, givande och lärorikt. 

 

Bilden vi fått genom enkäten och genom våra samtal med eleverna är att den stereotypa 

fordonseleven som är kille och aldrig läser inte existerar. Vår undersökningsgrupp är mer 

heterogen, det finns till exempel tjejer, sådana som läser ofta och mycket, ett par som kan 

tänka sig att studera och många med olika stilar. Det finns ingen markant skillnad mellan 

tjejerna och killarna i de olika klasserna, inte heller mellan de olika skolorna.  
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Det som också har betydelse för bilden av fordonseleven, har att göra med identiteten. En 

aspekt är att identiteten idag inte är beroende av tradition utan genom friställning kan 

identiteten prövas och ändras. En annan aspekt av identiteten är hur individen ser på sig själv i 

relation till omgivningens uppfattning. Eleverna uppfattas inte som läsare av omgivningen, för 

att de inte använder skolans literacies så framgångsrikt. De uppfattar inte heller sig själva som 

läsare därför att de inte läser böcker. 

 

Utifrån ett snävt perspektiv på text går det att säga att de här eleverna inte är läsare, men 

utifrån ett vidgagat textbegrepp är de läsare. De flesta eleverna läser många olika slags texter, 

nästa varje dag. Hur man som lärare ser på textbegreppet menar vi har betydelse för elevernas 

utveckling av en läsidentitet. Eleverna i vår undersökning uttrycker att de helst läser det som 

intresserar dem. Då det i läroplanen står att man som lärare ska utgå från elevernas intressen 

tycker vi att det är viktigt att ta reda på vad det är som intresserar dem. Intresset kan på så sätt 

användas för att skapa en positiv inställning till läsning av olika typer av text. 

 

Vi har sett att klasserna i vår undersökning har större mångfald och att det är mer komplext än 

tidigare forskning ger uttryck för. Vi menar att komplexiteten ligger i att det inte är så 

självklart att skolan återskapar de sociala strukturerna eller att eleverna är entydigt kulturellt 

friställda.  

 

Den bild vi fått av fordonsklassernas mångfald visar att undervisningen kan göras annorlunda 

utifrån elevernas olikheter. För oss som blivande lärare reser detta undervisningsutmaningar. 

Vi vill utveckla och stärka elevernas identitet som läsare genom att jobba med literacy, det 

vill säga ett vidgat sätt att se på läs- och skrivaktiviteter. Titeln på detta examensarbete, ”Jag 

är inte bokläsare men jag läser annat”, skulle då kunna bli ”Jag är läsare för jag läser allt 

möjlig…”   
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Bilaga 1 

Hej! 
Vi är två studenter som går vår sista termin på lärarutbildningen. Vi skriver ett examensarbete 
i pedagogik med didaktisk inriktning C. Vårt examensarbete ska handla om ungdomars 
läsning. Vi är intresserade av att undersöka gymnasieelever på fordonsprogrammet då vi stött 
på uppfattningen att de oftast inte uppfattar sig själva som läsare utan har en fritidsorienterad 
kultur som är påverkad av media.  Vi vore tacksamma om fick komma och besöka din 
fordonsklass under en lektion för att göra en enkät om detta. Om möjligt skulle vi utifrån 
enkäten också vilja komma tillbaka och göra en eller två parintervjuer med några av eleverna 
och eventuellt intervjua dig som lärare. Alla i undersökningen är anonyma, deltagandet är 
frivilligt och kan när som helst avbrytas. Vi är inte intresserade av enskilda personer utan av 
uppfattningar. Vi vill poängtera att uppgifterna endast kommer att användas för vårt 
examensarbete och inte för kommersiellt bruk.  Examensarbetet kommer att publiceras i en 
databas på Örebro universitet. Vi skulle helst vilja komma v. 15 eller v. 16.  
 
Om du har funderingar och frågor, hör gärna av dig till oss. 
 
 // Eva och Hanna 
 
Eva Englund   
XXX@telia.com  
019-XXX  
073-XXX 
 
Hanna Dibbern 
XXX@hotmail.com 
019-XXX 
0707-XXX 
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Bilaga 2 

ENKÄT 
Vi är två lärarstudenter från Örebro universitet som skriver uppsats om ungdomars läsning. 
Denna enkät kommer att gå ut till några elever på gymnasiet. Du som svarar kommer att vara 
anonym. Svaren kommer att sammanställas med de andra deltagarnas svar. Vi vore mycket 
tacksamma om du svarar så ärligt som möjligt på frågorna. 
 
Allmänt: 
 
1. Är du   Tjej � 
  Kille  � 
 
2. Vilket år föddes Du?  19…. 
 
Här följer några frågor om läsning: Kryssa i så många alternativ du vill 
 
3. Vad läser du på fritiden?  
     Tryckt Texter på 
 text Internet 
Kvällstidningar t.ex. Aftonbladet eller Expressen   � � 

Dagstidningar t.ex. Nerikes Allehanda, Dagens Nyheter   � � 

Motormagasin t.ex. Bilsport Classic, Street Xtreme  � � 

Serietidningar     � � 

Sportmagasin t.ex. Edge, Hästen, Offside, Flugfiske     � � 

Modemagasin t.ex. Veckorevyn eller King    � � 

Musiktidningar t.ex. High Fidelity, Deminzine   � � 

Kändistidningar t.ex. Se och Hör   � � 

Tekniska magasin t.ex. Teknikens Värld   � � 

Dator – och Spelmagasin t.ex. Play, Allt om PC  � � 

Populärvetenskap t.ex. Illustrerad vetenskap   � � 

Slitz, Café eller liknande      � � 

Porrtidningar      � � 

Skönlitteratur t.ex. Sagan om ringen     � � 

Dikter     � � 

Noveller  (korta berättelser)   � � 

Bloggar      � 

Hemsidor      � 

Inget  � 

Annat? Vad? (Ge gärna exempel) 
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4. Hur ofta läser du på fritiden? (Exempelvis varje dag, en gång i veckan, en gång i 
månaden, på sommarlovet, aldrig )  
 

 

 

5. Vad läser du i skolan på lektionerna? (Alla lektioner och i alla ämnen) 

Texter på Internet� 

Skönlitteratur �  

Noveller  � 

Dikter � 

Tidningar �   

Läroböcker  � 

Manualer � 

Inget  � 

Annat? Vad? (Ge gärna exempel) 

 

 

6. Hur ofta läser du i skolan? (T.ex. manualer, skönlitteratur, tidningar mm.)  

Varje dag � 

Varje lektion � 

Varje vecka � 

Annat? Vad? (Ge gärna exempel) 

 

 

7. Vad tycker du om svenskämnet jämfört med de praktiska yrkesämnena? Motivera 
gärna ditt svar! 
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8. Hur ofta besöker du biblioteket? (Skolbibliotek och/eller Stadsbibliotek)  

 

 

 

 

9. Vad gör du på biblioteket? 

 

 

 

 

Nedan följer några frågor, ringa in det som du tycker passar bäst in på dig. (Ringa endast in 

ett alternativ!) Sedan följer några frågor där du själv får skriva ett svar.  

 

10. Hur viktiga är dina fritidsintressen för dig? 

Oviktig  1 2 3 4 5    Mycket viktig 

 

Ev. kommentar: 

 

11. Hur viktiga är kompisar för dig? 

Oviktig  1 2 3 4 5    Mycket viktig 

 

Ev. kommentar: 

 

12. Hur viktig är datorn för dig? 

Oviktig  1 2 3 4 5    Mycket viktig 

 

Ev. kommentar: 

 

13. Hur viktig är familjen för dig? 

Oviktig  1 2 3 4 5    Mycket viktig 

 

Ev. kommentar: 
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14. Hur viktig är läsning för dig? (All typ av läsning) 

Oviktig  1 2 3 4 5    Mycket viktig 

 

Ev. kommentar: 

 

15. Hur viktig är skolan för dig? 

Oviktig  1 2 3 4 5    Mycket viktig 

 

Ev. kommentar: 

 

16. Vad har du för fritidsintressen? 

 

 

 

 

17. a) Tycker du att du har någon särskild stil? 

 

 

 

b) om ”ja” vilken stil har du?  (Ge gärna exempel ev. klädstil, musikstil) 

 

 

 

 

18. Vad lyssnar du på för musik? (Ge gärna exempel) 

 

 

 

19.Vad gör dina föräldrar/förälder? (Med föräldrar menas dem du bor/har bott tillsammans 

med)  

Arbetar � med vad?  

Studerar � till vad? 

Annat � 
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20. Vad har du för framtidsplaner? (T.ex. jobba, resa, studera mm.) 

 

 

 

 

21. Övrigt: Skriv om det är något du vill tillägga (fortsätt gärna på baksidan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för Din medverkan! 
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  Bilaga 3 

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING SKOLA 1  
Vi är två lärarstudenter från Örebro universitet som skriver uppsats om ungdomars läsning. 
Denna enkät kommer att gå ut till några elever på gymnasiet. Du som svarar kommer att vara 
anonym. Svaren kommer att sammanställas med de andra deltagarnas svar. Vi vore mycket 
tacksamma om du svarar så ärligt som möjligt på frågorna. 
 
Allmänt: 
 
1. Är du   Tjej � 6 
  Kille  � 18   
 
2. Vilket år föddes Du?  1990  2  
  1991  22 
Här följer några frågor om läsning: Kryssa i så många alternativ du vill 
 
3. Vad läser du på fritiden?  
     Tryckt Texter på 
 text Internet 
Kvällstidningar t.ex. Aftonbladet eller Expressen   � 7 � 11 

Dagstidningar t.ex. Nerikes Allehanda, Dagens Nyheter   � 11 � 5 

Motormagasin t.ex. Bilsport Classic, Street Xtreme  � 20 � 5 

Serietidningar     � 14 �  

Sportmagasin t.ex. Edge, Hästen, Offside, Flugfiske     � 6 � 1 

Modemagasin t.ex. Veckorevyn eller King    � 6 � 2 

Musiktidningar t.ex. High Fidelity, Deminzine   � 4 � 1 

Kändistidningar t.ex. Se och Hör   � 7 � 1 

Tekniska magasin t.ex. Teknikens Värld   � 8 � 1 

Dator – och Spelmagasin t.ex. Play, Allt om PC  � 4 � 3 

Populärvetenskap t.ex. Illustrerad vetenskap   � 5 �  

Slitz, Café eller liknande      � 8 �  

Porrtidningar      � 5 � 

Skönlitteratur t.ex. Sagan om ringen     � 10 �  

Dikter     � 3 � 3 

Noveller  (korta berättelser)   � 3 � 2 

Bloggar      � 11 

Hemsidor      � 15 

Inget  � 2 

Annat? Vad? (Ge gärna exempel)  blocket.se 1 
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4. Hur ofta läser du på fritiden? (Exempelvis varje dag, en gång i veckan, en gång i 

månaden, på sommarlovet, aldrig )  

 

Sällan eller aldrig 3 Varje vecka 3 

Varje dag 11 Övrigt 5  

 

5. Vad läser du i skolan på lektionerna? (Alla lektioner och i alla ämnen) 

Texter på Internet� 18 

Skönlitteratur � 8 

Noveller  � 6 

Dikter � 3 

Tidningar � 4   

Läroböcker  � 22 

Manualer � 13 

Inget  � 

Annat? Vad? (Ge gärna exempel) 

Instruktionsböcker 1 

 

6. Hur ofta läser du i skolan? (T.ex. manualer, skönlitteratur, tidningar mm.)  

Varje dag � 13 

Varje lektion �1 

Varje vecka �7 

Annat? Vad? (Ge gärna exempel) 

De lektioner jag måste 1 

Vet ej 1 

Hela tiden 1 

 
7. Vad tycker du om svenskämnet jämfört med de praktiska yrkesämnena? Motivera 
gärna ditt svar! 
 

Roligare med praktiska 10 Övrigt 4 

Tråkigt 7    
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8. Hur ofta besöker du biblioteket? (Skolbibliotek och/eller Stadsbibliotek)  

En gång/veckan 1 Två gånger/månad 1  

När jag måste 3 Sällan eller aldrig 18   

 

9. Vad gör du på biblioteket? 

Lånar böcker 13 Vad tror du? 1 Inget 3   Övrigt 3 

 

 

Nedan följer några frågor, ringa in det som du tycker passar bäst in på dig. (Ringa endast in 

ett alternativ!) Sedan följer några frågor där du själv får skriva ett svar.  

 

10. Hur viktiga är dina fritidsintressen för dig? 

Oviktig  1 2 3 4 5    Mycket viktig 

             1 6 17 

Ev. kommentar: 

 

11. Hur viktiga är kompisar för dig? 

Oviktig  1 2 3 4 5    Mycket viktig 

    6 18 

Ev. kommentar: 

 

12. Hur viktig är datorn för dig? 

Oviktig  1 2 3 4 5    Mycket viktig 

 1 9 5 4 5 

Ev. kommentar: Blocket varje dag 1 

 

13. Hur viktig är familjen för dig? 

Oviktig  1 2 3 4 5    Mycket viktig 

  1 3 6 14 

Ev. kommentar: 
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14. Hur viktig är läsning för dig? (All typ av läsning) 

Oviktig  1 2 3 4 5    Mycket viktig 

 5 3 13 1 2 

Ev. kommentar: Ej böcker 1 

 

15. Hur viktig är skolan för dig? 

Oviktig  1 2 3 4 5    Mycket viktig 

  3 4         1 7 9 

Ev. kommentar: 

 

16. Vad har du för fritidsintressen? 

Bil- och motorrelaterade 16 kompis och flickvän 10 Mode 1 

Sport och träning 8  Festa 1  Laga mat 1 

Jakt och fiske 1  Datorer 3  Foto 1 

Musik 2   Pussel 1 

 

17. a) Tycker du att du har någon särskild stil? 

Nej 14  Ja 2  

Blandat 1  Vanlig 1 

Raggare 2 

b) om ”ja” vilken stil har du?  (Ge gärna exempel ev. klädstil, musikstil) 

Vet ej 1  Mode 1 

Hårdrockare 1 Allmän 1 

Ingen 2 

 

18. Vad lyssnar du på för musik? (Ge gärna exempel) 

Hårdrock/metal 8 Reggae 2 Techno 3   Rock 2  

Rockabilly 3  Hiphop 3   50/60-talsmusik 3 Övrigt 11 

Psykobilly 2  Trance 2 Allt 7 
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19.Vad gör dina föräldrar/förälder? (Med föräldrar menas dem du bor/har bott tillsammans 

med)  

Arbetar � med vad? 41   

Studerar � till vad?  

Annat � 1  

Vet ej 1 

 

20. Vad har du för framtidsplaner? (T.ex. jobba, resa, studera mm.) 

Jobba 18  Eget boende 5 Starta eget företag 3  

Resa 4  Familj 3  Övrigt 2 

(Studera 1)  Tjäna pengar 3 

 

21. Övrigt: Skriv om det är något du vill tillägga (fortsätt gärna på baksidan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 4 

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING SKOLA 2  
Vi är två lärarstudenter från Örebro universitet som skriver uppsats om ungdomars läsning. 
Denna enkät kommer att gå ut till några elever på gymnasiet. Du som svarar kommer att vara 
anonym. Svaren kommer att sammanställas med de andra deltagarnas svar. Vi vore mycket 
tacksamma om du svarar så ärligt som möjligt på frågorna. 
 
Allmänt: 
 
1. Är du   Tjej �  
  Kille  � 19   
 
2. Vilket år föddes Du?  1990  18  
  1989  1 
Här följer några frågor om läsning: Kryssa i så många alternativ du vill 
 
3. Vad läser du på fritiden?  
     Tryckt Texter på 
 text Internet 
Kvällstidningar t.ex. Aftonbladet eller Expressen   � 6 � 5 

Dagstidningar t.ex. Nerikes Allehanda, Dagens Nyheter   � 8 � 3 

Motormagasin t.ex. Bilsport Classic, Street Xtreme  � 16 � 2 

Serietidningar     � 7 � 1  

Sportmagasin t.ex. Edge, Hästen, Offside, Flugfiske     �  �  

Modemagasin t.ex. Veckorevyn eller King    �  �  

Musiktidningar t.ex. High Fidelity, Deminzine   �  �  

Kändistidningar t.ex. Se och Hör   �  �  

Tekniska magasin t.ex. Teknikens Värld   �  � 1 

Dator – och Spelmagasin t.ex. Play, Allt om PC  � 2 � 1 

Populärvetenskap t.ex. Illustrerad vetenskap   � 1 � 1  

Slitz, Café eller liknande      � 6 � 2  

Porrtidningar      � 3 � 4 

Skönlitteratur t.ex. Sagan om ringen     �  �  

Dikter     �  �  

Noveller  (korta berättelser)   �  �  

Bloggar      � 4 

Hemsidor      � 10 

Inget  �  

Annat? Vad? (Ge gärna exempel) 
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4. Hur ofta läser du på fritiden? (Exempelvis varje dag, en gång i veckan, en gång i 
månaden, på sommarlovet, aldrig )  
 

Sällan eller aldrig 6 Varje vecka 6 

Varje dag 6  Övrigt 1 

 

5. Vad läser du i skolan på lektionerna? (Alla lektioner och i alla ämnen) 

Texter på Internet� 13 

Skönlitteratur �  

Noveller  � 1 

Dikter �  

Tidningar �    

Läroböcker  � 18 

Manualer � 6 

Inget  � 

Annat? Vad? (Ge gärna exempel) 

 

 

6. Hur ofta läser du i skolan? (T.ex. manualer, skönlitteratur, tidningar mm.)  

Varje dag � 5 

Varje lektion �1 

Varje vecka � 9 

Annat? Vad? (Ge gärna exempel) 

Aldrig 1 

Någon enstaka lektion 1 

Ibland 1 

 
7. Vad tycker du om svenskämnet jämfört med de praktiska yrkesämnena? Motivera 
gärna ditt svar! 
 

Roligare med 6 Övrigt 8 

Tråkigt 5 
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8. Hur ofta besöker du biblioteket? (Skolbibliotek och/eller Stadsbibliotek)  

Någon/några gånger i veckan 4  Ibland 2   

När jag måste 1   Sällan eller aldrig 10 

Ganska ofta 2 

 

9. Vad gör du på biblioteket? 

Lånar böcker 1 Internet 14   Inget 2 

 

 

Nedan följer några frågor, ringa in det som du tycker passar bäst in på dig. (Ringa endast in 

ett alternativ!) Sedan följer några frågor där du själv får skriva ett svar.  

 

10. Hur viktiga är dina fritidsintressen för dig? 

Oviktig  1 2 3 4 5    Mycket viktig 

  1 3 9 6 

       

Ev. kommentar: 

 

11. Hur viktiga är kompisar för dig? 

Oviktig  1 2 3 4 5    Mycket viktig 

 1  2 7 9 

Ev. kommentar: 

 

12. Hur viktig är datorn för dig? 

Oviktig  1 2 3 4 5    Mycket viktig 

 2 5 7 1 5 

Ev. kommentar: Det är bra att ha eventuella kommunikationsmedel 1 

 

13. Hur viktig är familjen för dig? 

Oviktig  1 2 3 4 5    Mycket viktig 

 1 4 2 6 6 

Ev. kommentar: 
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14. Hur viktig är läsning för dig? (All typ av läsning) 

Oviktig  1 2 3 4 5    Mycket viktig 

 8 6         1 4   

Ev. kommentar:  

 

15. Hur viktig är skolan för dig? 

Oviktig  1 2 3 4 5    Mycket viktig 

  6 5          7 1 

Ev. kommentar: 

 

16. Vad har du för fritidsintressen? 

Bil- och motorrelaterade 15 Kompis och flickvän 11   

Jakt och fiske 2  Datorer 2 

Festa 4    

 

17. a) Tycker du att du har någon särskild stil? 

Nej 9  Ja 6  

Kanske 1  Den jag är 1 

Mig själv 1 

 

b) om ”ja” vilken stil har du?  (Ge gärna exempel ev. klädstil, musikstil) 

   

Rockabilly 1  Psykobilly 1  

”Spännis” 1  Allt möjligt 1  

Raggare 2   Min stil 1 

 

18. Vad lyssnar du på för musik? (Ge gärna exempel) 

Hårdrock/metal 9 Techno 2   Rock 3  

Rockabilly 4  Hiphop 4  Övrigt 17   

Allt 4 

 

 



 52

19.Vad gör dina föräldrar/förälder? (Med föräldrar menas dem du bor/har bott tillsammans 

med)  

Arbetar � med vad? 26 

Studerar � till vad?  

Annat � 4  Sjukskriven 1 

 Pensionär 1   

 

20. Vad har du för framtidsplaner? (T.ex. jobba, resa, studera mm.) 

Jobba 13  Eget boende 5 Övrigt 2  

Resa 4  Familj 1  Tjäna pengar 4 

 

21. Övrigt: Skriv om det är något du vill tillägga (fortsätt gärna på baksidan) 

 

☺ 1 

Töntigt test 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 5 

Ämnen/teman till intervju med elever skola 1 
 
Läsning 
 
Ser du dig själv som en läsare? 
Vad tycker du bäst om att läsa? I skolan/ på fritiden? 
Många i klassen tyckte att läsning inte var så viktig, även om många svarade att de läste 
nästan varje dag, vad tror du att det beror på? 
Hur ofta läser du texter på Internet jämfört med tryckta texter? 
Vad är det för typ av texter ni läser på Internet i skolan? 
Om någon i klassen skulle gilla att läsa skönlitteratur, noveller eller dikter, skulle de kunna 
erkänna det då? 
 
Skolan 
 
Enligt enkäten tyckte många att skolan var viktig, vad är det i skolan som du tycker är viktigt? 
Varför valde du fordonsprogrammet? 
Vad skulle du annars ha valt? 
 
Svenskämnet 
 
På enkäten svarade många att de praktiska ämnena var roligare än svenskan, varför tror du att 
de flesta tycker så? 
Tycker du att man skulle ta bort svenskan helt? Varför/ varför inte? 
Hur skulle svenskan kunna bli roligare? 
Vad gör ni på svensklektionerna? 
Om någon i klassen skulle tycka om svenskan, skulle han/hon kunna säga det då? 
På vår fråga om vad ni gör på biblioteket, svarade många att de aldrig eller sällan var där och 
att de i så fall lånade böcker där. Skulle du gå dit oftare om du visste att man bland annat 
också kan läsa tidningar, fika, låna filmer, musik, tidningar och ljudböcker där? 
 
Fritid 
 
På fritiden håller ni i klassen ofta på med bilar och är med kompisar, finns det något annat ni 
gör tillsammans med kompisar? 
Vad tror du att ditt intresse för bilar kommer ifrån? 
 
Familjen 
 
Många har på enkäten svarat att familjen är viktig, varför tror du att det är så? 
 
Framtiden 
 
Många i er klass har svarat att de vill jobba och ha egna företag efter gymnasiet, men 
ingen har svarat att de vill studera i framtiden, varför tror du att det är så? 
Hur ser du på framtiden, vad gör du om 10 år?  
  
 



 54

Bilaga 6 

Ämnen/teman till intervju med elever, Skola 2 
 
Läsning 
Några i klassen svarade att de aldrig eller sällan läste på fritiden, men har ändå kryssat i att de 
läser, vad tror ni att det beror det på? 
Ser du dig själv som läsare? 
Varför tror ni att de flesta som läser oftare läser på Internet? 
Vad tycker ni bäst om att läsa? I skolan/ på fritiden? 
Många i klassen tyckte att läsning inte var så viktig, även om flera svarade att de läste nästan 
varje dag, eller flera gånger i veckan, vad tror du att det beror på? 
Hur ofta läser ni texter på Internet jämfört med tryckta texter? 
Vad är det för typ av texter ni läser på Internet i skolan? 
Vad för typ av läroböcker (alla ämnen, alla lektioner) läser ni?  
Om någon i klassen skulle gilla att läsa skönlitteratur, noveller eller dikter, skulle de kunna 
erkänna det då? 
 
Skolan 
Enligt enkäten tyckte många att skolan var ganska viktig, vad tror ni att det är i skolan som är 
viktigt? 
Varför valde du fordonsprogrammet? 
Vad skulle du annars ha valt? 
 
Svenskämnet 
På enkäten svarade en del att de praktiska ämnena var roligare än svenskan, varför tror du att 
de flesta tycker så? 
Tycker du att man skulle ta bort svenskan helt? Varför/ varför inte? 
Hur skulle svenskan kunna bli roligare? 
Vad gör ni på svensklektionerna? 
Om någon i klassen skulle tycka om svenskan, skulle han kunna säga det då? 
På vår fråga om vad ni gör på biblioteket, svarade många att de surfade på Internet. Skulle ni 
kunna tänka er att gå dit för att läsa tidningar, låna filmer, musik, tidningar och ljudböcker?  
 
Fritid 
På fritiden håller ni i klassen ofta på med bilar, skruvar och är med kompisar, finns det något 
annat ni gör tillsammans med kompisar? 
Kan du beskriva en dag efter skolan! 
Vad tror du att ditt intresse för bilar kommer ifrån? 
 
Familjen 
Flera har i enkäten svarat att familjen är viktig, varför tror du att det är så? 
 
Framtiden 
Många i er klass har svarat att de vill jobba efter gymnasiet, men ingen har svarat att de vill 
studera i framtiden, varför tror ni att det är så? 
Hur ser du på framtiden, vad gör du om 10 år?  
  
 
 


