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Förord  
Ett självständigt uppsatsarbete är på många sätt en gemensam textprodukt därför vill jag nu 

uttrycka min tacksamhet. Tack till er som intervjuades för att ni delade med er av er tid i en på 

flera sätt konstlad samtalssituation. Ett särskilt varmt tack vill jag rikta till Ninni Wahlström 

för hennes sakliga och engagerade handledarskap. Tack alla ni som jag räknar som min familj 

för att ni lyssnat på mina ord. Ida, tack för din värme, tack för din tro på min förmåga och 

tack för ditt tålamod.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 
Huvudsyftet med studien är att undersöka fem svenskundervisande lärares språk- och 

talhandlingar avseende pojkars läs- och skriftspråkande. Studiens undersökningsfokus är 

således riktat mot på vilka sätt pojkars läs- och skriftspråkande uppfattas i lärares språk- och 

talhandlingar. Ambitionen har även varit att säga något om vilket literacyerfarande pojkar 

erbjuds inom svenskämnet.  

Teoretiskt förankras studien i två perspektiv, ett anglosaxiskt forskningsinriktat gällande 

literacy (Fast 2007) och ett diskursanalytiskt (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Studiens 

ansats är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer har genomförts (Kvale & Brinkmann 

2009). Empirin har i sin tur analyserats genom ett diskursanalytiskt perspektiv (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). 

Utifrån studiens resultat presenteras en konstruktion av svenskämnet samt två 

konstruktioner som belyser hur pojkar positioneras som läs- och skriftspråkande individer; 

Konstituering av ämnet, ”Pojkar är pojkar” samt ”Pojkar har inte tid att läsa”.  

Intervjustudiens resultat visar att pojkars läs- och skriftspråkande konstitueras som åtskilt från 

flickors, vilka i sin tur förväntas göra andra literacyerfarenheter. Pojkar uppfattas befinna sig 

på olika literacyarenor som medskapare av literacies utanför skolan. Att intressera pojkar för 

literacyaktiviteter inom svenskämnets undervisningspraktik ser de intervjuade lärarna som en 

pedagogisk utmaning. Till följd av detta tyder studiens resultat på att en stor del av ansvaret 

för vilka former av literacies och på vilka sätt pojkar blir literacyutövande individer i 

klassrumspraktiken förläggs till den enskilde skriftspråkande pojken. 
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1. Inledning 
Är det relevant att undersöka hur pojkar konstitueras som läsare och skrivare? Ett 

möjligt svar på en sådan fråga kan vara att referera till PISA-resultaten under 2000-talet. 

I PISA (Programme for International Student Assessment) återfinns pojkar som en 

grupp vars resultat försämrats över tid. Undersökningen genomförs i regi av OECD 

(Organisation for Economic Cooperation and Development). Undersökningen 

genomförs vart tredje år och granskar 15-åriga elevers förmågor i matematik, 

naturvetenskap och läsförståelse (Skolverket 2010).  

I PISA undersöks elevers reading literacy avseende förmågor som att kunna 

informationssöka, tolka, reflektera och skapa mening i relation till texter genom 

individuell aktiv läsning. 2009 års undersökning visar att den obligatoriska svenska 

skolan presterat under förväntan vad gäller att utveckla elevers läsförståelse, avseende 

reading literacy. Resultaten visar att läsförståelsen bland pojkar, försämrats i jämförelse 

med undersökningen genomförd år 2000. Sammanställningen av resultatet tyder också 

på att den obligatoriska svenska skolan halkar efter andra jämförbara länders 

skolsystem, framförallt gällande elevers läsförståelse (Skolverket 2010).  

PISA-undersökningen från år 2000 fokuserade delvis på något andra förmågor i 

jämförelse med undersökningen genomförd år 2009. Detta beror på vad 

skolverksrapporten Rustad att möta framtiden? benämner människors förändrade sätt att 

läsa, till exempel i förhållande till texter i webbmiljö eller inom olika genrer. Vid 2009 

års undersökning deltog 66 länder, motsvarande antal länder vid 2000 års undersökning 

var 32. År 2000 ansågs svenska 15-åringar i regel utgöras av en grupp med mestadels 

goda läsare ur ett internationellt perspektiv. Vid den senaste undersökningen beträffande 

läsförståelse, urskiljs att gruppen svagpresterande elever ökat samt att pojkar utgör en 

betydande andel av den så kallade svagpresterande gruppen (Skolverket 2010).  

PISA-problematiken är redan före 2009 års undersökningsresultat 

uppmärksammad bland annat av Ivar Bråten (2008a) samt Monica Reichenberg (2008). 

Bråten (2008a), Reichenberg (2008) liksom Gunilla Molloy (2007) nämner samtliga den 

så kallade matteuseffekten, vilken kortfattat går ut på att den som har mycket, kommer 

också att få mer och den som intet eller litet har kommer få allt mindre. Resonemanget 

kan appliceras på pojkars läsande och skrivande. Detta eftersom matteuseffekten 

åskådliggör hur betydelsefullt det kan vara att fokusera på hur andra faktorer än endast 
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den individuella läsningen samverkar med det PISA-undersökningen visar (Skolverket 

2010), speciellt då det gäller pojkars utvecklande av läs- och skrivförmåga.  

Förutom socioekonomiska skillnader och kön är bland annat etnicitet, sexualitet 

samt det kulturella sammanhanget, sammanbundet med på vilka sätt läs- och 

skriverfarandet ser ut och gestaltas i klassrumsundervisning (Watson & Kehler; Martino 

2010, Fast 2008, Skelton 2001).  

I kontrast till detta kan den undersökning Robert Rosenthal presenterade redan 

1968 nämnas, vilken bekräftar vad som ofta kallas pygmalioneffekten och sedermera 

rosenthaleffekten. I korthet kan rosenthaleffekten sägas gå ut på att de förväntningar 

lärare har, på till exempel elevers läs- och skrivförmåga, får en avgörande betydelse för 

elevernas reella prestationer (Rosenthal & Jacobson 1968). Utifrån ett sådant sätt att se 

är det troligen möjligt att påstå, att lärares tal om pojkar, som läsare och skrivare är 

medskapare till elevers läs- och skrividentiteter. Sammantaget återfinns här ett intresse 

och en argumentation för att ett syfte med tillhörande forskningsfrågor formulerats och 

presenteras på nedanstående vis.  

1.1 Syfte 
Avsikten med studien är att undersöka fem svenskundervisande lärares språk- och 

talhandlingar avseende pojkars läs- och skriftspråkande. Utgångspunkten för studien är 

att språk är uttryck för handling och att sättet vi väljer att tala om olika fenomen på 

också formar vår uppfattning om världen (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Nedan 

preciseras syftet i tre forskningsfrågor. Syftet undersöks med en kvalitativt 

diskursanalytisk forskningsansats.  

 

Forskningsfrågor 

• På vilka sätt konstitueras svenskämnet utifrån lärares perspektiv? 

• Vilka literacies tillskrivs pojkar i lärares tal om klassrumspraktik? 

• Hur uppfattar lärare pojkars literacyaktiviteter i och utanför 

undervisningspraktik?  
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1.2 Centrala begrepp 

Ett diskursteoretiskt perspektiv som ett sätt att förstå språk som handling är centralt för 

denna studie (Winther Jørgensen & Phillips 2000). I texten skiljer jag på ett 

diskursteoretiskt perspektiv och ett diskursanalytiskt. Det diskursteoretiska perspektivet 

är det vad, vilket jag med ett diskursanalytiskt perspektiv gör någonting med. Specifika 

begrepp tillhörande dessa perspektiv tas mer ingående upp i det metodologiska kapitlet. 

Genomförande av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer och dess innebörd belyses 

även där (Kvale & Brinkmann 2009).  

Ett antal begrepp med anknytning till literacy används i studien. Begreppet 

literacy ses som ett överordnat begrepp, vilket står i relation till en rad andra begrepp 

relaterat till läsande och skrivande. När jag använder begreppet literacyaktiviteter i 

uppsatsen är det min översättning av engelskans literacy practices. Synonymt med 

literacyaktiviteter använder jag även literacypraktik(er). Då begreppen 

literacyerfarenheter, literacyerfarande samt literacyutövanden används i denna studie 

handlar det om aspekter som kan betraktas med begreppet literacy events som förlaga. 

Carina Fast (2007) argumenterar i sin användning av literacybegreppet för att 

mängden uttrycksätt ökar möjligheten att förstå hur olika literacies används inom olika 

literacyarenor. Hon påpekar att literacybegreppet länge relaterades till att läsa och 

skriva, men att begreppet förskjutits och vidgats till att omfatta en vidare tolkning. Fast 

(2007) visar också att det finns en skillnad mellan literacy practices och literacy events. 

Literacy practices berör historiska, sociala och kulturella aspekter av när, var, vad och 

hur literacy events kommer till uttryck i olika sammanhang exempelvis i en 

klassrumspraktik. Literacy events handlar således om vad som konkret pågår inom olika 

literacy practices.  

Roger Säljö (2000) gör en åtskillnad mellan erfarenhet och kunskap. I denna 

studie används erfarenhet och erfarande i anslutning till de mångfacetterade 

literacybegreppen. Jag särskiljer således inte erfarenhet från kunskap utan begreppen 

betraktas synonymt (Wahlström 2007). 
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2. Tidigare forskning 
I syftet ovan nämns några av studiens mer centrala begrepp, till exempel literacy och 

literacyaktiviteter. Studien förankras teoretiskt i två perspektiv, ett diskursanalytiskt 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000) och ett anglosaxiskt forskningsinriktat gällande 

literacy (Fast 2007). Det diskskursanalytiska perspektivet behandlas i kapitel tre, 

metodologiska överväganden. I kapitel två belyses hur literacybegreppet uppfattas vara 

mångtydigt förgrenat. Kapitlet kan läsas som en teoretisk uppbyggnad i 

literacyavseende, där även svenskämnet berörs. Valet att tillämpa två teoretiska 

perspektiv i denna studie har gjorts för att öka möjligheterna att belysa 

forskningsintresset ur olika infallsvinklar. Då ett literacyperspektiv används i denna 

diskursanalytiska studie sker ett begreppsliggörande i förhållande till de fenomen som 

jag undersöker i studien. Dessa fenomen är dels pojkars läsande och skrivande, dels hur 

pojkar i de fem intervjuade lärarnas språk- och talhandlingar positioneras som läsare 

och skrivare.   

2.1 Literacy 
Literacy eller snarare literacies i plural är begrepp knutna till förmågan att läsa, skriva, 

se och samtala. Dessa förmågor kan jämföras med vad kursplanen i svenska uttrycker 

angående elevers förmågor gällande läsa, skriva, tala och samtala (Skolverket 2011). 

Aktiva och kommunikativa aspekter i olika läs- och skrivsammanhang betonas. 

Begreppet, literacy anses svåröversatt från engelska och berör läs- och skrivaktiviteter 

på ett mångfacetterat vis, bland annat beroende på hur, och av vem, det används (Ewald 

2007). Den historiska och kulturella kontext där literacyaktiviteter bedrivs blir central 

för tolkningen av literacyn (Strømsø 2008). Således används begreppet för att skapa 

förståelse om samband mellan läskunnighet och läsförståelse inom textgenrer och 

språkliga praktiker (Molloy 2007).  

Det finns en rad olika sätt att benämna olika former av literacies vilka ofta står i 

relation till varandra (Fast 2007, Ewald 2007). Anette Ewald (2007) nämner i sin 

avhandling att literacyforskningen ifrågasatt ett traditionellt reducerat sätt att se på 

läsande och skrivande som två motpolsfärdigheter. Istället framhålls olika 

literacyaktiviteter som starkt sammankopplade med utvecklandet och förändringen i 

människors sätt att läsa och skriva i olika historiska, kulturella och sociala 

språksammanhang.  
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Hur olika samhällen ser, samt har sett på, vad det innebär att kunna läsa och skriva 

varierar. Ett samtida exempel på att betydelseinnebörden delvis kan skifta och ändra 

karaktär bara på ett decennium exemplifieras här genom omformuleringen i de olika 

PISA-definitionerna gällande reading literacy från undersökningen år 2000 till 

undersökningen genomförd år 2009. Före år 2009 definierades begreppet av PISA: 

 
Förmåga att förstå, använda och reflektera över texter för att uppnå sina egna mål, 
utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället (Skolverket 
2010, s 29).  

 
År 2009 är definitionen istället formulerad:  

 
Förmåga att förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter för att 
uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i 
samhället (min kursivering, Skolverket 2010, s 29).  

 
Vid ett ytligt betraktande kan skillnaden i definition rörande engagemanget i texter 

verka närmast obetydlig, men det är dock en språklig bestämning med direkta 

konsekvenser, till exempel för hur PISA-undersökningen utformas och bedöms.  

 Att läsa och förstå handlar om oerhört mycket mer än bara avkodningsfärdighet 

(Reichenberg 2010, Bråten 2008b, Ewald 2007, Langer 2005). Ewald (2007) menar att 

det är missvisande att betrakta läsning som bestående av i sig endast två fristående 

komponenter; avkodning och förståelse. Trots det är föreställningen väl förankrad i den 

obligatoriska skolans lästradition. Bråten (2008b) visar i sin tur att då en text ska förstås 

genom att läsaren jämför och kritiskt granskar handlar det om att utnyttja ett flertal 

komponenter i förståelseprocessen, till exempel förkunskap och läsmotivation. Detta 

med avsikten att både utvinna en textnära förståelse och skapa mening genom att dra 

egna slutsatser i anknytning till texten.  

2.2 Att läsa och förstå 
Lässtrategier och förståelsestrategier vilka underlättar i meningsskapandet mellan läsare 

och text framhålls som en mycket effektiv väg för att elever ska kunna utveckla sin 

läsförståelse. Att kunna gå in i olika världar och föreställa sig olika världar är dessutom 

verksamma element i förståelsen av den faktiska världen (Stensson 2006). Judith A. 

Langer (2005) återkommer i boken Litterära föreställningsvärldar genomgående just 

till begreppet föreställningsvärld vilket ges en vid betydelse:  

 
En föreställningsvärld är inte bara bildlig, den är inte heller alltid en 
språkupplevelse. Snarare omfattar föreställningsvärlden vad en person tänker, 
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känner och anar, ibland medvetet, ofta obemärkt medan han eller hon bygger upp 
förståelse (s 29). 
 

Synonymt med föreställningsvärld används föreställningsbyggande klassrum som ett 

interpreterande begrepp i texten. Föreställningsvärlden återfinns i anknytning till det 

föreställningsbyggande klassrummet som en social företeelse. Individen ”tänker, känner 

och anar” visserligen likt i citatet ovan, utifrån vad som kan tolkas känneteckna en inre 

lärprocess, men Langer (2005) poängterar genomgående byggandet av föreställningen 

ur ett samtalande och socialt perspektiv. Langers (2005) epistemologiska synsätt (jfr. 

Bråten 2008) kan sammanfattas med att förståelse och tolkning oskiljaktigt hör samman. 

Den litterära tolkningen är då en provisorisk, högst tillfällig tolkning med starka 

kontextbundna och subjektiva drag. Det betyder inte att centrala begrepp i 

litteraturundervisningen ska förbises utan att närmandet av centrala begrepp bör ske 

utifrån ett dialogiskt skapat undervisningssammanhang. Tolkning i ett sådant 

undervisningssammanhang ses vara en process vilken leder till förståelse av till exempel 

ett litterärt verk. Tolkningen är också förutsättningen för förståelsehandlingen; att läsa, 

men läsningen, tillika tolkningen upphör inte när en individ har slutat läsa. Att tolka är 

en process som kan pågå både under och efter själva läsningen. Denna kunskapssyn och 

sättet att se på litterär tolkning medför att didaktikens vem ständigt är närvarande i 

Langers (2005) beskrivning av hur skönlitterära texter och elever kan mötas och 

samspela i ett socialt sammanhang.  

Att skapa en lärmiljö handlar om att skapa ett meningsbyggande sammanhang 

vilket kan konkretiseras utifrån Langers (2005) exemplifiering av subjektivt respektive 

diskursivt tänkande. Individen rör sig inte uteslutande mellan den ena eller andra 

dikotomin, att tänka subjektivt eller diskursivt, ingetdera av tankesätten utestänger 

heller den andra tankekategorin utan båda används växelvis. Men individen kan ändå 

sägas röra sig mellan ett subjektivt eller ett diskursivt sätt att tänka enligt Langer (2005), 

och detta beror på vilket syfte individen har framför sig då den ska välja tankesätt. Valet 

sker ofta omedvetet och Langer (2005) framhåller att syftet med en läs- och 

skrivaktivitet kan skifta samtidigt som det brukar finnas ett generellt huvudfokus. Att 

förhålla sig till detta huvudfokus, eller övergripande syfte, kan sägas vara riktningen för 

skapandet av mening för individen, oavsett om det handlar om en enskild 

tolkningsförståelse eller om att individen är medlem av ett gemensamt 

tolkningssammanhang. Skapandet av mening i en enskild förståelse- och 

tolkningsprocess kan ske då individen läser eller skriver på egen hand. I motsatt riktning 
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så kan gemensamma tolkningssammanhang inbegripa samtal om specifika läs- och 

skrivaktiviteter. Ett litterärt tänkande eller ett diskursivt utvecklat tänkande menar 

Langer (2005) är användbart i många olika situationer och det omedvetna valet av 

tankesätt är avhängigt den situation vi befinner oss i. Jämförelsevis drar Langer (2005) 

en parallell mellan litterärt föreställningsvärldstänkande och vetenskapligt tänkande där 

syfte, huvudfokus eller generellt antagande utgörs av en hypotes vilket kan likställas 

med referenspunkten som är den medelpunkt en litterär tolkningsförståelse växer 

utifrån. Det litterära föreställningstänkandet är på så vis diskursivt liknande ett 

traditionellt vetenskapligt tänkande, men samtidigt i samverkan med ett subjektivt 

tänkande.  

När avsikten är att framkalla förutsättningar för byggandet av tolkning i relation 

till skönlitterära texter är det enligt Langer (2005) lärarens uppgift att skapa stöttande 

byggnadsställningar, scaffolding, eller litterära referenspunkter, så att eleverna ska våga 

röra sig mellan sina offentliga och privata jag. Samtalet ses som ett tankeprovocerande 

instrument för att tränga djupare in i texter som skall generera nya insikter och 

”horisonter av möjligheter” (t.ex. s 56) för eleverna att dra slutsatser, tolka och förstå 

utifrån.  

Att läsa och förstå innebär dessutom, vilket lyfts fram av Eve Bearne (2004), olika 

saker inom olika modaliteter eller genrer. Till exempel är multimodala och digitala 

texter inte alltid linjära vilket ställer andra slags krav på läsförståelse än vad linjära, 

vanligtvis bokbundna texter innefattas av. För att vara en skicklig navigatör inom ett 

literacyområde krävs god förtrogenhet inom modaliteten, andra områden eller literacies 

behöver däremot inte vara lika enkla att behärska för individen (Evans 2004). 

Sammantaget betyder detta att innebörden av att läsa och förstå text uppfattas som något 

föränderligt och sociokulturellt betingat (Säljö 2000). Säljö (2000) nämner till exempel 

begreppet literacy events där textskapande och textanvändande ses vara delar av 

komplexa situerade sociala företeelser.  

2.3 Diskursiv meningsförhandling 
Anne Haas Dyson (1997) menar att förmågor som rör språkutveckling såsom läs- och 

skrivaktiviteter inte kan betraktas dekontextualiserat bortom en social praktiks kulturella 

samt relationella premisser. Hon ser till språkutveckling som en ideologisk process. 

Språkutveckling och funktionellt användande av språk sker i interaktion inom givna 

sociala praktiker med diskursiva begränsningar och spelregler. Samtidigt som 
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människor lär sig språk, sker språkutveckling utifrån relationellt betingade 

förutsättningar, vilka är föränderliga men samtidigt relativt strukturellt fasta. Därmed lär 

sig människor att positionera sig inom den sociala praktiken eller diskursen vari ett 

språkligt handlingsmönster kan utvecklas i relation till den sociala praktikens 

handlingsutrymme då språk artikuleras. Intressanta frågor att ställa för att bättre förstå 

en social praktiks premisser blir då exempelvis vilka ord som pojkar respektive flickor 

kan använda. Vilken roll spelar ålder, etnicitet, klass, religion och kön för människors 

möjlighet att uttrycka sin vilja och identitet? Människor i sociala praktiker förstås inom 

den diskursteoretiska forskningstraditionen som meningsförhandlare, mer än 

meningsskapande i sig. Samtidigt står förhandlingen om mening alltid i centrum för den 

sociala gemenskapen och är således föränderlig, eller med ett diskursteoretiskt 

språkbruk kontingent (Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

Haas Dyson (1997) visar hur barn genom populärkulturella berättelser eller genrer 

såsom superhjältegenren förhandlar om social mening och tillför förändring i 

klassrummets språk- och literacypraktik. Klassrummet ses både som en spegling av en 

ständigt mångfaldigande sociokulturell värld och ett rum som formar kulturell eller 

mänsklig förståelse för hur vi kan nyskapa och omskapa sätt att leva tillsammans. Om 

världen förenklat, tvådimensionellt uttryckt, är objektet för människans spegling är 

språklig aktivitet verktyget med vilket människan undersöker, förnyar och omskapar 

objektet genom subjektiv, individuell samt gemensam spegling (Haas Dyson 1997). Här 

likställer Haas Dyson (1997) aktiviteten att lära sig skriva med aktiviteten att lära sig 

delta kulturellt utifrån det sociala livets förutsättningar. Detta resonemang ligger i linje 

med vad James Paul Gee (2005) skriver om literacy practices vilket då är 

sammanbundet med vad som pågår i en social aktivitet, exempelvis i ett klassrum. Fast 

(2007) betonar på ett likande sätt literacy practices som någonting aktivt skapande i 

specifika miljöer, såsom barns hemmiljö eller en vidgad livsmiljö, i och utanför förskola 

och skola. Att kunna läsa och skriva i olika sammanhang handlar då om, eller avser 

utvecklandet och behärskningen av, olika förmågor relaterat till skiftande sätt att läsa 

och skriva beroende på vad den sociala miljön efterfrågar.  

2.4 Literacies, literacyförmågor och literacydiskurser 

Det finns flera olika begrepp vilka alla behandlar aspekter av vad literacy är och kan 

vara. För att ge ett illustrativt exempel kan vi idag bland annat tala om emergent 

literacy, family literacy, critical literacy, literacy event, digital literacy och visual 
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literacy (Fast 2007). Family literacy är någonting Gee (1989) talar om som en home 

based discourse då han belyser frågan om primära och sekundära (literacy-) diskurser. 

Ett barns primära diskurs utgörs av de erfarenheter han eller hon gör i sin första 

socialisationsmiljö, innan barnet möter en sekundär. Den sekundära socialisationsmiljön 

kan jämföras med en sekundär diskurs som ofta kännetecknas av att vara en 

institutionaliserad utbildningsmiljö, (förskola, grundskola), men på intet sätt behöver 

utgöras av en utbildningsmiljö. Den primära diskursen är den diskurs barnet i första 

hand använder sig av för att tolka sin omgivning och sig själv i relation till omvärlden 

(Gee 1989). Samtidigt utvecklar människor många olika diskurser, (liksom literacies), 

då vi hela tiden gör nya erfarenheter (jfr. erfarande, lärande Wahlström 2007).   

Fast (2007) behandlar delvis en liknande argumentation när hon visar att det i 

familjeinstitutionen sker informella skriftspråksmöten, att barn ingår i skriftspråksmöten 

i samhället och att det i skolan förekommer institutionellt informella och formella 

former av skriftspråksmöten. Med andra ord, utifrån Gee (1989), så möter och rör sig 

människor mellan olika mer eller mindre framträdande (literacy-) diskurser. Dessa olika 

diskurser eller sfärer konstrueras som mer eller mindre legitima i olika sammanhang. 

Poängen är att det inte är självklart att barn gjort eller gör literacyerfarenheter inom den 

primära familjediskursen, vilka sedan anses legitima inom till exempel en sekundär 

skoldiskurs. Ett sätt att se på det här är att som Gee hävda att en person är kompetent 

inom ett literacyområde när personen besitter ”… the mastery of or fluent control over a 

secondary Discourse” (Gee 1989, s 9). Att kunna framförallt läsa och skriva men också 

se, samtala och kommunicera på olika sätt, i olika sammanhang kan sägas vara 

grundläggande kompetenser. För att literacyförmågan, att kunna läsa och skriva ska 

utvecklas krävs det att människor gör olika erfarenheter inom olika sfärer eller 

modaliteter (Street & Lefstein 2007).  

För att ytterligare konstatera en aspekt av ovanstående resonemang återknyter jag 

till Säljö (2000) samt Ewald (2007) vilka båda betonar sammanhanget literacyförmågor 

utvecklas i. Framhålls lärande som en situerad sociokulturell företeelse är förmågan att 

kunna läsa och skriva inte någonting människor kan behärska fullt ut. Snarare utvecklar 

vi ständigt våra (literacy-) förmågor i social aktivitet då vi läser, skriver, samtalar, ser 

och kommunicerar om och med olika texter (Ewald 2007, Säljö 2000). I dagens 

samhälle blandas en mängd olika modaliteter inom en rad multipla literacyområden: 

”To be literate, the postmodern child must feel powerful in several different contexts, 

each with very different literacies” (Scott 2004, s 166).  
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Med andra ord tangerar literacyaktivitet(er) förmågan eller förmågor, att kunna 

orientera sig i olika textsfärer eller miljöer. Resonemanget angående literacy har i min 

studie använts som teoretisk bakgrund till sammanställningen av intervjuguiden (se 

Bilaga 2). I intervjuguiden är dock literacybegreppen översatta till andra begrepp såsom 

läs- och skriftspråkande individer, språkliga aktiviteter, skrivaktiviteter, läs- och 

skrivaktiviteter, skriverfarande och skriverfarenheter. Detta översättande har gjorts av 

hänsyn till de intervjuade lärarna, med avsikten att frågorna i intervjusamtalen inte 

skulle framstå som alltför abstrakta och akademiskt svårtillgängliga. I intervjuguiden 

betonas vidare literacyns aktiva aspekt.     

2.5 Några svenskdidaktiska avhandlingar 
Svenskämnet har en central betydelse i denna diskursanalytiska intervjustudie. Men vad 

är ämnet svenska och är det möjligt att skriva om ett svenskämne? Vad säger tidigare 

forskning om den sociala praktik som pågår inom ämnet? Svenska ses snarast vara dels 

ett ämnesöverskridande skolämne, men även ett ämne med skilda traditioner inom dess 

konstruktion (Ewald 2007, Molloy 2002). Ewald (2007) beskriver att svenskämnet har 

oklara gränser gentemot andra ämnen, exempelvis samhällskunskap och historia. Inte 

heller Molloy (2002) uppfattar svenskämnet som ett enhetligt ämne utan använder sig 

istället i sin avhandling av Lars-Göran Malmgrens ämneskonceptioner benämnda 

svenska som ett färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne och 

svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. På så vis framhåller Molloy (2002) att 

svenskämnet är ett konstruerat ämne innehållande traditioner som i olika grad får 

genomslag i praktiken. Dessa traditioner är i sin tur inte enkla att överblicka i en 

studerad praktik, men den sociala praktiken som pågår i svenskundervisningen kan 

kännetecknas i endera riktningen av dessa traditioner och då i olika hög grad.  

 Molloy (2002) har i sin avhandling undersökt mötet mellan läraren, litteraturen 

och eleven. Huvudfrågan beskrivs vara hur eleven ”… uppfattar lärarens avsikter med 

litteraturläsningen…” (s 14). Utifrån detta syfte anläggs en rad olika delfrågor vilka 

beskrivs vara strukturerande och vägledande för den helhetsbild avhandlingen 

genererar. Hennes övergripande och centrala syfte är formulerat inom en 

ämnesdidaktisk diskussion i förhållande till svenska med didaktisk inriktning. En 

undersökt aspekt är hur elever uppfattar lärares avsikter med litteraturläsning. Med tre 

vetenskapsteoretiska perspektiv (ett didaktiskt, ett receptionsteoretiskt, ett 

genusteoretiskt) undersöker hon sina frågor genom att tolka och analysera vad som 
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uppfattas ske i mötet mellan läraren, litteraturen och eleven. Ordet mellan är centralt i 

Molloys (2002) teoretiska resonemanget. Då det är vad som tolkas äga rum i 

kommunikation mellan läraren, litteraturen och eleven i olika sociala institutionaliserade 

skolpraktiker avhandlingens intresse är riktat mot. Elevers inställning eller reception av 

litteraturundervisning och litteraturläsning undersöks. I kombination med detta ställs 

frågor och undersöks delvis elevers individuella litteraturläsning utanför 

institutionaliserade skolmiljöer. Hennes resultat visar att lärare har ett stort inflytande 

över vilka texter elever möter och hur dessa uppfattas. Lärarens förmåga att matcha 

skönlitteratur utifrån olika elevers intressen och behov framhålls som en avgörande 

faktor för att väcka läslust och intresse, vilket i sin tur ses utveckla läsförståelse (Molloy 

2002). I analys av mitt empiriska material i denna studie har jag försökt ta hänsyn till de 

intervjuade lärarnas språk- och talhandlingar vad gäller angående huruvida de uttrycker 

angående aspekter av litteraturmatchning (se Bilaga 2, Intervjuguide). 

 Ewald (2007) har likt Molloy (2002) en kvalitativ och etnografisk 

forskningsansats i sin avhandling. Ewald har valt att samla in1 sitt empiriska material i 

anknytning till vad hon i titeln kallar skolans mellanår men i avhandlingen 

företrädelsevis väljer att kalla mellanstadiet. I huvudsak har observationer och intervjuer 

men även dokumentation av material, samt informella samtal använts som 

empiriskapande tillvägagångssätt. Studien har genomförts på fyra grundskolor. 

Huvudsyftet i Ewalds (2007) avhandling är att ”… belysa den betydelse läsning av 

skönlitteratur ges i skolans mellanår i början av det tjugoförsta århundradet” (s 28). 

Undersökningen är genomförd inom svenskämnets ram och frågor gällande 

litteraturdidaktik ställs och besvaras på olika sätt i anslutning till det innehåll, den form 

och det utrymme litteraturläsning samt litteraturundervisning ges i skolvardagen.

 Resultatet visar att elevers individuella läsintresse har stor betydelse för hur 

undervisningen gestaltas. Den typiske svenskläraren, med få undantag i studien, 

upplever att det är svårt att leva upp till styrdokumentens högt ställda krav. De ser också 

svårigheter i att uppnå tillräckligt mycket i sin profession gentemot en egenformulerad 

pedagogisk ambitionsnivå. Dessutom framskymtar en ambivalent hållning till en 

dominerande svenskämnestradition. Den dominerande svenskämnestraditionen, 

                                                
1 Samla in eller insamla empiriskt material är det uttryck Ewald (2007) använder. Molloy 
(2002) beskriver att hon hämtat empiriskt material. Andra framför att det snarare handlar om att 
skapa ett empiriskt material. Detta eftersom empirin inte är neutral. Se till exempel Kvale & 
Brinkmann (2009, s 209). 
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beskriven av Ewald (2007), framträder tydligt i empirin i anslutning till val av 

skönlitteratur samt i hur svenskämnet behandlas inom en ritualiserad och formaliserad 

undervisning. Empirin visar på individuella skillnader i läsintresse, läsrepertoarer, men 

också skillnader mellan pojkar och flickors läsningar i receptionshänseende. Flickor 

läser fler böcker och gör huvudsakligen bredare genreröverskridelser än pojkar. Ofta 

hänvisas elever i Ewalds (2007) undersökning till individuell, tyst läsning och 

gemensamma fördjupade litteratursamtal lyser till övervägande del med sin frånvaro. 

Även Molloy (2002) visar att flickor och pojkars läsningar i flera fall skiljer sig åt både 

vad det gäller receptionen av det lästa, men också i bemärkelsen att flickor läser fler 

böcker. Ett isärhållande av kön är rådande i litteraturundervisningen, styrt av 

svensklärarnas didaktiska val, men även av elevernas individuella. Hur isärhållandet av 

kön fortskrider inom rådande genussystem och genusregimer inom svenskämnets 

praktik visar Molloy (2002) synnerligen tydligt med ett genusteoretiskt perspektiv. 

 Molloy (2002) framhåller genomgående litteraturundervisningens demokratiska 

potential i samband med ett demokratiskt ideal där argumentationen underbyggs i 

anknytning till styrdokuments innehåll. Skolan uppfattas av Molloy (2002) vara en 

gemensam och delad samhällelig arena. Kraftfullt, om än nyanserat, visar resultatet att 

litteraturundervisning ofta stryps till formämne snarare än utvecklat innehållsämne där 

gemensamma litteratursamtal kopplade till skönlitteraturens etiska livsfrågor skulle 

kunna bedrivas. Skönlitterär läsning utgör ofta en utfyllnadsaktivitet gentemot vad som 

hos lärare och elever uppfattas vara det egentliga lärandet och undervisningen i övrigt. I 

den avslutande diskussionen lyfts det deliberativa samtalet2 fram som en konkret väg för 

att bejaka skolans demokratiska potential, i synnerhet kopplat till vikten av 

litteratursamtal. Ewald (2007), Langer (2005) och Molloy (2002), menar alla att lärare 

ofta har ett väsentligt inflytande över vilka läserfarenheter elever erbjuds, eller inte 

erbjuds, samt hur denna erfarenhet utformas i klassrummet.  

 Att i min intervjustudie ställa frågor om pojkars erfarande i klassrummet har alltså 

en didaktisk relevans vilken aktualiseras i anslutning till ett diskursanalytiskt perspektiv 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000) då lärares språk- och talhandlingar utgör empiri. 

Ewald (2007) har i sin avhandling utforskat lärares föreställningar om litteraturens 

legitimitet i klassrummet, lärares litteratursyn samt hur lärare uppfattar pojkar som 

läsare. Den sistnämnda frågan är ett centralt undersökningsområde i min studie.  

                                                
2 Se exempelvis Tomas Englund (2000) för en översikt om det deliberativa samtalets innebörd. 
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Barn uppvisar inga stora skillnader i läsintresse när de börjar i den obligatoriska 

skolan. Att flickor generellt läser fler skönlitterära böcker senare i livet än pojkar är en 

differens som accentueras åldersmässigt och ofta befästs i vuxnas läsvanor. 

Undersökningar har visat att pojkar och flickors läsengagemang, läsmotivation samt 

läsintresse skiljer sig åt. I regel uppfattas flickors fritidsläsande vara mer utbrett än 

pojkars (Ewald 2007). Samtidigt betonas vikten av uppvisat läsengagemang för 

möjligheten att utveckla läsförståelse (Skolverket 2010, Bråten 2008b, Ewald 2007, 

Molloy 2002). I min intervjustudie ställs frågor om vilka språkliga aktiviteter som anses 

betydelsefulla för att utveckla elevers läsande och skrivande. Frågor berör även 

huruvida de intervjuade lärarna uppfattar att pojkar och flickors läsande och skrivande 

skiljer sig åt (se Bilaga 2, Intervjuguide). 

Fast (2007) behandlar i sin avhandling olika textorienterade aktiviteter vilka barn 

är inbegripna med i olika sociala och kulturella sammanhang/miljöer. En stor del av 

hennes etnografiska och kvalitativa studie har genomförts i sju barns hem- och 

familjemiljö, Fast (2007) har även vistats i barnens förskolor och skolor. Syfte och 

undersökningsfokus är kopplat till en anglosaxisk forskningstradition gällande literacy, 

en rad olika begrepp används i avhandlingen för att nyansera och precisera 

literacybegreppets mångfacetterade karaktär, anknytande till analysen av det rika 

empiriska material som presenteras. Mest frekvent används textorienterade aktiviteter 

som översättning av literacybegreppet till svenska, vilket tidigare anförts av Säljö 

(2000). Nedan följer ett citat där det tydligt framgår hur centralt begreppet 

textorienterade aktiviteter är i Fasts (2007) syftesformulering. 

 
Ett av syftena för detta arbete är att ta reda på i vilka sociala och kulturella 
sammanhang barnen möter textorienterade aktiviteter. Ett annat syfte är att spåra 
vilka textorienterade aktiviteter barnen medverkar i och utövar på egen hand. Ett 
tredje syfte är att studera övergången mellan hem, förskola, förskoleklass och 
skola, för att försöka utröna i vad mån och på vilka sätt barnen tillåts använda sina 
tidigare erfarenheter av textorienterade aktiviteter (Fast 2007, s 16).  

 
Förutom detta huvudsyfte indelat i tre huvudområden vilka kan ses ovan, anför Fast 

(2007) likt Molloy (2002) och Ewald (2007) en rad andra frågor. Utifrån 

syftesformuleringen ovan ställer Fast (2007) ytterligare frågor rörande barns sociala och 

kulturella textorienterade möten i olika sammanhang. Hennes resultat tyder på att barn 

gör rika erfarenheter i olika textorienterade aktiviteter under lång tid före det att de 

möter en skolundervisning beskriven som institutionaliserad och formaliserad. 

Resultatet tyder även på att skolan tycks ha svårigheter med att tillvarata de 
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textorienterade erfarenheter barn gör i olika sammanhang i den praktiserade 

undervisningen. Något som ytterligare framgår är att de literacyvärldar som läsaren 

möter hos Fast (2007) kännetecknas av en mångfald literacies. Barn möter läs- och 

skriftspråksvärldar på en mängd olika sätt - med sina personer, sina olika förutsättningar 

samt sina olika erfarenheter.  

 Fast (2007) beskriver att barns olika literacy-historier, vilket hon använder 

synonymt med Pierre Bourdieus begrepp habitus, kan skilja sig markant mellan olika 

individer. Samtidigt finns det komponenter eller likheter i upplevelserna som blir 

”allmängiltiga” mellan barnen, inom barnens gemensamma, avgränsade kulturella 

kontext. Denna delade literacyvärld kan också ses som en delad erfarenhetsvärld mellan 

barnen trots att deras övriga sociala, kulturella och religiösa erfarenheter skiljer sig åt. I 

resonemanget, så som det framförs av Fast (2007), utgör populärkulturella företeelser en 

grund för barnens delade erfarenhets- och referensvärldar. Utifrån denna delade 

erfarenhetsvärld positionerar sig barnen således i ett socialt och kulturellt sammanhang 

inbegripna som textorienterade individer. Utifrån Gee (1989) kan Fasts (2007) resultat 

sammankopplas med att barnen i studien utvecklar kompetenser inom en avgränsad 

diskurs, kompetenser vilka det sedermera inte är självklart att de får tillfälle att behärska 

inom skolans institutionaliserade och mer formaliserade textsfär.  

2.6 Pojkars literacies – varför relevant? 
Idag uppfattas det finnas en mångfald och polaritet mellan barns skolmiljö, hemmiljö 

och breddade livsmiljö i förhållande till vilka textmiljöer, modaliteter och 

literacyvärldar barn aktivt erfar i (t.ex. Fast 2007, Comber & Nixon 2004, Fisher 2004, 

Vasquez 2004). Barbara Comber och Helen Nixon (2004) använder begreppet critical 

literacy och dess ursprung återfinns inom kritisk diskursanalys samt feministisk 

poststrukturalistisk kritik. I anslutning till detta blir det här intressant att ta upp vad 

Cristine Skelton (2001) skriver om hur teoretiseringen av maskulinitet och femininitet 

kan sägas vara med och skapa utbildningsförutsättningar och genusrelaterade 

begränsningar. Skelton (2001) exemplifierar bland annat att pojkar i en medialiserad 

värld tycks sammanföras till en homogen grupp. En medial så kallad panikdiskurs 

gällande pojkars läsande och skrivande etableras därmed, trots att långtifrån alla pojkar 

befinner sig i läs- och skrivsvårigheter.   

I artikeln The Problem of Boys’ Literacy Underachievement: Raising Some 

Questions berör författarna konstituerandet av pojkars identitet som (in)kompetenta 
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läsare och skrivare (Watson; Kehler & Martino 2010). Artikelförfattarna frågar efter ett 

mer nyanserat samtal om pojkars läsande och skrivande. I artikeln beskrivs hur en 

samhällelig diskurs formerat kategoriseringsrepresentationer av pojkar som ”victims” 

och ”the new disadvantaged” i anslutning till läs- och skrivkunnighet.  

Kategoriseringsrepresentationerna tar plats på bekostnad av frågan om ett nyanserat 

språkbruk. En dominerande så kallad moralpaniksdiskurs lyfter kön som den viktigaste 

aspekten för pojkars läs- och skrivmisslyckande. Samtidigt argumenterar författarna att 

moralpaniksdiskursen underordnar och förbiser andra faktorer. Ytterligare 

förklaringsinstrument eftersöks och förklaringarna behöver sökas multidimensionellt. 

Förutom kön, krävs enligt dem att andra analysverktyg tas med för att förstå 

utvecklandet av läs- och skrivaktiviteter, analysverktyg såsom socioekonomisk status, 

kultur, etnicitet och sexualitet. När det gäller just pojkars läs- och skrivaktivitet menas 

att konstruktionen av maskulinitet begränsar och determinerar handlingsutrymmet. 

Pojkar riskerar att förlora i ett långsiktigt livsperspektiv då de tar sociala statuspoäng på 

bekostnad av nuvarande och framtida skolframgång.  

 
The immediate gratification and status boys achieve by performing in excessively 
masculine ways are extremely appealing even if they lead to a life of 
underachievement beginning with academic failure (Watson; Kehler & Martino 
2010, s 359). 
 

Författarna anser det därför betydelsefullt att förstå kön som kulturellt och/eller socialt 

betingat och konstruerat. De framhåller även att både flickor och pojkar är förlorare om 

konstituerandet av pojkar inom en negativ läs- och skrivdiskurs får fortgå, eftersom 

fokus tas från andra aspekter. Bilden av pojkar som underpresterande i förhållande till 

läs- och skrivaktiviteter stämmer inte in på alla pojkar, fokus flyttas dessutom från 

flickor. Med detta medföljer att det för flickor i läs- och skrivsvårigheter blir ett dubbelt 

identitetsskapande stigma. Flickor i läs- och skrivsvårigheter riskerar därför, på grund 

av en läs- och skrivdiskurs som framhåller pojkar som offer, att utveckla en bristfällig 

akademisk självtillit vilken får avgörande konsekvenser för självkänsla och framtida 

livserfarenheter.  

 
The panic about boys’ underachievement that has been allowed to dominate 
current literacy policy initiatives on an international scale has worked to divert 
the public radar away from concerns about girls (Watson; Kehler & Martino 
2010, s 358).  
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Författarna anser att det är av vikt att lärare utvecklar kunskap och förståelse över hur 

femininitet och maskulinitet konstitueras socialt (Watson; Kehler & Martino 2010). 

Skelton (2001) menar dock att en förståelse för hur konstruerandet av maskulinitet och 

femininitet skapar begränsningar i pedagogiska sammanhang inte räcker som 

analysverktyg, detta eftersom det riskerar att reducera komplexa maktförhållanden till 

att ”bara” röra en mellanmänsklig interaktionsnivå. Fokus flyttas då från en politisk 

policynivå, där handlingsutrymmet kan sägas vara större på grund av beslutsfattares 

makt, till ett pedagogiskt och didaktiskt kommunikationsbekymmer på individnivå. 

Detta är ett resonemang som tangeras av Tomas Saar (2007) då han inleder en artikel: 

 
Pojkar iscensätter strategier och positioner som kan vara oförenliga med skolans 
pedagogik och föreställningar om den gode eleven. En konsekvens är att pojkar och 
flickor får olika träning, kunskaper och erfarenheter i skolan. Vidare, förväntningar 
och föreställningar om flickor och pojkars olikhet i intressen, läs- och skrivförmåga 
lätt görs till berättelser som befäster stereotyper och försvårar möjligheterna till 
överskridande och prövande av nya positioner (s 15).  

 
Anne Watson; Michael Kehler & Wayne Martino (2010), Skelton (2001) och även 

Saars (2007) betoning på, att andra faktorer förutom kön spelar en avgörande betydelse 

för hur pojkar konstitueras som läsare och skrivare samt att alla pojkar inte kan sägas 

tillhöra samma kategori har varit viktiga slutsatser att ta hänsyn till i analysen av det 

empiriska materialet. 

En förståelse för hur kön konstrueras kan bidra till att undersöka lärares tal om 

konstituerandet av pojkar som läsare och skrivare. I denna studie används dock inte ett 

specifikt genusperspektiv eftersom det riskerar att reducera problemställningen (se 

ovan). I stället används två andra perspektiv, ett literacyperspektiv och ett 

diskursanalytiskt perspektiv i analysen av empirin. 

3. Metodologiska överväganden 
I detta kapitel beskrivs hur ett diskursanalytiskt perspektiv används i studien. Avsikten 

är att redogöra för hur centrala begrepp operationaliseras i textens helhet samt hur de 

kan förstås. Detta för att den tolkningsgrund och analys som skrivs fram ska utgöra en 

sammanhållen tolkningskontext. Denna studie ansluter sig således till ett 

diskursanalytiskt perspektiv med starka kopplingar till en, ur forskningsmetodologiskt 

hänseende, diskursteoretisk tradition. Diskursteorin uppfattas innehålla en diger 

begreppsapparat. Därför är det viktigt att försöka utröna vilka begrepp denna studie 
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innefattar. Avsikten med att använda ett diskursanalytiskt perspektiv är att upptäcka och 

formera konstruktioner, dels för hur svenskämnet konstitueras, dels i förhållande till hur 

elever positioneras som läs- och skriftspråkande individer utifrån lärares språk- och 

talhandlingar. Dessa konstruktioner presenteras och redogörs för i resultatkapitlet. 

Användningen av ett diskursanalytiskt angreppsätt bidrar i studien till att synliggöra 

uppfattningar och föreställningar som kommer till uttryck i de fem intervjuade lärarnas 

språk- och talhandlingar. Lärarnas uttryckta uppfattningar bidrar också till en förståelse 

om vilka läs- och skriverfarenheter pojkar erbjuds inom en artikulerad 

svenskundervisning utifrån hur pojkar positioneras av lärarna.  

Det metodologiska kapitlet utgår från en introduktion om vad diskurs och 

diskursanalys är samt hur begreppen kan uppfattas. Vidare redogörs för vilka 

diskursteoretiska begrepp som använts i formerandet av studiens olika positioneringar 

av pojkar som läsare och skrivare. Studien kan genom att ett diskursanalytiskt 

perspektiv används och konstrueras sägas konstituera (forma) ett sätt att förstå några 

lärares språk- och talhandlingar i förhållande till forskningsintresset angående pojkars 

läsande och skrivande. Denna formering av lärarnas språk- och talhandlingar hade inte 

varit möjlig att genomföra utan det valda teoretiska perspektivet.  

3.1 Ett diskursanalytiskt perspektiv 
I denna del av kapitlet ges en inblick i hur diskurs och diskursanalys kan förstås. Vidare 

preciseras här vilka begrepp som avses operationaliseras i analysen av det empiriska 

materialet. Diskurser och diskursanalys kan definieras på ett flertal olika sätt beroende 

på vad som åsyftas. Samtidigt finns det gemensamma drag inom olika diskursteoretiska 

traditioner. Dess ursprung återfinns inom socialkonstruktionism, hermeneutik, 

poststrukturalism och kritisk feminism, vilka alla är teoretiska traditioner besläktade 

med varandra (Alvesson & Sköldberg 2008, Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) delar in diskursanalysen i 

tre olika forskningstraditioner, diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. 

Den diskursteoretiska forskningsinriktningens övergripande förståelse i undersökningen 

av sociala fenomen är att dessa inte är fastlåsta eller totala. Striden om sociala fenomens 

fastlåsning är vad en diskursteoretisk studie undersöker. I anslutning till denna studie 

rör sig undersökningen om striden om pojkars identitet som läsare och skrivare inom 

svenskämnet. Striden artikuleras i sin tur och görs möjlig att analysera genom några 

lärares språk- och talhandlingar.  
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 Då en studie ska genomföras är det mest verksamma tillvägagångssättet att 

anpassa den diskursteoretiska ansatsen utifrån den egna undersökningens förutsättningar 

och behov (Winther Jørgensen & Phillips 2000, Bergström & Boréus 2005). Detta 

medför även att forskaren måste göra aktiva val i användningen av diskursspecifika 

begrepp (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Vilka dessa begreppsval är samt hur 

begreppen används återkommer jag till och utvecklar nedan, utifrån att studien 

genomförts ur ett diskursanalytiskt perspektiv.  

3.2 Det diskursiva fältet 
Ett forskningsproblem som uppstår i användandet av ett diskursanalytiskt perspektiv är 

att det ofta kan vara svårigheter med att urskilja och avgränsa diskurser. Vad är då en 

diskurs? Ett sätt att förstå diskurs är att säga att det är en tillfällig, språklig fastlåsning i 

förståelsen av sociala fenomen som står i relation eller strid till andra (sociala) fenomen 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000). Ofta används då termen tillslutning eller closure. 

Ett annat sätt att beskriva detta är att uppfatta en diskurs som en entydig 

betydelsefixering inom en bestämd domän. Var gränsen för en domän tar vid, slutar och 

upphör är inte heller det något självklart. Detta kan även anses vara i linje med hur 

diskursteori tolkar och förstår sitt huvudsakliga studium av sociala fenomen som 

föränderliga eller kontingenta. Diskursens meningsfunktion uppträder tydligast när en 

diskurs står i relation till andra diskurser. En diskurs kan således relateras till andra 

fenomen och diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann (2009) beskriver diskursers skärningspunkter inom det diskursiva fältet som 

”… diskontinuerliga praktiker som korsar och ibland berör varandra, men lika ofta 

ignorerar och utesluter varandra” (s 244).   

 Denna studies domän avgränsar sig till några svenskundervisande lärares språk- 

och talhandlingar angående pojkar som läsare och skrivare. Det är inom detta 

avgränsade diskursiva fält fem lärares språk- och talhandlingar har formerats. 

Formeringen utesluter därmed vissa betydelsebildningar. I det här fallet kan domänen 

avgränsas av de utsagor som blir möjliga att uttrycka utifrån intervjuguidens 

frågeställningar (se Bilaga 2). I de intersubjektiva språk- och talhandlingarna i 

intervjusamtalen artikuleras och skapas det konkreta vad studien undersöker.  

 Winther Jørgensen och Phillips (2000) poängterar att människor i sina språk- och 

talhandlingar ofta förhåller sig och talar utifrån olika diskurser, vilket i sin tur är 

någonting som till övervägande del sker omedvetet. Diskurser etableras kring 
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nodalpunkter. En nodalpunkt är ett eller flera privilegierade tecken varigenom andra 

tecken ordnas och tillskrivs sin betydelsebäring. I denna studie identifieras 

nodalpunkten utgöras av begreppet pojkar varigenom flytande signifikanter såsom 

begreppen läsare, elev och skrivare formeras. Flytande signifikanter avser begrepp som 

det råder strid kring, vilka genom reducering tillskrivs en betydelse genom språklig 

tillslutning. De flytande signifikanterna är således så kallade myter med glidande 

betydelse. Till myten pojkar hör olika uppfattningar som kommer till uttryck om hur 

pojkar är. Andra grupper i samhället som definieras och kategoriseras på olika sätt till 

exempel invandrare, handikappade eller bilmekaniker kan möta både uttalade och 

outtalade fördomar eller föreställningar om hur dem är. Myterna tillhör föreställningar 

som kan sägas vara begränsande för vilka möjligheter individer ges att positioneras på 

alternativa sätt i olika sammanhang. 

 Diskursteori hämtar förståelse om existens och verklighet utifrån idén att det inte 

finns någon objektiv verklighet som enkelt återspeglas. Verkligheten är inte permanent 

utan språkligt instabilt konstruerad och föränderligt temporär. Olika sociala fenomen 

kännetecknas dock av olika grader av permanens eller språklig betydelsefixering. 

Språket har således en avgörande betydelse som organisatör av diskursiva verkligheter. 

Inga språkliga uttryck återges objektivt, men alla språkliga uttryck medverkar till att 

konstruera och konstituera (forma) världen. Ernesto Laclau och Chantal Mouffe menar 

att den enda väg genom vilken vi har tillgång till verkligheten omkring oss är genom 

språket (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Studien fokuserar språkets 

betydelsebärande som en väg till att förstå konstitueringen eller formandet av pojkars 

identitet som läsare och skrivare, bland annat inom svenskämnet. Gee (2005) beskriver 

att människor historiskt, kulturellt och socialt kontinuerligt skapar diskurser och att det 

hela tiden sker meningsförskjutningar inom olika diskurser.  

 
The point is not how we ”count” Discourses; the point is the performance, 
negotiation, and recognition work that goes into creating, sustaining, and 
transforming them, and the role of language (always with other things) in this 
process (s. 30).  

 
I det diskursteoretiska perspektiv Gees citat berör, utvidgas analysen även till att 

innefatta värderingar, tankar och handlingsmönster inom sociala praktiker som inte 

endast förstås som språkliga. Gee (2005, 1989) skiljer på diskurser initialt med versal 

begynnelsebokstav och gemen begynnelsebokstav. (D)iskurser till skillnad från 

(d)iskurser innefattar alltså samhälleliga mönster som inte endast består av språkliga 
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konstruktioner i tal eller skrift. För att en (stor) Diskurs ska kunna undersökas inom dess 

specifika domän måste språk- och talhandlingar däremot fokuseras. Små diskurser är 

således det som utmärker stora Diskurser och formar dessa språkligt.  

 Denna studie återfinns följaktligen inom en rad utvidgade diskurser, exempelvis 

en samhällelig diskurs angående pojkar som läsare och skrivare där pojkar till exempel i 

PISA 2009 återfinns som en svagpresterande grupp i förhållande till läsning (Skolverket 

2010). Detta kan i sin tur ses vara omgivet av en historisk, social och kulturell process 

som är föränderlig eller kontingent. Vad studien undersöker är således några 

svenskundervisande lärares språk- och talhandlingar som avgränsas av en 

intervjusituation. Samtidigt finns det andra diskurser i ett diskursivt fält vilka tangerar 

lärarnas språk- och talhandlingar, till exempel har lärarna i uppdrag att följa direktiv i 

anslutning till skolans styrdokument.   

 Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver detta yttre och mångtydiga 

system av olika betydelsebärande tecken som ett diskursivt fält, av möjlig 

betydelsebildning i relation till sociala fenomen. Utifrån möjlig yttre betydelsebildning 

konstitueras urskiljbara diskurser i förhållande till det diskursiva fältet. Fältet förstås i 

sin tur som all den betydelsemöjlighet en given diskurs utesluter, men samtidigt på ett 

eller annat vis gränsar till eller överlappar den givna diskursen. Uteslutning och strävan 

efter språklig entydighet i det diskursivt mångtydiga sker till exempel i konkret 

artikulation då en intervju genomförs. Den intervjuade personen kan då använda sig av 

utvalda tecken, det vill säga ord eller begrepp med vilka intervjupersonen försöker 

uttrycka en språklig entydighet. Det är bara det att innebörden av vissa ord och begrepp 

varierar inom olika historiska, kulturella och sociala kontexter. Inom diskursteorin 

definieras begrepp som kan tillskrivas sinsemellan olika betydelsefixering, status som 

flytande signifikanter. Vilka begrepp som kan uppfattas vara flytande signifikanter 

beror på inom vilken diskurs de används. De flytande signifikanterna är tecken eller 

element vilka kan ha en vid betydelse. Genom diskursiv artikulation reduceras dessa till 

tillslutningsmoment med entydiga betydelser. När intervjupersonen artikulerar en 

förståelse angående ett socialt fenomen och tillskriver fenomenet en viss betydelse sker 

därför en språklig tillslutning. Den språkliga tillslutningen gör i denna studie det möjligt 

att undersöka hur pojkar positioneras som läsare och skrivare.  

 Detta beskrivs som en ständigt pågående strid mellan olika diskursers 

tolkningsföreträde vad gäller verklighetsförståelse. Striden kommer till uttryck genom 

språklig tillslutning och betydelsefixering, vari det finns en strävan att etablera social 
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entydighet inom olika områden. Språk- och talhandlingar uppfattas konstruera och 

konstituera diskurser samt betydelsefixeringar inom diskurser (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000).  

 Tillslutningsprocesser pågår på olika nivåer i samhället, till exempel inom den 

akademiska världen där striden om begrepps olika innebörd alltid är aktuell inom olika 

institutioner. Ett exempel på en pågående strid kan sägas vara att lärare inom arbetslag i 

den obligatoriska svenska skolan kan ha olika kunskaps- och elevsyn, eller olika 

sinsemellan skilda uppfattningar om ett begrepp som likvärdig utbildning. I denna 

studies diskursteoretiska forskningsansats återfinns studiens undersökningsfokus inom 

ett diskursivt fält, men avgränsar sig till att analysera några lärares språk- och 

talhandlingar så som de kommer till uttryck angående pojkar som läsare och skrivare. 

Först när jag tillsammans med lärarna artikulerat teman och fenomen inom intervjun 

kan således domänen ”pojkars literacy” sägas uppstått. Gee (2005) menar att diskurser 

och dess gränser är abstrakta, men då sociala fenomen avgränsas till språk- och 

talhandlingar kan diskurser göras till konkreta studieobjekt. 

3.3 Subjekt och identitet 
Diskursteorin fokuserar däremot inte sociala aktörer inom sociala praktiker, utan fokus 

riktas istället mot vilka subjektpositioner sociala aktörer konstruerar inom sociala 

praktiker. En subjektposition kan beskrivas som en ideologiskt konstruerad 

identitetsplats inom en diskurs. Subjektet uppfattas som fragmenterat och kommer till 

uttryck i olika positioner inom diskurser. Därför kan inte subjektet sägas vila helt i sig 

självt utan bestäms utifrån diskurserna, vilket medför att en individ har möjlighet att tala 

utifrån olika subjektpositioner och därför rör sig mellan olika representationer av 

identitet inom diskursiva strukturer. Representation av identitet följer av vad människor 

med sina språk- och talhandlingar tillskriver olika begrepp. För denna studie medför 

detta att pojkar som begrepp i de intervjuade lärarnas utsagor ges begränsade 

möjligheter att inta olika positioner som läsare och skrivare. Gee (2005) beskriver att 

människor är different situated selves. Identitet ses då som något föränderligt eftersom 

olika situationer kräver olika saker av oss som människor. Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) poängterar att människor i sina språk- och talhandlingar ofta förhåller 

sig och talar utifrån olika diskurser, vilket i sin tur är någonting som till övervägande del 

sker omedvetet. Människor talar alltså utifrån olika subjektpositioneringar inom givna 

och motstridiga diskurser.  
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Detta kan enkelt exemplifieras med att vi som människor tillhörande en social 

gemenskap, påtar oss, tilldelas och förhåller oss till olika roller (Gee 2005, Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). En kommunalpolitiker i en mellanstor kommun i södra 

Sverige rör sig förmodligen mellan olika identitet- och subjektpositioner, exempelvis 

arbetande medborgare, sambo och vårdnadshavare. Konstruktionen av kön blir utifrån 

exemplet ett element som kan få avgörande betydelse för en människas möjlighet att 

röra sig mellan olika subjektpositioner. 

Sociala aktörer ses som bärare av diskurser på olika scener eller arenor till 

exempel inom olika institutioner. Utifrån olika subjektpositioner talar vi och uttrycker vi 

någonting inom relativt givna diskursiva ramar. Människors handlingsmönster 

”förkroppsligas” således språkligt inom olika sociala praktiker eller diskurser. På så vis 

är en utvidgad diskurs en sammansatt abstraktion innehållande, språk, ord, handlingar, 

föremål, symboler, verktyg, tidskeenden samt andra aspekter av dagligt igenkännligt 

agerande inom olika koordinationer eller sätt att vara med varandra (Gee 2005).  

Syftet med att använda ett diskursanalytiskt perspektiv i denna studie är inte att 

identifiera lärarna som bärare av kategoriserande identiteter. Tanken och antagandet 

utgår ifrån att i talet om pojkar som läsare och skrivare konstituerar pojkars läs- och 

skrividentiteter. Samtidigt äger talet, i form av intervjusamtal, rum i en föränderlig 

kontext där diskurs å ena sidan skapas inom den relationella praktiken, och å andra 

sidan begränsas av diskursiva ramar. Det historiska, kulturella och sociala 

sammanhanget medför också att det skulle kunna ha uttryckts samt tolkats på andra sätt. 

Med diskursteorins begrepp är lärarnas språk- och talhandlingar inte konsistenta utan 

snarare kontingenta, det vill säga flexibla och föränderliga. Talet äger rum i en situation 

inom ett diskursivt spänningsfält. Studerade språk- och talhandlingar sedda som text 

betraktas som tillfälliga tillslutningar vilket möjliggör ett synliggörande av 

tolkningsrepertoarer. 

3.4 Tillvägagångssätt – den kvalitativa forskningsintervjun 
Kvale och Brinkmann (2009) förespråkar halv- eller semistrukturerade3 intervjuer som 

metod och menar att det är den vanligaste ansatsen då kvalitativa intervjuer genomförs. 

Jag har valt denna form av intervjumetod. Den semistrukturerade intervjun är en 

samtalsteknik där intervjuaren utgår från ett antal teman. Intervjuaren har en 

                                                
3 Härifrån har valet gjorts att skriva om semistrukturerade intervjuer trots att Kvale och 
Brinkmann (2009) företrädelsevis väljer att tala om halvstrukturerade. 



 23 

intervjuguide till skillnad från ett frågeformulär, vilket är vanligt förekommande i 

survey och enkätstudier. Fokus i de genomförda forskningsintervjuerna i denna 

undersökning är de teman vilka berör studiens intresseområde pojkars läs- och 

skriftspråksidentitet, svenskämnet och undervisning inom dessa teman har en rad olika 

frågor ställts (se Bilaga 2, Intervjuguide). 

Metoden är flexibel i den mån att det är tillåtet att ställa följdfrågor utifrån 

intervjupersonens svar. Det är detta som gör intervjun kvalitativ, att talet om fenomen 

fokuseras snarare än precisa svar. Kvalitativa intervjuer syftar till att öka förståelsen om 

intervjupersonens livsvärld (Kvale & Brinkmann 2009). I denna studie handlar det om 

att skapa en tolkningsbar diskursivt konstruerad text utifrån genomförda intervjuer.  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver kvalitativa intervjuer som ett mellanting 

av strukturerade kvantitativa intervjuer, vilka ofta utgår från ett frågeformulär med 

bundna frågor och ett ostrukturerat vardagssamtal. Intervjuarens uppgift i en kvalitativ 

semistrukturerad intervju är att försöka skapa en dynamik som gör att intervjun rör sig 

framåt i anslutning till undersökningsfenomenen. Det är intervjuarens uppgift att 

samspela, lyssna och styra samtalet bort från oväsentligheter vilka inte berör intervjuns 

teman. Det handlar om att skapa ett intersubjektivt samtal. Kvale och Brinkmann (2009) 

är mycket tydliga med att påpeka att det lika mycket är en mellanmänsklig 

kommunikativ tolkningsprocess som en analytisk forskningsprocess som pågår i 

intervjusamtalet.  

3.5 Urval och genomförande 
Denna studie är genomförd som en intervjustudie. Studiens intervjupersoner är 

verksamma lärare i skolans mellanstadium, det vill säga från skolår 4 till skolår 6. 

Empirin är skapad utifrån det i ovanstående avsnitt beskrivna tillvägagångssättet, 

kvalitativt semistrukturerade intervjuer. Totalt har fem intervjuer genomförts med olika 

lärare. Innehållet i intervjuerna utgör det empiriska materialet i analys- och 

resultatkapitlet.  

För att få kontakt med lärare som var intresserade att ställa upp på en intervju 

skrevs ett första introduktionsbrev med intervjuförfrågan (se Bilaga 1). Brevet skickades 

i ett initialt skede till totalt tjugotvå rektorer och skolor av vilka det var tre olika skolor 

som bidrog med intervjupersoner. De intervjuade lärarna undervisar i svenska i skolans 

mellanstadium men har delvis olika lärarutbildningar. Några har läst mer svenskdidaktik 

än andra. En lärare är genom sin utbildning inriktad mot matematik och 
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naturorienterade ämnen. Tre lärare är verksamma på samma skola i en tätort i södra 

Sverige, en av lärarna är verksam på en skola i en mellanstor svensk stad, i samma stad 

återfinns även ytterligare en intervjuad lärare som är verksam inom ett annat 

skolområde.  

Några skolor svarade omgående på introduktionsbrevet och tackade då nej av 

olika anledningar. De flesta andra skolor gav ingen skyndsam återkoppling. Detta 

medförde att jag ringde till större delen av de kontaktade skolornas rektorer för att 

ytterligare väcka intresse för medverkan i studien, men också för att få en respons med 

besked om medverkan eller ej. Några av rektorerna visade då intresse och somliga av 

dessa gav mig kontaktuppgift till ett antal av de lärare vilka utgör studiens 

intervjupersoner. Detta innebar att jag förde en mail- och telefonkontakt med de berörda 

lärarna där jag informerade om intervjuns innehåll och upplägg, samt svarade på deras 

frågor. Ett flertal mailkontakter har även förts med lärare från skolor vilka i slutändan 

inte valde att ställa upp på en intervju. Att få tillträde till fältet har inneburit en 

utmaning, vilket å andra sidan inte är överraskande efter att jag har tagit del av litteratur 

på området som berör denna aspekt (se t.ex. Repstad 2007, Svenning 2003). 

3.6 Etiska överväganden 
Alla forskningsprocesser bör ta hänsyn till vissa specifika forskningsetiska principer. I 

Sverige tillhandahålls fyra sådana övergripande principer eller krav av Vetenskapsrådet. 

De etiska principerna sammanfattas i de övergripande kraven informationskravet,  

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2003). 

Även Pål Repstad (2007) tar upp några av dessa krav. Konkret betyder detta att det 

förväntade värdet av studiens genomförda undersökning vägts mot möjliga risker och 

negativa konsekvenser för intervjuade lärare. Repstad (2007) framhåller att principerna 

bör vara med under hela forskningsprocessen, från den första kontakten med fältet till 

forskningstextens sista stavelse. I korthet redogörs nedan för de forskningsetiska 

principernas innebörd, samt hur och på vilka sätt de forskningsetiska principerna 

övervägts i anslutning till denna studie. 

 Informationskravet innebär att forskaren har skyldighet att informera berörda 

deltagare om exempelvis studiens syfte, deltagarens uppgift samt medverkans frivilliga 

karaktär. Deltagarnas samtycke berörs specifikt i samtyckeskravet, vilket gäller 

deltagarnas möjlighet att avstå eller avbryta sin medverkan, utan påtryckning eller 

negativa följder. Deltagarnas konfidentialitet och skyddandet av personuppgifter 
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behandlas i konfidentialitetskravet, vilket även berörs genom nyttjandekravets anspråk 

att insamlat material endast får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2003). 

 I utförandet av studien har de forskningsetiska principerna tagits i beaktande. 

Fortlöpande har det varit viktigt att berörda rektorer och intervjuade lärare 

tillhandahållits information, men också att de haft tillgång till samma information i 

möjligaste mån. Detta har skötts genom att jag började med att skicka ut ett brev med 

förfrågan om intresse att medverka i en forskningsintervju (se Bilaga 1). I brevet 

redogörs kortfattat för studiens huvudsakliga undersökningsfokus, vad intervjusamtalet 

kan tänkas röra sig kring, även de forskningsetiska principerna berörs. Förutom detta 

brev har jag inför varje intervju antingen muntligt talat om vilka de olika teman 

intervjun skulle komma att handla om, eller med personlig mailkontakt kortfattat 

förklarat vad frågorna berör. Det vill säga att frågor skulle komma att ställas angående 

pojkars läs- och skriftspråksidentitet, svenskämnet och undervisning samt att inledande 

och avslutande frågor, förutom tänkbara följdfrågor skulle komma att ställas under 

intervjusamtalet. Denna öppenhet upplevs ha medfört att lärarna i sin tur har varit måna 

om att fråga mig om det är någonting de exempelvis skulle förbereda inför 

intervjusamtalen. Även andra frågor har ställts vilka antingen har kunnat besvaras eller 

så har vi tillsammans fört ett resonemang utifrån lärarens undran. Att all medverkan i 

forskningssammanhang är frivillig har jag varit noga att poängtera innan varje intervju 

genomförts, likaså har jag respekterat om det varit någon fråga en lärare inte har velat 

besvara. Detta inträffade dock endast under ett intervjusamtal. Övriga principer har 

tagits i beaktande genom att skapandet av intervjumaterialet under studien endast 

använts i forskningssyfte. Likaså kommer materialet efter att studien godkänts att 

raderas i enlighet med nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet eller individskyddskravet 

görs verksamt genom att alla namn är fingerade i uppsatstexten, samt att information 

vilken skulle kunna utnyttjas för att identifiera berörda skolor har utelämnats. På detta 

sätt har jag hela tiden försökt ha de forskningsetiska principerna i åtanke under 

forskningsprocessen. 

3.7 Metoddiskussion  
Denna studie är ett försök att kombinera två huvudsakliga teoretiska perspektiv, ett med 

ursprung inom en anglosaxiskt forskningsinriktad tradition gällande literacy (Fast 2007) 

och en metodologisk samt teoretisk forskningsinriktad tradition i form av diskursteori 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000). Avsikten är att inom det diskursteoretiska fältet 
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operationalisera specifika diskursanalytiska begrepp för denna studie. En utmaning i 

analysen av det empiriska materialet har därför varit att avväga kombinationen av de två 

teoretiska perspektiven gentemot studiens syfte. I studien ställs frågor angående vilken 

literacy eller vilka literacies pojkar möter inom svenskämnet, hur pojkars läs- och 

skriftspråkande uppfattas samt hur innehållet formeras i pojkars literacyerfarenheter.  

Tillvägagångssättet för att få dessa olika perspektiv att förstås i en kontextuell 

helhet har varit att genomföra semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann 2009). 

I genomförandet av dessa intervjuer skapar således intervjusituationen, frågeformuläret 

och jag som intervjuare begränsningar för vad lärarna kan uttrycka samt artikulera i sina 

språk- och talhandlingar. Detta är också vad som skapar studien eftersom intervjuerna 

utgör empiri. Med detta finns det en svårighet i sammanhanget då forskningseffekter av 

min påverkan ställer krav på en trovärdig och genomskinlig analys av studiens empiri. 

En diskursanalytiskt inriktad studie medför att texten i sin helhet inte heller kan 

särskiljas från empirin vilket i sin tur gör att empirin varken betraktas som hämtad eller 

insamlad. Uppsatsens textframställning ses som en språk- och talhandling vilken 

reproducerar olika diskurser om pojkar som läsare och skrivare, till exempel den 

moralpaniksdiskurs som Watson; Kehler & Martinos (2010) talar om. 

Samtidigt är det en förutsättning både i studiens kvalitativa tillvägagångssätt och 

genomförande, att jag förhållit mig som medskapande undersökningsubjekt till empirin, 

i betydelsen att studien har skrivits i sammanförandet av teoretiska perspektiv, 

empiriskapande och analyserande. Då analys- och resultatkapitlet är tematiskt 

organiserat är det dels för att öka läsarvänligheten, dels för att öka studiens 

överskådlighet, genomskinlighet och trovärdighet. Samtidigt är kvalitativa studiers 

fördelar också dess nackdel vilket betyder att denna studies resultat i förhållande till 

operationaliserad metod inte kan betraktas som en generell sanning. För att resultatet 

ska komma till sin rätt behöver det bedömas som att det ger en bild av fenomen, 

betraktade som föränderliga (kontingenta) ur ett diskursanalytiskt perspektiv.   

4. Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet vilket utgörs av fem genomförda 

intervjuer med svenskundervisande lärare i skolans mellanstadium. Utifrån en 

diskursanalytisk ansats disponeras texten tematiskt. Hur pojkar positioneras och 

konstitueras som läsare och skrivare i lärarnas språkbruk har således varit avgörande. I 
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det empiriska materialet har pojkar identifierats som ett privilegierat tecken och 

framträder som nodalpunkt. Detta innebär att pojkar är det begrepp som andra element 

såsom läsare, elev och skrivare eller skiftspråkande individer formeras runt i ett 

diskursivt nät, vilka i sin tur ses som flytande signifikanter.  

 Då jag diskursivt har försökt att tolka och analysera mitt empiriska material har 

detta skett i flera olika delmoment i den genomförda analysprocessen. Intervjuerna 

genomfördes med hjälp av intervjuguiden (Bilaga 2). Utifrån två tematiserade områden; 

Pojkars läs- och skriftspråksidentitet samt Svenskämnet och undervisning har frågor 

ställts till lärarna. Intervjuguiden utgjorde därför ett stöd i de annars förutsättningslösa 

samtalen tillsammans med lärarna. Direkt efter varje genomförd intervju skrev jag en 

kortare sammanfattning angående vad jag uppfattade som det mest framträdande i de 

intervjuade lärarnas resonemang. Därefter lyssnade jag igenom mitt empiriska material 

vid upprepade tillfällen. Jag transkriberade samtliga intervjuer i sin helhet. Sedan läste 

jag igenom mina transkriptioner, letade och skapade teman, dels inom de enskilda 

intervjuerna men även mellan samtliga intervjuer. På detta sätt har det skett ett urval i 

den genomförda analysprocessen. Samtidigt strävade jag efter att se om det fanns 

likheter mellan mitt empiriska material och den tidigare forskning inom området som 

främst tagits upp i kapitel två. Detta gjordes i avsikt att förankra studien vetenskapligt. 

I det empiriska materialet har tre huvudsakliga konstruktioner formerats, en 

beträffande svenskämnet samt två inom vilka pojkar positioneras som läsare och 

skrivare. Konstruktionerna redovisas tematiskt och har rubricerats; Konstituering av 

ämnet, ”Pojkar är pojkar” samt ”Pojkar har inte tid att läsa”. Den första 

konstruktionen avser att visa hur svenskämnet uppfattas i lärarnas språk- och 

talhandlingar. De diskursiva språk- och talhandlingarna i kapitlet betraktas som en 

tillsluten text. Avsikten är att visa att det finns kopplingar mellan språk- och 

talhandlingarna tillhörande de olika konstruktionerna, samtidigt som de skiljer sig åt. 

Den tematiska redovisningsformen används även för att göra materialet så begripligt 

och översiktligt som möjligt i läsarhänseende. Genom detta tillvägagångssätt ökar 

förhoppningsvis möjligheten till inblick i undersökningens genomförande samt studiens 

tolkningsprocess av lärarnas språk- och talhandlingar.  

I analys och resultatkapitlet benämns lärarna L samt med tillhörande numrering 

från 1-5, alltså L1 till och med L5. Jag har valt att benämna mig själv med I som i 

intervjuare. Språk- och talhandlingar koncentreras i analysen av det empiriska 

textmaterialet, däremot fokuseras inte de sociala aktörerna i sig eftersom studien utgår 
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från ett diskursanalytiskt perspektiv. Lärarnas språk- och talhandlingar har 

uppmärksammats och analyserats kvalitativt, detta kan exempelvis medföra att L1 

framträder i fler utsagor i texten än L2 på grund av att L1:s språkhandlingar gjorts och 

tolkats vara mer giltiga för textens framställning. I tabell 1 nedan förklaras hur 

transkriptionssymboler förstås i intervjucitaten. 

 

Tabell 1: Transkriptionssymboler (Tholander & Thunqvist Cekaite 2009). 

 ord  Betonad stavelse eller ord.  

”ord”  Rapporterat/återgivet tal/text. 

<ord> Långsamt tal. 

((   ))  Beskrivning av ytterligare relevant information. 

 heh  Skrattljud. 

[…]  Bortklippt del av intervjutranskription. 

 

4.1 Konstituering av ämnet 
I detta avsnitt är avsikten att ge en bild av vilka uppfattningar som uttrycks i lärarnas 

språk- och talhandlingar i förhållande till en bedriven undervisningsspraktik vad gäller 

svenskämnet. Denna konstituering av svenskämnet medför på intet sätt att dessa 

uttryckta uppfattningar i lärarnas språk- och talhandlingar kan tolkas som allmänt 

vedertagna. Det avsnittet kan bidra till är att ge en lokal bild om vilka literacies pojkar 

kan möta i olika klassrum och vilka föreställningar som ligger till grund för vilket 

literacyerfarande som där kan vara möjligt. Beskrivna positioneringar av svenskämnet 

nedan bör förstås i betydelsen av att det är inom dess differentierade ämnespraktik som 

studiens övriga konstruktioner, ”Pojkar är pojkar” samt ”Pojkar har inte tid att läsa”, 

till stor del äger rum. Konstruktionen innehåller citat som behandlar lärarnas 

uppfattningar om svenskämnets roll och betydelse för pojkars läs- och skriftspråkande. 

Här följer en första artikulation inom denna konstruktion av svenskämnet som ett ämne 

präglat av differens mellan olika undervisningspraktiker.  

 

I: Har du något huvudintresse eller är det något särskilt i läraryrket du brinner 

extra för?  

L5: I och för sig så är det väl språket, <svenskan>. Det är det som jag tycker är 

grunden till allting, <har du inte det>, det är ju det som gör allting, har du inte 
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språket så klarar du inte så mycket annat; du klarar inte konflikter, du klarar inte 

av att uttrycka dig och få fram vem du själv är, på något sätt. 

 

”Språket” ges en särskild betydelse i språk- och talhandlingen ovan som bärare av 

människors sätt att förhålla sig i och till omvärlden. Språket är det verktyg med vilket 

människan uttrycker sin personlighet, sitt vem och blir ett subjekt (jfr. Haas Dyson 

1997), ur diskursanalytisk mening ett fragmenterat sådant beroende på sammanhang och 

situation (Winther Jørgensen & Phillips 2000). I denna konstituering av språkets 

betydelse är människan tillspetsat uttryckt först människa när hon har, eller behärskar 

ett språk tillräckligt mycket. Språket är det verktyg med vars hjälp människan blir en 

kulturskapare och möjliggör en samhällelig medborgaroll.  

 Den konstituerande språkhandlingen kan jämföras med Lars-Göran Malmgrens 

olika ämneskonceptioner och utsagan kan betraktas ge uttryck för svenska som ett 

färdighetsämne eller svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne (Molloy 2002). 

Detta mer än ett ämne för kommunikation och erfarande (Wahlström 2007), språket 

används inte så mycket till att kommunicera innehåll som att kommunicera identiter. Å 

andra sidan kan språk- och talhandlingen uppfattas som att det kommunikativa innehåll 

som kommuniceras är subjektet i mötet med andra. Samtidigt förstås utsagan konstatera 

att språket uppfattas som ett verktyg för att behärska olika färdigheter i olika sociala 

sammanhang. Nästa citat inleds efter att intervjuaren frågat om svenskämnets roll för 

pojkars läsande och skrivande: 

 

[…] L5: <Svenskämnet>. Jag tycker det är jätteviktigt, för det var någon som sa 

det att vi kan inte ta en massa tid till att sitta och läsa, för det får eleverna göra 

hemma, men jag menar det kanske är så att det här är enda tillfället som de får en 

chans att börja och verkligen läsa, och då om de inte gör det hemma, då tror jag 

ändå att om man kan stärka det och ge det ((läsningen)) en ganska betydande roll 

i skolan, kanske läsa en stund per dag eller så, så kommer det ändå öka chanserna 

betydligt att de kommer att fortsätta och ju mer de läser och ju mer de lär sig att 

uppskatta det, desto mer kommer de säkert att läsa, det tror jag. 

 

Symptomatiskt för empirin är att när frågor ställs i anknytning till svenskämnets 

undervisningspraktik angående både läsande och skrivande, då blir läsningen 

dominerande i utsagan likt ovan. L5 uttrycker i språk- och talhandlingen en önskan och 

förhoppning om, samt positionerar svenskämnet för att det ska kunna verka 
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kompensatoriskt. Behärskningen av ”språket” kan i artikulationen av fenomenet 

svenskämnet, tolkas vara det mest centrala för elevers identitetsskapande varför ämnet 

uppfattas kunna spela en betydande roll. Samtidigt finns det en risk i resonemanget ovan 

som tidigare uppmärksammats av Molloy (2002) att läsningen blir ett utfyllnadsmoment 

i klassrumsspraktiken. Något som också är tydligt i vad både Molloy (2002) och Ewald 

(2007) skriver som överensstämmer med denna studies empiri är att svenskämnet 

uppfattas ha otydliga gränser gentemot andra ämnen, vilket följande utsaga är ett 

exempel på: 

 

I: Vilken roll tycker du att svenskämnet spelar för pojkars läs- och 

skriftspråkande? Eller vilken roll skulle du vilja att ämnet spelade? Eller ser du att 

det har förändrats? 

L3: Jag tycker att <svenska är, ett sådant ämne>, en ren svensklektion kan många 

gånger bli jättefånig egentligen, utan då är det bättre att ta den i ett sammanhang. 

Då kommer vi in på andra ämnen då, NO, SO <det är ju>. 

I: Meningsfullt? Funktionellt? 

L3: Det är ett funktionellt ämne som går att använda i allt och det är kanske bättre 

att använda det i ett sammanhang istället för att säga: nu ska vi göra detta! <Eller 

nu ska vi>, istället varför ska vi göra detta? Hitta lite sporrar till att producera en 

text. Men sen då om vi säger att du ska producera en skönlitterär text och inte en 

faktatext då är det ju svenska, då går det inte att göra något annat ämne än 

svenska <i det>. 

 

Samtidigt som svenskämnet uttrycks ha oklara gränser mot andra skolämnen och det ses 

som fördelaktigt att försöka skapa funktionella sammanhang är det vissa 

undervisningsmoment kopplat till specifika literacies som bara uppfattas möjliga att 

genomföra i svenskämnespraktiken. Dit uppfattas en särskild undervisningsdomän 

tillhöra; skönlitterärt genreskrivande.  

 

I: <Om du skulle beskriva lite>. Vad tycker du att pojkar gör för läs- och 

skriftspråkserfarenheter i ditt klassrum? Vilken slags undervisning skulle du själv 

säga att du bedriver och är det en pedagogik eller undervisning som <du vill 

bedriva>?  

L3: Svenskan skulle jag nog vilja utveckla i så fall. Jag är på gång på att komma 

dit jag vill i svenskan, för jag tycker inte att man ska ha den här språkboken eller 

så, utan att man får in svenskan i sammanhanget det tycker jag är det absolut 
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bästa. Men sedan är det ju så, vissa saker måste man för att du ska kunna skriva 

en bra text, du måste ha stavningsreglerna, de kommer av att du ((läraren)) står 

vid tavlan någon gång och lite så. Men alltså variationen, variationen i allt jag 

gör, jag försöker variera mig. 

 

Denna språk- och talhandling kan uppfattas uttrycka en pedagogisk utmaning i att 

balansera två olika svenskämnen, dels svenska som ett färdighetsämne eller språkämne 

(Molloy 2002) där språkregler och grammatik måste behärskas för att eleverna ska 

kunna skriva meningsfulla texter, dels som en svenskämnespraktik med strävan att 

eleverna ska vara inbegripna i olika literacies som görs kommunikativa i bemärkelsen 

att de textorienterade aktiviteterna är ”funktionella”, vilket då gör att språk- och 

talhandlingen kan ses artikulera ett mer erfarenhetspedagogiskt ämne. Så kallade 

fylleriuppgifter i ”språkboken” uppfattas inte skapa ett sammanhang. 

 

I: Om vi tänker brett, skulle du säga att den undervisning du bedriver i 

svenskämnet, att den är som du önskar att den var eller vilken undervisning skulle 

du vilja bedriva om du fick vara fri i ditt tänkande, och fick som du ville?   

L1: <Ja>. Jag vet inte, jag kan tycka ibland att det är svårt just det här, jag skulle 

gärna vilja få in grammatiken och sådant på ett helt annat sätt, kanske att man 

hade tid, kanske flextid att barnen varje morgon kunde komma in i klassrummet, 

att varje morgon, att man hade 40 minuter och så hade man dämpad belysning, att 

de kom in och läste, att man kunde starta dagen så, att de kom in och läste var och 

en i sin bok.  

 

Literacyaktiviteten läsning uppfattas vara viktig samtidigt kan vi se att då språk- och 

talhandlingen berör skönlitterär läsning konstitueras begreppet paradoxalt nog som en 

individuell och enskild textorienterad aktivitet. Risken torde vara överhängande att 

läsningen blir en isolerad färdighetsträning, vilket även Molloy (2002) visar i sin 

avhandling. Språk- och talhandlingen fortsätter nedan i ett resonemang om en önskad 

förändringsinriktning av svenskundervisningen.  

 

[…] L1: Men det funkar ju inte för schemat ser inte ut så, det kan jag tycka att 

man varje dag, att den tiden fanns att man kan få sätta sig och läsa och lugna ner 

sig innan man går hem då. Så ser det ju inte ut och man är jagad av allt man ska 

hinna med på svenskan. Jag skulle ägna jättemycket mer tid åt läsningen om jag 
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fick för jag tycker det är synd att den försvinner och det gör den mer och mer. Jag 

känner ju själv att jag läser mindre och mindre därför att det är mer och mer saker 

som pockar på min tid. Just den här känslan av att få gräva sig in i en bok och inte 

sluta, det önskar man ju att varje barn skulle få uppleva den känslan. 

 

Denna utsaga är intressant eftersom den efterlyser ett annat svenskämne än den 

undervisningspraktik som nu upplevs bedrivas. Utsagan kan samtidigt relateras till 

Langers (2005) resonemang om att använda läsning i föreställningsbyggande syfte, 

vilket i denna språk- och talhandling verkar vara en utesluten positionering. Nedan 

följer ytterligare ett exempel på ett upplevt dilemma mellan ett övergripande 

svenskämne med stor betydelse för skolpraktikens alla literacyutövanden och 

svårigheten att skapa en erfarenhetsbaserad, kommunikativ, meningsfull och 

sammanhållen undervisningspraktik. Här finns det dock en skillnad i jämförelse med 

utsagan på sidan 29 som berörde svenskämnets oklara gränser gentemot andra ämnen, 

för om svenskämnet där införlivade andra ämnen i literacypraktiken ger utsagan nedan 

snarare tecken för ett svenskämne som vidgar sin innehållspraktik mot andra 

skolämnen.   

 

I: Eftersom du är intresserad av svenskämnet så passar det ju att fråga om vilken 

roll du tycker att svenskämnet spelar för pojkars läs- och skriftspråkande.  

L4: Alltså, jag tycker att alla ämnen är med i svenskan. Det är det vi ska börja 

med nu verkligen, vi håller på att ta avstamp här, att få med alla lärare att förstå 

att vi inte bara kan ägna svensklektionerna åt det här. Utan lika mycket så kan vi 

träna på att arbeta tillsammans. Med genre till exempel faktatexter, då får man 

göra det ihop på SO-lektionerna, eller bara för att man behöver ägna svenskan tid, 

ja kanske mer åt svenskrelaterat då för det tar tid till exempel att läsa och prata 

och diskutera. Så att man får in andra delar i andra ämnen annars går det inte att 

jobba mot alla mål. Speciellt inte nu gentemot nya Lgr 11. 

I: Så du upplever att ämnet <överskrider>?  

L4: Det gör inte det nu, men jag har en vision om hur jag, om jag fick bestämma. 

heh 

I: Ja, för vilken roll skulle du vilja att det hade?  

L4: Mycket mer integrerat, att få till det i olika ämnen. 
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Här konstitueras svenskämnet som ett viktigt ämne vars literacyaktiviteter borde ingå i 

andra skolämnen, samtidigt är denna positionering annorlunda i jämförelse med utsagan 

på sidan 30, vilken snarare gav uttryck för att införliva andra skolämnen i 

svenskundervisningen. Här är det istället svenskämnet som inkorporeras i andra 

ämnespraktiker för att målen ska kunna uppnås. Nästa utsaga berör ett ämne vars 

praktikinriktning tydligare än andra positioneringar närmat sig ett mer 

erfarenhetspedagogiskt ämne (Molloy 2002). 

 

I: Hur skulle du beskriva pojkars läs- och skriverfarande i ditt klassrum, vad är 

det för läs- och skriverfarande de gör i ditt klassrum?  

L4: <Ja> att de får möta och jobba med olika textgenrer att få en förståelse för, vi 

håller på mycket med strategier, att få en förståelse för att man använder språket 

på olika sätt beroende på; ”vem skriver jag för”. När vi jobbar med artiklar nu 

och tidningar; ”vilket språk använder man då”, mycket sådant, att göra 

uppmärksamt på att man kan prata; ”och ja sen baa, typ”, och du kan sms:a och 

förkorta. Det kan du göra när du skickar till din kompis men nu, nu ska du skriva 

en insändare. Att förstå att språket kan användas på så många olika sätt och att 

man måste kunna använda det, att förstå att det inte går an att skriva en insändare 

på det här sättet om jag vill att folk ska ta till sig innehållet. 

 

Ett tillvägagångssätt som denna lärare ger uttryck för i sin språk- och talhandling som 

en väg till ett mer meningsskapande svenskämne är då utsagan utvecklar ett resonemang 

om en form av process- och modellskrivande. Att positionera svenskämnet på detta vis 

innesluter formeringar av ett annat slags ämne som flera av de tidigare språk- och 

talhandlingar inom denna konstruktion utesluter. 

 

I: Hur gör ni då om ni ska skriva en insändare?  

L4: Då gör vi likadant där, vi tar några exempel och läser upp och pratar om; ”hur 

bygger man upp och hur ser det ofta ut”. Då försöker jag hitta några, bra heh som 

de blir intresserad av. Sedan brukar vi, tillsammans med de då, att vi hittar på en 

egen ((insändare)). Det är så bra, för nu har vi fått kanoner i alla klassrum så då 

kan man ju sitta och skriva.  

I: Skriver ni text tillsammans då?  

L4: Ja.  

I: Och då är du med och skriver?  
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L4: Ja, men ofta så startar jag ju så att då är det jag som gör det, jag styr ändå och 

leder, men sen försöker jag haka på så att det är deras intresse och tankar som; 

”ja, men det här kan vi skriva om”. Ofta försöker jag dela så att man gör det här i 

halvklass så att man är tio, elva stycken så att man gör en ((text)) tillsammans. 

Sedan brukar de få göra det två och två och avsluta arbetet. Och sen tydliggöra; 

”ja men det är det här jag kommer titta på och vara med och bedöma”.  

 

Denna utsaga är kvalitativt utmärkande i empirin eftersom språk- och talhandlingen här 

konstituerar ett mer erfarenhetspedagogiskt ämne (Molloy 2002). Ett kollektivt och 

gemensamt lärande kan i en sådan artikulation möjliggöras genom en kommunikativ 

undervisning som tar utgångspunkt i lärarens modellskrivande. Flera fenomen gör 

undervisningen kommunikativ; lärarens modellerande, elevernas delaktighet och att 

deras texter åtminstone i teorin har mottagare, till exempel i form av förmodade 

insändarläsare. Att läraren är med och aktivt modellskriver tillsammans med eleverna i 

undervisningen framhålls av Britta Stensson (2006) utgöra en betydelsefull 

framgångsfaktor i svenskundervisning.  

Avsikten i denna konstruktion av svenskämnet har varit att formera ett 

differentierat skolämne med oklara gränser. Hur svenskämnets konstitueras i lärarnas 

språk- och talhandlingar tolkas i studien få effekter för vilka literacyerfarenheter olika 

svenskämnen erbjuder och möjliggör. Nästa konstruktion belyser hur pojkar uppfattas 

och positioneras i lärarnas språk- och talhandlingar.  

4.2 ”Pojkar är pojkar” 
Utmärkande i det empiriska materialet är att pojkar positioneras och tillskrivs 

subjektpositioner vari de gör förutsägbara genreval i relation till läs- och 

skrivaktiviteter. Inom denna artikulation konstrueras även ett diskursivt särskiljande av 

kön. Utsagan nedan börjar med att läraren resonerar om individuell litteraturmatchning.  

 

L2: Individuella böcker blir svårt. Vi har någonting som heter 

skolbiblioteksservice här ((i tätorten)). Vi har en katalog där vi kan beställa 

boklådor och jag försöker blanda så att det blir en genre som grabbar gillar. 

Klassiker till exempel Ivanhoe och Den siste mohikanen och den typen av böcker, 

idrottsböcker. Det blir sådant man försöker då för att stimulera. Vi brukar göra ett 

besök på biblioteket i årskurs fyra. Vi har bibliotekarie här på skolan ibland som 

kan stimulera oss med böcker, men det är en svårighet, just att få de ((pojkarna)) 
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intresserade av böcker. Vi har haft lite författarbesök som vi har kunnat gå på, 

och efteråt då vill alla läsa om Peter Lidbeck eller vad det är för författare vi har 

varit och lyssnat på. 

I: Du tycker pojkar gör vissa genreval eller intresserar sig för vissa genreområden 

oftare än vissa andra? 

L2: Ja, kanske att det är så, sen har det ändrat sig litegrann över tid. Pojkar idag är 

inte lika främmande att läsa om kärlek som när jag började här, hade jag då sagt 

kärlek i klassen hade alla lagt sig ner och fnittrat. Det gör man inte idag. Grabbar 

backar inte. Vissa pojkar ska jag säga, de som är lite tuffa eller lite självsäkra, de 

skulle inte dra sig för att läsa en bok som handlar om kärlek.   

 

Språk- och talhandlingen ovan tolkas här som att ett genussystem delvis har förändrats 

över tid och att det har medfört att nodalpunkten pojkar uppfattas ha möjlighet att inta 

en annan typ av subjektpositionering än tidigare. Förändringens verkning leder i sin tur 

till en upplevelse av att förståelsen av nodalpunkten pojkar har förskjutits, men 

samtidigt gäller den något omflyttade subjektpositionen endast vissa inom en relativt 

homogent uppfattad pojkgrupp, de så kallade ”tuffa” och ”lite självsäkra pojkarna”. Vad 

och hur en pojke är som läsare och skrivare är således en kontingent och socialt 

konstruerat fenomen eller element som inte tillskrivits en slutgiltig betydelse. Utsagan 

fortsätter nedan. 

 

I: Tycker du att pojkars läs- och skrivaktiviteter skiljer sig åt i jämförelse med 

flickors på något sätt?  

L2: Ja. Det gör de, det kan man ju inte alltså, jag kan inte, även om jag skulle 

vilja svara nej på frågan så tycker jag att det skiljer sig åt därför att väldigt många 

flickor, inte alla men många flickor tycker att det bästa i livet är att få släcka 

ljuset i klassrummet och luta sig bakåt och sätta sig och läsa, eller sätta sig och 

skriva. Utan problem. Pojkar kan sätta sig och läsa, alltså kan, kan tycka att det är 

ganska bra också, men när vi kommer till själva skrivandet så gäller det verkligen 

att jag har byggt upp någonting, något ämne. Jag kan inte bara säga; ”försök att 

komma på något från ditt hjärta”. Det poppar inte upp lika mycket. Medan 

flickor, jag har flickor här som skriver berättelser på 20 sidor om det inte är så att 

jag avbryter de. De berättar hur mycket som helst. Medan pojkar <berättar om>, 

en hel resa till Thailand det tar en halv sida och så har de berättat färdigt; ”vi åkte 

då, vi badade då, sen kom vi hem”.  
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Att få pojkar att inleda en läs- och skrivaktivitet, till exempel att skriva en egenförfattad 

berättelse framträder som en svårighet och utmaning i lärarrollen. Pojkar och flickor 

kontrasteras dessutom som varandras motpoler när det är fråga om hur de sägs vara som 

läsare och skrivare. Begreppen läsare och skrivare blir här flytande signifikanter, 

könstillhörigheten uppfattas som avgörande och det sker språkliga tillslutningar kring 

begreppen då läraren i sin språk- och talhandling beskriver hur flickor och pojkar är 

som läsare och skrivare. Samtidigt framträder den identitetspositionering pojkar ges 

som någonting flytande, det är element vilket det råder en kamp om. Detta medför att 

frågan om hur pojkar och flickor egentligen är som läsare och skrivare inte har något 

entydigt svar. I utsagan nedan uppfattas särskiljandet av kön däremot ha gjorts till ett 

moment med entydig betydelsebäring, flickor och pojkar är således ”naturligt 

annorlunda”, vilket medför att deras genreval uppfattas vara lika ”naturliga”.  

 

I: Vad anser du är viktigt för att bli en medlem av de läs- och skrivkunnigas 

förening? 

L1: ((Suckar, eftertänksamt))  

I: <En ganska öppen fråga> 

L1: Ja, det är först intresset. Fångar man inte deras intresse, får man dem aldrig att 

läsa. Idag är det så mycket som pockar, just med pojkar då är det så mycket annat 

som pockar på. Jag hade en diskussion med en kollega en gång om att, just det här 

med läsningen. Vi gick hem och hade inte så mycket mer än att läsa. Det fanns inte 

teve, det fanns inte datorer, det här breda utbudet av fritidsaktiviteter.  

I: Nej. ((bekräftande tonläge)) 

L1: Och pojkar har mer, de har ju <mer, mycket mer>. De har mer rörelsebehov än 

flickor i den åldern. Så just om du inte kommit in på den arenan ((läs- och 

skrivarenan)) som väldigt liten så tror jag att du har väldigt svårt att komma in där 

när du blir äldre. Så jag tror intresset, att få glädjen att läsa, och det är en tröskel, 

det tror jag är A och O.  

 

Pojkar görs till en homogen grupp och positioneras genom lärarens språk- och 

talhandling generellt utifrån en uppfattning om att de har svårare att sitta still, 

koncentrera sig och läsa en bok. Detta ges två orsaksförklaringar, dels har pojkar ett 

större rörelsebehov än flickor och dels ”pockar” populärkulturella företeelser och 

fritidsintressen på deras uppmärksamhet. Språk- och talhandlingen är även relevant i 

anslutning till kapitlets tredje konstruktion ”Pojkar har inte tid att läsa”, därför att den 
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kan tolkas som ett uttryck i frånsägande av ansvar när det handlar om att introducera 

pojkar för den normativa undervisningspraktik som pågår inom svenskämnet. 

Kursplanen i svenska ses som avgörande för vilket innehåll som formeras i 

undervisningen. Element därutöver vilka påverkar undervisningspraktiken uppfattas 

vara pojkars egna lustbetonade aktiviteter utanför undervisningen. Detta tycks medföra 

att det i språk- och talhandlingen blir en individfokusering i en fråga som berör lärarens 

didaktiska ansvarstagande. Vad som kan tolkas vara ett egentligt läraransvar; att väcka 

intresse genom att introducera textorienterade aktiviteter och att också ställa didaktiska 

frågor om vilka textorienterade aktiviteter som pågår i svenskundervisningen och på 

vilka sätt, förläggs i hög grad till eleven. Pojkar och flickor konstitueras dessutom som 

varandras motpoler, vilket medför att de uppfattas på olika sätt och tillskrivas olika 

subjektpositioneringar som läsare och skrivare. Detta framgår möjligen än tydligare i 

utsagan nedan. 

 

I: Ser du några mönster i vilka genreval som görs, eller är det några speciella 

intresseområden pojkar är inriktade mot när de läser och skriver? Alltså olika 

texter, det behöver inte vara skönlitterära texter. 

L1: De är väldigt intresserade av världen och geografi gillar de mycket. Medan 

tjejer ofta väljer djurböcker i den här åldern eller relationsböcker, det väljer 

flickor. NHL-serien är väldigt populär här bland pojkar. 

I: Du tycker det är så tydliga mönster? 

L1: Ja, det är det! <Det är det>. Men det är när puberteten träder in i femman 

sedan är det inte så tydligt i fyran väljer man mycket med tvillingdeckarna och 

sådant, och det tror jag att både pojkar och flickor väljer. Den här Lasse-Majas, 

men det är mer i fyran sen är det lite så att i femman <då är det lite för barnsligt>.  

 

Då pojkar positioneras som förutsägbara i sina genreval avseende vad de läser inom 

svenskämnets undervisningspraktik uppstår detsamma i relation till flickor. Ålder 

framträder även som ett relativt tillslutet moment. Om vi utgår från språk- och 

talhandlingen torde detta alltså betyda att då en pojke eller flicka uppnått en specifik 

ålder förstärks skillnaden mellan pojkar som läsare och flickor som läsare.  

 

[…] L1: tjejerna tar inte NHL-böckerna om inte du har en tjej som är 

hockeyintresserad. Det har jag också haft, då väljer du det. Men jag tror att hittar 
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du en bok i en serie, då läser du fler böcker i den serien. Jag tror generellt sett att 

man har lite svårt att hitta böcker som är bra. 

 

I språk- och talhandlingen ovan artikuleras, först vad vi redan konstaterat att pojkar men 

även flickor positioneras som förutsägbara i sina genreval i avseende att de inte läser 

vissa skönlitterära romaner. Flickor kan dock göra genreöverskridande val under 

särskilda omständigheter, då de till exempel har ett specifikt intresse. Att det är; ”svårt 

att hitta böcker som är bra” görs till ett generellt och tillslutet antagande. Flickor som 

uppfattas som mer genreöverskridande än pojkar är inte utmärkande för denna studie 

utan samma resultat framkommer även i Ewald (2007) och Molloy (2002). Att det på 

något vis skulle kunna vara problematiskt att positionera pojkar inom ett 

tolkningsutrymme där de uttrycks göra förgivettagna genreval är inte en positionering 

som intas i språk- och talhandlingen. Inte heller berörs några konsekvenser av 

fenomenet inom denna konstruktion. 

4.3 ”Pojkar har inte tid att läsa” 
Inom konstruktionen positioneras hemmiljön på olika sätt i lärarnas utsagor som en 

bristsfär i literacyavseende, speciellt utmärkande är detta i förhållande till hur pojkar 

tillskrivs en positionering där de sällan upplevs välja skönlitterär bokläsning som ett 

fritidsintresse. Samtidigt är detta ett socialt konstruerat fenomen, vilket tydligast 

framträder inom ett diskursivt spänningsfält i hur lärarnas språk- och talhandlingar 

kommer till uttryck angående samhälleliga företeelser kopplat till en 

segregationsproblematik. Elevers socioekonomiska bakgrund är en av de 

analysparametrar Watson; Kehler & Martino (2010) framhåller som viktigt att ta med 

för att öka förståelsen om hur pojkar och flickor positioneras som läsare och skrivare. 

Om ett skolområde definieras vara ett socioekonomiskt utsatt område ges i 

konstruktionen en sammankopplad betydelse utifrån att eleverna, till övervägande del 

talar ett annat språk än svenska i hemmet. 

 

I: Vad har du för uppfattning om eller hur ser du på pojkars läsande och skivande i 

olika miljöer, hemma och i skolan, hur de läser och vad de läser? 

L4: Ja, om jag tittar här i skolan, så är det grabbarna här som är svårast att fånga 

((suck)), det är klart de läser <här i skolan för att de måste> men det gör de inte på 

fritiden på samma sätt som jag vet att tjejerna gör tyvärr, så är det överlag.  

I: Är det just skönlitteratur som är svårt att fånga pojkars intresse kring då? 
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L4: Ja, och sen tänker jag att det inte är så självklart, till exempel som det är för 

mina barn, vi har tidning hemma men barnen här har inte det, de har ingen 

dagstidning oftast. De läser inte, man kanske tittar på textteve för att se 

fotbollsresultat, alltså vårt skriftspråk finns överallt men det är mycket fotboll i 

huvudet på de här grabbarna.  

 

Här framställs även en literacysfär vilken upplevs som konkurrerande gentemot språk- 

och tallhandlingens mer formaliserade sätt att se på vad det innebär att läsa och skriva. 

Samtidigt kan vi utifrån utsagan upptäcka att fotbollsfären, som literacyarena kräver att 

den som är intresserad förkovrar sig genom att till exempel söka resultat och läsa på 

textteve. Vilket i sin tur kan ses som ett uttryck för att behärska en särskild 

literacymodalitet (Street & Lefstein 2007, Scott 2004). Utsagan fortsätter nedan. 

 

I: Upplever du generellt då att de här barnen ((elever med invandrarbakgrund)) 

kommer från ett mer torftigt hem i det avseendet?  

L4: Fritidsmiljö över huvud taget. Det räcker liksom inte med den tiden här i 

skolan.  

 

Skolan positioneras i utsagan ovan som en arena differentierad från de potentiella 

literacyarenor där pojkar upplevs vara aktiva på fritiden. Innebörden av att läsa och vad 

läsning är framträder som en flytande signifikant som det råder olika uppfattningar om 

mellan hem och skola.  

 

I: Är det en svårighet att samarbeta med hemmen på grund av det? Eller finns det 

förståelse kring vikten av att läsa och skriva? 

L4: Nej, inte svårigheter att samarbeta, det tycker jag inte. Men ja, jag tror att det 

skrämmer många, för jag har många föräldrar som är analfabeter och så har jag 

några föräldrar som inte talar svenska även om de är läs- och skriftkunniga som 

gör att det blir ett hinder. Sen är det inget hinder, de kommer när vi väl ringer 

angående samtal och sådär. Men det här att förstå att läsningen är så viktigt, det 

gör de inte. Om jag talar om att; ”jag vill att ni ska läsa, du kan läsa högt för 

mamma när hon står och lagar mat och ni kan prata om ord och sådär”. Jaja, det 

kan jag tjata om, men det gör de ju inte. Och sen i nästa andetag frågar 

föräldrarna; ”gör de sina läxor?” Det här är, om man nu ska kalla det läxa, det är 

väl den allra viktigaste men de tycker inte att det är så viktigt. Sedan har man 
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kanske inte tid om man har väldigt många barn heller att stimulera. Men tyvärr, 

det är en stor brist. 

 

Att hemmen positioneras som bristsfärer vad gäller pojkars läsande ges sociala och 

kulturella orsaksförklaringar som att föräldrarna är analfabeter, att de inte talar svenska 

eller att de inte förstår betydelsen av läsning och läsupplevelse. Samtidigt framträder ett 

tal där flickor subjektpositioneras utifrån en diskursiv förändring. Vilket då också får 

konsekvenser för flickors handlingsutrymme och identitetsskapande, denna förändring 

tycks dock inte påverka subjektpositioneringen av pojkar som läsare och skrivare i en 

positiv riktning.  

 

I: Anser du att flickors och pojkars läs- och skrivaktiviteter skiljer sig åt på något 

sätt eller är det mer individuella skillnader som är tydliga? <och på vilket sätt>? 

L5: <Jag tycker nog att det har blivit> alltså på senare år tycker jag nog kanske att 

det var tydligare förr att flickor var duktiga och att pojkar var, <pojkar ville inte på 

nått sätt> nu tycker jag det är andra, man ser flickor som inte är så duktiga tycker 

jag för att det var lättare förr <att få>. Problematiken som alltid har funnits kanske, 

vad det gäller pojkar, alltså den har vi hos flickor nu också, mer utagerande flickor 

som då inte riktigt kan fokusera heller och läsa. 

I: Hur tänker du mer kring det? 

L5: Nej, men tyvärr, så är det väl beroende på vilket område man jobbar i tror jag.  

Vi har ganska många barn, som har förhållandevis tuffa hemförhållanden. Du har 

villaområdet där, de barnen kommer inte hit och sen har du ((nämner statsdel)) här 

då till viss del får vi ju barn från ((ett annat utsatt område)) också då så att, det är 

klart att det har betydelse. […] 

 

Här uppmärksammas att L5 har ett liknade resonemang i jämförelse med L4:s utsaga 

ovan angående hur pojkar och flickor positioneras som läsare och skrivare. Detta utifrån 

vilka livsvillkor eleverna uppfattas ha utanför skolarenan. Men L5:s utsaga skiljer sig 

dock åt i den meningen att flickor inte uppfattas ha samma positiva förändringspotential 

och handlingsutrymme inom denna något förskjutna positionering. Språkhandlingen kan 

istället tolkas som att flickor fått tillträde till pojkarnas positioneringsutrymme. Det som 

här framställs som något negativt behöver därför inte enbart tolkas så, detta eftersom det 

tycks pågå en omförhandling om vad det innebär att vara läsare, skrivare och elev 

oavsett könstillhörighet. Begreppen läsare, skrivare och elev uppfattas med ett 
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diskursanalytiskt perspektiv vara flytande signifikanter och utgöra elementen i 

resonemanget.     

 

L5: Jag satt med ett helt gäng nu och de hade ju vad det gäller geografi då, målet 

för år fyra gäller att man ska kunna Sveriges tre största städer, tre största sjöarna, 

kunna placera ut och veta vad Sveriges högsta berg heter och de två största öarna i 

Sverige och de hade inte en susning, de hade inte läst på, och då visade det sig att 

de här barnen, av de här tolv då som jag hade så var det en som trodde att hon 

kanske hade en kartbok hemma. Och det finns inte någon på andra sidan vägen 

som inte har en kartbok hemma. Alltså då får man hitta andra sätt, då får man visa 

de, för de har dator nu allihop, så var det ju inte för några år sedan, då får man visa; 

”men gå in på det här google earth liksom”. Då får man ta andra vägar; ”och så går 

du in och tittar på det här sedan så kan man kolla”, ja men då gör de det. Men det 

har väl med det att göra också att, det är samma sak med mina barn; ”ta en bok! I 

hyllan finns ju böcker, läs vad du vill!” Det finns inga böcker, det finns ingen 

dagstidning. Man hör nyheterna på teve. Det är inte så konstigt menar jag.  

 

Eftersom pojkars men även flickors hemmiljö uppfattas som en bristsfär i 

literacyavseende, blir heller inte skolans literacypraktik den kompensatoriska 

omförhandlingskatalysator som skulle kunna leda till att pojkar uppfattas ha möjligheter 

att överskrida en negativt konstituerad literacyidentitet. Istället ges hemmet inom denna 

konstruktion en avgörande betydelse för pojkars möjlighet att positioneras som 

framgångsrika läsare och skrivare i svenskundervisningens literacypraktik.  

Inom konstruktionen uppmärksammas vidare hur lärarnas språk- och 

talhandlingar ger uttryck för olika literacysfärers påverkan och betydelse för 

undervisningspraktiken, samt vilka sätt pojkar i denna positionering konstitueras som 

läsare och skrivare. I det empiriska materialet har literacyarenor som idrott, datorer, 

tevespel och teveprogram formerats som konkurrerande gentemot den 

undervisningsspraktik som bedrivs inom det differentierade svenskämnet. Intresset är 

här riktat mot vilka sätt lärarna i sina språk- och talhandlingar förhåller sig till dessa 

skiftande literacyarenor. 

  

 [...] L3: Killar har så mycket konkurrens i annat. De idrottar på ett helt annat sätt 

än tjejer och de har ett tevespelsintresse som inte tjejer har. Tjejer sitter mer och 

skriver självmant. De kan göra tidningar, de skriver brev, de skriver i sina 
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dagböcker. Det gör inte killar och det är rätt svårt tycker jag <att ja, för det är lite 

det som krävs> för att de ska bli goda läsare och skrivare även i framtiden. De här 

åren här är ganska viktiga. 

 

I utsagan positioneras pojkar som att de måste förhålla sig till fler konkurrerande 

literacyarenor än flickor. Detta medför att det upplevs vara en pedagogisk utmaning i 

undervisningspraktiken att få pojkar intresserade av läs- och skrivaktiviteter, som i sin 

tur är viktiga för att pojkarna ska bli goda läsare och skrivare i framtiden. Synonymt 

med att vara en ”god läsare och skrivare” likställs betydelsen av att ta del av olika läs- 

och skrivaktiviteter, vilket flickorna sägs göra i större utsträckning än pojkarna. Detta 

ges ett orsakssamband med att pojkar har andra fritidsintressen än flickor. Samtidigt kan 

det i denna lärares språk- och talhandlingar uppmärksammas ett ambivalent 

förhållningssätt till omförhandlingen om pojken som läsare och skrivare då det uttrycks 

att utbudet av bra skönlitteratur har ökat, vilket utsagan nedan visar: 

 

I: Hur ser du på pojkars möjligheter att bli framgångsrika läs- och skriftspråkande 

individer? Om vi tänker både kortsiktigt och långsiktigt samhällsperspektiv. 

L3: De har samma möjligheter men det är svårare tycker jag. En kille som inte har 

hittat glädjen i att läsa är ganska svår att locka till det. Fast det är lättare nu, det är 

bara de senaste fem åren så har litteraturen blivit mycket bättre. Alltså det finns 

mycket för killar att läsa, så det är lättare kanske att hitta glädjen i läsandet.  

 

Utbudet av bra skönlitteratur uppfattas vara avgörande för möjligheten att matcha bra 

böcker som kan positionera pojkar som intresserade läsare och skrivare. Striden om 

nodalpunkten pojkar mellan populärkulturella literacyarenor tillskrivs spela en 

avgörande roll i hur pojkar positioneras som läsare och skrivare, vilket framträder 

nedan.  
 

I: Vilka möjligheter tycker du, eller vilken uppfattning har du om pojkars 

möjligheter att bli framgångsrika läsande- och skriftspråkande individer. 

L2: Alltså, möjligheterna har vi definitivt, låter dumt kämpa mot men det är väl 

att konkurrensen på arenan är ganska stor. När jag växte upp var konkurrensen 

mot idrott då också. Nu konkurrerar vi mot andra medier i form av att det finns 

datorer och de datorerna är fulla med aktiviteter. Det är inte bara fotbollen jag 

krigar mot nu, som när jag växte upp då var det fotbollen eller idrotten, ishockeyn 
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som upptog tiden, en kanal på teven, idag finns det inte en teve. De allra flesta 

barnen har en teve som de inte behöver konkurrera med föräldrarna om […] alla 

hem skulle jag våga säga utan tvekan har två teveapparater hemma, alla hem har 

en dator, i vissa fall två datorer, vilket gör att <litteraturen> och svenskan 

kommer liksom ganska långt ner, man trycker hellre på fjärrkontrollen och får 

innehållet passivt till sig. Nu är det ju en form av språk också <men>, det språket 

är en hel del på engelska, nu är textningen på svenska <men>, ibland behöver du 

inte en text utan du får bilder. 

 

Utifrån utsagan ovan kan pojkar positioneras som att de befinner sig på ständigt 

föränderliga literacyarenor till exempel en skönlitterär-, en dataspels- och en 

idrottsarena. Dessa literacyarenor är i konflikt med varandra och det pågår en strid om 

pojken som nodalpunkt. Denna strid får konsekvenser för hur nodalpunkten pojkar 

uppfattas då begreppen läsare och skrivare ges betydelse som flytande signifikanter. 

Detta eftersom begreppen återfinns i ett diskursivt nät om den gode läsaren och 

skrivaren. Den gode läsaren och skrivaren är i sin tur element som kan betecknas som 

föränderliga över tid (jfr. Skolverket 2010). Samtidigt berör språk- och talhandlingen 

delvis aktiviteter som kan anses tillhöra vad Bearne (2004) menar är multimodala texter 

eller texter som inte är linjära. Datorn kan till exempel antas spela en stor roll i pojkars 

aktiva medskapande av olika literacies. Avslutningsvis följer ett citat som tillskriver en 

upplevd pedagogisk svårighet i att vara lärare på en föränderlig arena. Detta i 

förhållande till andra konkurrerande informations- och kunskapsarenor som i 

positioneringen ges effekter för skolans bedrivna literacyaktiviteter.    
 

[…] L2: Populärkulturen har ett oerhört ansvar att bevara språket litegrann som 

den inte alltid lever upp till. För vi blir väldigt influerade av det vi får till oss, i 

form av ord och språk, vilket gör att ord som, <kanske> var väldigt gångbara eller 

finns i vårt språk de försvinner till viss del om man, ett exempel; ”jag har skärt 

mig, jag har växt”. Läser du det tillräckligt ofta eller får det, så när jag säger till 

barnen att man har skurit sig och att man har vuxit då säger de att; ”det heter det 

inte alls det för så sa de inte på teven igår eller så stod det inte i tidningen”. Då 

blir jag ganska fattig i argument, jag har ingen möjlighet att övertyga dem om att; 

”nej men jag vet att det heter skurit och jag vet att det heter vuxit”. Där har du två 

konkreta exempel av sådant som man får sig tillskrivet från andra medier än ifrån 

en bok eller skolan. Det står i en bok eller respektive en tidning, eller det sägs på 

teve. Så det är klart att; svär Zlatan så svär ungarna i skolan, så enkelt är det.  
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Populärkulturella företeelser som kan anses innehålla olika former av literacies upplevs 

tillskriva ett visst literacyinnehåll till undervisningspraktiken, vilket inte alltid är 

önskvärt. Lärarens position som auktoritet på området upplevs därför undergrävas eller 

få ge vika till följd av andra mer gångbara auktoriteter inom andra arenor, exempelvis 

Zlatan. Utsagan kan dessutom ses ge uttryck för svenska som ett färdighetsämne eller 

svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne (Molloy 2002). Språk- och 

talhandlingen utesluter en positionering som gör pojkars aktiva medskapande inom 

olika literacyarenor till en positiv aspekt av undervisningspraktiken. Uppsatsen övergår 

nu till den avslutande resultatdiskussionen där frågor tillhörande de olika 

konstruktionerna belyses kopplat till studiens syfte och forskningsfrågor.   

5. Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen är avsikten att skriva fram det dominerande, men också vad som 

blir undanskymt inom de olika konstruktionerna. Dessutom avser jag att formulera 

några möjliga konsekvenser till följd av lärarnas språk- och talhandlingar inom de olika 

konstruktionerna.  

En problematisk aspekt är att aktiviteter utanför undervisningspraktiken inte 

uppfattas kunna kopplas samman med literacyaktiviteter inom konstitueringen av 

svenskämnet. Detta torde i sin tur få konsekvenser för vilka sätt pojkars såväl som 

flickors erfarenheter används som ”byggnadsställning”, scaffolding (Langer 2005). 

Frågan blir därför om elevernas erfarenheter uppmärksammas i tillräcklig omfattning 

inom läs- och skrivundervisningen. Denna aspekt av studiens slutsats kan uppfattas som 

samstämmig med tidigare forskningsresultat på området (Fast 2007, Molloy 2002). Den 

vidgade literacypraktiken som pågår inom olika arenor som idrott, dataspel och 

teveprogram verkar inte tillvaratas fullt ut i svenskundervisningen eftersom dessa inte 

lyfts som exempel eller former av literacies i undervisningspraktiken. Samtidigt är det 

viktigt att framhålla att denna studie är begränsad i form och storlek, vilket gör att 

resultatet får betraktas med stor reservation. Vad som framkommit i lärarnas språk- och 

talhandlingar skulle kunna kombineras med vidare fältstudier för att därigenom ge 

exempel på vilket literacyinnehåll, samt vilka olika former av literacies pojkar erfar i 

skolpraktiken.  
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 Inom konstruktionen Konstituering av ämnet tillskrivs och uppfattas det svenska 

språket av samtliga intervjuade lärare vara betydelsefullt och viktigt och positioneras 

därigenom som ett subjektskapande omförhandlingsverktyg. Detta betyder att eleverna 

bland annat med språket som hjälp kan antas förhandla om sitt positioneringsutrymme i 

klassrummets sociala praktik (Haas Dyson 1997). Samtidigt ges språket karaktären av 

att innehålla specifika literacyfärdigheter som måste behärskas innan 

undervisningspraktiken kan nå en kommunikativ, erfarenhetsbaserad och 

meningsskapande innehållsnivå. L3 uttrycker bland annat att stavningsregler måste 

behärskas innan en elev kan skriva en meningsfull text. Läsning i L1:s språk- och 

talhandlingar positioneras som en literacyaktivitet tillskriven oerhörd vikt men riskerar 

att bli en utfyllnadsaktivitet, stundtals i bästa fall i början och slutet av dagen (jfr. 

Molloy 2002). Därmed görs inte läsning till den meningsskapande och 

föreställningsbyggande literacyaktivitet som bland annat Langer (2005) betonar. 

Svenskämnet artikuleras som ett ämne med otydliga gränser av L3 och L4 både inom 

dess differentierade undervisningspraktik samt gentemot andra skolämnen (jfr. Ewald 

2007).  

Att införliva andra skolämnen i svenskämnet upplevs av L4 som en förutsättning 

för att den normativa läroplanens uppnåendemål ska kunna förverkligas. Detta medför 

att den pågående undervisningspraktiken inte nödvändigtvis behöver tillskrivas en 

tillhörighet inom ett svenskdidaktiskt innehållsområde. Däremot tillskrivs vissa 

literacyaktiviteter, vad som i denna studies begränsade empiri exemplifieras av L3:s 

resonemang att skönlitterärt genreskrivande, alltid tillhör svenskämnespraktiken. Inom 

konstruktionen ger samtliga lärare i sina språk- och talhandlingar uttryck för en 

pedagogisk utmaning i att balansera en differentierad svenskämnespraktik, vilket 

jämförs med Lars-Göran Malmgrens ämneskonceptioner i Molloy (2002) och ses som 

ytterligare ett uttryck för svenskämnets oklara gränser (Ewald 2007). Konstruktionen 

innehåller språk- och talhandlingar som kan uppfattas sträva mot ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne, då bland annat modellskrivande används av L4 (jfr. 

Stensson 2006).  

Inom den andra konstruktionen, ”Pojkar är pojkar”, positioneras pojkar som 

läsare och skrivare genom ett diskursivt särskiljande av kön. Detta i förhållande till 

genreval och pojkars, i jämförelse med flickors, sätt att förhålla sig till 

undervisningspraktikens literacies. Endast vissa pojkar uppfattas kunna göra 

överskridande handlingar som delvis kan förändra hur de positioneras. Dessa individer 
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benämns av L2 som ”tuffa” och ”självsäkra”. Resonemanget tydliggörs utifrån de 

språkliga fastlåsningar som uppstår i L1 och L2:s språk- och talhandlingar vilka 

synliggörs inom konstruktionen. Pojkars berättande syns inte, utan det uppfattas som en 

pedagogisk utmaning att introducera pojkar till literacyaktiviteter som fångar deras 

intresse. Flickor uppfattas i sin tur som mer benägna att vara genreöverskridande till 

exempel i val av skönlitteratur vilket synes få effekter för hur de positioneras (jfr. 

Molloy 2002).  

Antagandet i denna studie är att människors språk- och talhandlingar är med och 

formar uppfattningar om världen (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Detta medför att 

vissa frågor kan ställas tillhörande konstruktionen ”Pojkar är pojkar”. Vilket ansvar 

har en professionell lärare att i sina språkhandlingar möjliggöra variationsrika 

positioneringar av pojkar som läsare och skrivare? Varför positioneras pojkar som 

förutsägbara i sina genreval? Ytterligare en aspekt som hör till resonemanget är på vilka 

sätt lärare kan vara med i en omförhandling av pojken som läsare och skrivare. En 

kanske större och ännu mer generell fråga handlar om på vilka sätt skolan kan erbjuda 

en lärandemiljö som gör pojkar till framgångsrika läs- och skriftspråkande individer. 

Viktigt att lyfta i resonemanget är också de möjliga implikationer som Watson; 

Kehler & Martino (2010) tar upp då de framhåller vikten av att förstå kön som kulturellt 

och/eller socialt betingat och konstruerat. En bild av pojkar som underpresterande i 

förhållande till läs- och skrivaktiviteter får inte tillåtas bli förhärskande eftersom den 

inte stämmer in på alla pojkar och flyttar fokus från andra aspekter som i sin tur kan 

leda till att flickor i läs- och skrivsvårigheter positioneras negativt, vilket kan få 

avgörande konsekvenser för självkänsla och framtida livserfarenheter. Pojkar kan å 

andra sidan, utifrån denna studies diskursanalytiska infallsvinkel, uppfattas göra en 

mängd literacyerfarenheter inom ett brett spektra av olika literacysfärer både inom och 

utanför skolarenan. Pojkars vidgade literacyaktiviteter utanför skolan tycks också 

kännetecknas av ett aktivt formerande av identiteter genom skönlitterära- dataspel-, 

tevespel-, fotbolls-, hockey- samt andra literacyutövanden. Talande blir därför att pojkar 

kan ses bygga vidare på sina intresseval. Dessa kan betraktas som former av vidgade 

literacyidentiteter då de aktivt söker sig till områden där de kan odla individuella och 

gemensamma litercies.  

 Inom den tredje konstruktionen ”Pojkar har inte tid att läsa” uppfattas flickor 

omförhandla sitt positioneringsutrymme i förhållande till elementen läsare, skrivare och 

elev. Den socioekonomiska bakgrunden uppfattas i flera av L4:s och L5:s utsagor vara 
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särskilt avgörande för pojkars möjlighet att bli framgångsrika literacyutövare. Hemmet 

särskiljs som en bristsfär i literacyavseende särskilt i L4 och L5:s utsagor. 

Undervisningspraktiken tecknas befinna sig på literacyarenor med stor konkurrens 

mellan hemmet, idrotten, datorn och teven vilket framkommer i olika utsagor hos 

samtliga av dem intervjuade lärarna. Pojkar tillskrivs en konstituerande position som 

särskilt utmanande utifrån de fem intervjuade lärarnas mål att väcka intresse för 

svenskämnets literacypraktik. Orsaksförklaringen som ges inom konstruktionen är att 

pojkar inte läser och skriver aktivt på fritiden, vilket ger pedagogiska implikationer. 

Dessa pojkar tolkas av mig ha små möjligheter att inom konstruktionen uppfattas göra 

överskridande handlingar, vilket skulle kunna leda till att de uppmärksammades som 

framgångsrika literacyindivider. Istället positioneras pojkar som svårstimulerade och 

tillskrivs en identitetsposition som synnerligen utmanande i en svenskämnespraktik där 

flera av lärarna strävar efter att hitta vägar att skapa ett funktionellt kunskapande.  

Frågan som väcks när konstruktionen ”Pojkar har inte tid att läsa” betraktas är 

om läraren, eleven och pojken går miste om andra möjliga sätta att positionera läs- och 

skriftspråkande individer. När språk- och talhandlingar inte legitimerar aktiviteter som 

erfars av pojkar som läs- och skrivaktiviteter, hur stora möjligheter ges pojkar då att 

betrakta sig själva som framgångrika läsare och skrivare i klassrumspraktiken? Trots att 

dessa literacyaktiviteter kan uppfattas pågå inom ett brett spektrum av literacyområdet. 

Det är frågor som skulle kunna aktualiseras i en skolpraktik med särskild 

uppmärksamhet på hur och med vad individers aktiva handlande kan förstås i olika 

literacysammanhang. Pojkar uppfattas utifrån denna intervjustudie göra en mängd 

literacyerfarenheter både inom och utom en bedriven undervisningspraktik. Samtliga 

intervjuade lärare betecknar dessutom framtidsutsikterna som goda för pojkar att senare 

i livet bli framgångsrika literacyindivider inom olika literacyarenor. 

 

5.1 Avslutande reflektioner 
I uppsatsens avslutande del berörs tänkbara konsekvenser av teori- samt metodval. 

Resultatet får, vilket tidigare nämnts betraktas med stor reservation. Samtidigt kan 

avsikten med studien anses uppnått. Syftet har varit att undersöka vilka literacies pojkar 

tillskrivs i lärares tal om klassrumspraktik samt hur pojkars literacyaktiviteter uppfattas 

i och utanför undervisningspraktik. Dessa frågor får betraktas som relativt vida vilket 

medför att innehållet de ges inte kan anses som på förhand givet. Sett med en 
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diskursanalytisk infallsvinkel får resultatet betraktas som konsistent och föränderligt. 

Lärarna har med andra ord goda möjligheter att positioner pojkar som läsare och 

skrivare på andra sätt vid ett annat tillfälle.  

Redan i syftesformuleringen tar denna studie ställning utifrån att 

forskningsansatsen är diskursteoretisk. Sociala fenomen har studerats, tolkats och 

analyserats utifrån ställningstagandet att språket ses som en formerande handling. 

Diskursteorins förståelse av språk som konstituerande handling kan därför sägas ha 

format studiens resultat. Att en diskursteoretisk forskningsansats har använts i 

kombination med ett literacyperspektiv gör att studien har kunnat synliggöra att lärare 

positionerar pojkar som läsare och skrivare. Då fenomen artikuleras görs de också 

möjliga att tolka och analyseras. En betydande fördel med en diskursteoretisk 

forskningsansats menar jag är att resultatet kan anses innehålla olika möjligheter till 

tolkning och förståelse. Därför kan de intervjuade lärarna anses ha ett ansvar att 

reflektera över vilka effekter deras positionerande språk- och talhandlingar har för 

pojkars vidare literacyaktiviteter. Frågan om vilken betydelse språk har i lärares sätt att 

forma klassrumspraktiker bidrar till medvetenhet om betydelsen av att skapa didaktiska 

möjligheter för pojkar som läsare och skrivare.  

Utmanande i studien som helhet har varit att kombinera två teoretiska perspektiv.  

Det diskursanalytiska perspektivet som används i studien har både medvetet och 

omedvetet gjorts till ett huvudsakligt analysverktyg för att analysera fenomen inom 

literacyperspektivet. I min analys av empirin blir detta tydligt eftersom kravet att 

balansera de två perspektiven gentemot varandra är avgörande för begreppsliggörandet. 

Diskursanalys som val av metod har upplevts som ett tillämpbart tillvägagångssätt i 

analysen av empirin. Valet att använda diskursanalys har även fått konsekvenser för hur 

frågor ställts samt fungerat som ett angreppsätt att analysera språkhandlingar och skapa 

struktur i empirin. Metoden har uppfattats vara flexibel då den har kunnat användas i 

denna intervjustudie.  

Användningen av ett diskursteoretiskt perspektiv för att operationalisera 

tillhörande begrepp i diskursanalysen av empirin har utmynnat i analys- och 

resultatkapitlets tre konstruktioner, vilka ses vara förankrade inom diskursiva fält 

angående pojkars literacies. Samtidigt skapar diskursanalysen, som ett sätt att fråga, 

begränsningar för hur empirin kan förstås. Eftersom talet, i form av intervjusamtal, äger 

rum i en föränderlig kontext där diskurs å ena sidan skapas inom talet om en relationell 

praktik, och å andra sidan begränsas av diskursiva ramar. Vidare är det viktigt att 
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poängtera att studiens diskursteoretiska forskningsansats, det vill säga hur syftet är 

formulerat, är anpassat efter denna studies förutsättningar och behov. Detta medför att 

jag gjort aktiva val som i sin tur direkt och indirekt påverkat resultatet i förhållande till 

de begrepp som operationaliserats i analysen av empirin. Studien avgränsar sig alltså till 

att använda diskursteoretiska begrepp vilket gör det diskursanalytiska perspektivet 

verksamt, som ett sätt att synliggöra, tolka och förstå lärarnas språk- och talhandlingar. 

En viktig slutsats är att det inte är givet på vilka sätt pojkar positioneras som läsare och 

skrivare. Lärare har däremot goda möjligheter att påverka på vilka sätt pojkar kan 

positioneras som läsare och skrivare.  
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Bilagor 

Bilaga 1  

Brev med förfrågan om intervju 

Hej! 
 
Jag heter Albin Skillmark och läser på lärarprogrammet Örebro universitet, inriktning yngre 
åldrar. Denna termin skriver jag en uppsats på avancerad nivå och vill nu komma i kontakt 
med lärare som undervisar i svenska i skolans mellanstadium och som kan tänka sig att 
medverka i en forskningsintervju. 
 
I studien kommer jag att undersöka pojkars läsande och skrivande inom svenskämnet.  
En intervju uppskattas pågå mellan 30-60 minuter. I intervjun berörs arbetet i svenska i 
allmänhet och pojkars läsande och skrivande i synnerhet. Jag skickar en översikt över 
intervjuns olika frågeområden några dagar före intervjutillfället.  
 
Intervjun kommer att spelas in på band och delar av intervjusvaren kan komma att citeras i 
uppsatsen, men svaren är då helt anonymiserade. All medverkan i forskningssammanhang är 
helt frivillig och allt forskningsmaterial hanteras konfidentiellt. Materialet kommer endast att 
användas i min uppsats som publiceras i Örebro universitets uppsatsserie. Efter att uppsatsen 
har godkänts förstörs intervjumaterialet. I övrigt tillämpas Vetenskapsrådets etiska principer 
för forskning i uppsatsarbetets alla delar. 
 
Nu undrar jag om XXXskolan kan tänkas ha några lärare som är intresserade? Om det finns 
funderingar över intervjuns upplägg, de forskningsetiska principerna eller någonting annat 
svarar jag gärna på frågor. 
 
Med vänliga hälsningar  
Albin Skillmark 
 
Student: Albin Skillmark albskh071@studentmail.oru.se xxx- xxxxxxx 
Handledare: Ninni Wahlström ninni.wahlstrom@oru.se xxx- xxxxxx, xxx- xxxxxxx 

 



 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 
Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat som lärare och inom vilka/en verksamhet? 

Genomomförd lärarutbildning eller andra erfarenheter? 

Kan du berätta lite om vem/hur du är som lärare? 

Vad är ditt huvudintresse? Vad brinner du för? 

 

Pojkars läs- och skriftspråksidentitet 

Vad anser du är viktigt för att bli medlem av ”de läs och skrivkunnigas” förening? 

När är en elev en läs- och skriftspråkande individ? Hur blir en elev en läs- och skriftspråkande 

individ? 

Vilka språkliga aktivteter ser du som betydelsefulla för att utveckla elevers läsande och 

skrivande? Några särskilt betydelsefulla? 

 

Vad har du för uppfattning om/ hur ser du på: 

- pojkars läs och skrivaktiviteter i olika miljöer, hemma och i skolan? Vad och hur läser 

de? 

- pojkars intresseområden/genreval i förhållande till läsande och skrivande? 

- ’populärkulturella företeelsers påverkan’ 

- individuell/kollektiv litteraturanpassning, matchning? 

- Anser du att pojkars läs- och skrivaktivitet skiljer sig åt i jämförelse med flickors? På 

vilket sätt i så fall? Är individuella skillnader tydliga? 

- vilka olika lästyper möter du i klassrumspraktiken bland pojkar? 

- vilka möjligheter pojkar har att bli framgångsrika läs- och skriftspråkiga individer? 

 

Svenskämnet och undervisning 

- Vilken roll spelar svenskämnet för pojkars läs- och skriftspråkande? 

- Vilken roll skulle du vilja att ämnet hade? Hur ser du på den roll som du upplever att 

ämnet har idag? 

- Vad gör pojkar för läs- och skriverfarenheter i ditt klassrum? Vilken slags 

undervisning bedrivs? Vilken pedagogik/undervisning skulle du vilja bedriva? 



 

 

- Vad anser du är viktigt för att elever ska kunna jämföra, kritiskt granska, dra egna 

slutsatser samt skapa mening i relation till olika texter? Hur kan/skulle en sådan 

tolknings- och förståelseprocess kunna se ut i ditt klassrum?  

- Vilka slags läs- och skrivaktiviteter pågår i ditt klassrum? Vad försöker du 

åstadkomma med läs- och skrivundervisningen? 

- Vilka kompetenser skulle du säga kännetecknar en elev som är en kritisk läsare? 

- Hur utvecklas elever till kritiska läsare? 

 

Avslutande frågor 

Är det något du vill tillägga? Något särskilt du vill understryka?  


