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Sammanfattning: 

Huvudfokus i denna studie är läsförmåga, språkförmåga och textrörlighet. Begreppet 

textrörlighet betyder kortfattat hur en elev tolkar och rör sig i en text. I studien intervjuas fem 

högstadielever samt fem gymnasielever. Högstadieeleverna läser svenska och 

gymnasieeleverna svenska som andraspråk. I elevintervjuerna får eleverna läsa och tolka en 

skönlitterär text: Berg som vita elefanter av Ernest Hemingway. Utifrån intervjuer med eleverna 

om texten dras slutsatser om elevernas textrörlighet genom en analysmodell baserad på Langer 

(1995) och Libergs m.fl. (2012) forskning som sedan relateras till elevernas språk- och 

läsförmåga. 

I Studien intervjuades högstadieelever samt gymnasieelever i svenska respektive svenska 

som andraspråk. Båda elevgrupperna läste enligt grundskolans läroplan och dess kursplaner då 

eleverna som läser svenska som andraspråk läser på gymnasiets introduktionsprogram och 

saknar gymnasiebehörighet. Studien visade att formuleringarna i svenska och svenska som 

andraspråks kursplaner i princip är identiska vilket ifrågasätts i studien då eleverna har olika 

språk- och läsförmågor. 

Studien undersöker läsning på djupet utifrån en analysmodell, något som endast går att 

uppnå genom djupare intervjuer med respondenter. En kvalitativ studie med ett mindre material 

ger studien möjlighet att undersöka textrörlighet och läsförmåga  på djupet. Studien kan då även 

upptäcka möjliga samband och variationer som vanligtvis inte kan upptäckas när man talar med 

en elev i ett annat forum än i en djupintervju. 

Resultatet av studien var att högstadieeleverna, som läser svenska, läste med en högre 

grad av textrörlighet och därmed hade en högre läsförmåga än gymnasieeleverna som läser 

svenska som andraspråk. Detta mynnar ut i att studien ifrågasätter kursplanernas formuleringar. 

 

Nyckelord: 

Textrörlighet, läsförmåga, kursplan, svenska, svenska som andraspråk. 
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1. Inledning 

Läsförmågan hos eleverna i den svenska skolan har under de senaste åren konstaterats befinna 

sig i en nedåtgående spiral, med låga medelvärden sett till övriga OECD-länders diton 

(Skolverket, 2013). Detta har konstaterats genom bland annat de PISA- och PIRLS-

undersökningar som genomförts vilka mäter elevers läsförmåga. Detta konstaterande väckte ett 

intresse för att undersöka svenska elevers läsförmåga och hur de läser en text. Caroline Liberg 

m.fl. (2011) har undersökt detta och genomfört en studie utifrån begreppet textrörlighet. Deras 

studie var endast fokuserad på elever med svenska som modersmål varav intresset väcktes för 

en jämförande studie mellan svenska och svenska som andraspråkselever. Med tanke på denna 

nedåtgående spiral som beskrivs ovan av Skolverket blir det intressant att undersöka hur väl 

elever läser.  

Studien som genomförs i denna uppsats kommer att mynna ut i en jämförelse av elevers 

textrörlighet och fokusera på eventuella skillnader mellan elever som har svenska som 

modersmål i högstadiet och elever som läser svenska som andraspråk på gymnasiets 

Introduktionsprogram. Samtliga elever följer dock LGR11 (Skolverket, 2011). Skälet till att 

gymnasieeleverna läser enligt grundskolans läroplan är för att de läser upp sin 

gymnasiebehörighet. Dessa två kursplaner i svenska och svenska som andraspråk i LGR11 

använder sig av i princip samma formuleringar varav intresset väcktes att undersöka vilken 

skillnad  i textrörlighet som kunde urskiljas mellan elever med svenska samt svenska som 

andraspråk. Studien kommer att inkludera 5 elever i åk 7 med svensk bakgrund samt 5 elever 

som läser på Introduktionsprogrammet på gymnasiet. Skälet till ålderskillnaden och elevernas 

bakgrund då de på gymnasiet läser svenska som andraspråk är på grund av elevernas 

tillgänglighet och att uppsatsförfattarna tar examen inom två skilda ämnen: svenska och svenska 

som andraspråk. Det är även av intresse då författarna till denna uppsats även undersöker 

nämnda kursplaner. Formuleringarna i kursplanerna är i princip identiska för svenska och 

svenska som andraspråk. Eftersom formuleringarna är nästintill likadana ska eleverna i princip 

bedömas utifrån samma kriterier. Det blir då intressant att undersöka skillnaden i elevers 

läsförmåga. Då kursplanerna utgår från samma kriterier och nästintill samma formuleringar 

borde två likvärdiga grupper inom svenska och svenska som andraspråk inneha en likvärdig 

läsförmåga. Om så inte är fallet, bör kriterierna och formuleringarna i kursplanerna vara i 

princip likadana?  

Angående ålder så tydliggör Rosenblatt (1995) att läsning av en text leder till fantasier 

och associationer som varierar hos samtliga läsare då alla individer har olika delar med sig in i 



 

 5 

sin läsning. Med Rosenblatts (1995) teorier i åtanke är elevernas läsning viktigare än elevernas 

ålder något som kommer påvisas ytterligare i uppsatsen. Eleverna läser även efter samma 

läroplan vilket gör också att jämförelsen är möjlig. Något Landmark & Wiklund (2012) även 

anser är lämpligt, intressant och möjligt.  Det kombinerat med tillgängligheten av elever till 

studien gör att dessa två elevgrupper valts ut. Då eleverna var kända för författarna genom att 

författarna undervisat samtliga elever under VFU-perioder samt utifrån undervisande lärarnas 

uppfattning om eleverna kunde ett jämbördigt urval av elever genomföras. Eleverna läser enligt 

undervisande lärare på samma grad av textrörlighet. Uppsatsens intresse ligger således i 

elevernas användande av sin läsförmåga genom en undersökning av deras textrörlighet och inte 

i deras ålder.  

 Uppsatsens arbetsfördelning såg ut som följande: Leufvenmark genomförde intervju samt 

analys med gymnasielever mellan 16-19 år vilka läste svenska som andraspråk. Han författade 

även delar av tidigare forskning, samt halva metoddelen. Nordin genomförde intervju samt 

analys med högstadielever och författade den delen. Nordin författade även teoretisk 

utgångspunkt, syfte och frågeställningar samt halva metoddelen. Den komparativa analysen 

samt slutdiskussionen har skett i gemensam regi.  

2. Tidigare forskning 

I följande kapitel kommer det att presenteras vad läs- och skrivförmåga innebär, två  begrepp 

som ligger till grund för denna studie. I det sista delkapitlet i denna del så kommer det att 

presenteras en jämförelse mellan vad forskarna anser om begreppen och vilka deras slutsatser 

är kring dessa två förmågor. Studien baserar sig på begreppen språk- och läsförmåga vilka 

kortfattat beskriver elevens förmåga att använda språket i olika sammanhang och specifikt 

gällande vår studie inom ett skolsammanhang. För att utveckla detta och för att kunna jämföra 

de två elevgrupperna kommer även kursplanerna inom svenska och svenska som andraspråk 

kopplas till detta i kapitel 6.4. 

Kapitlet är uppdelat i underkapitel sett till de båda förmågorna där det kommer att 

presenteras eventella skillnander och likheter mellan dem. I det sista delkapitlet så kommer det, 

som ovan nämnts, att presenteras slutsatser men även jämförelser mellan dessa vilket i ett senare 

steg går att koppla till denna uppsats syfte; att med hjälp av elevers textrörlighet, undersöka 

kraven på läsförmåga utifrån två olika kursplaner. Mer specifikt kursplanerna för svenska och 

svenska som andraspråk i LGR11. 
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2.1 Vad är språkförmåga? 

Språket är en grundsten när en elev ska lära sig läsa och tala. Fredriksson & Taube (2012) menar 

att en individs språkutveckling och språkförmåga följer samma mönster oavsett uppväxt och 

modersmål. Mönstret, menar Fredriksson & Taube (2012), innebär att en individ vid en viss 

ålder kan tala rent, har lärt sig vardagsgrammatik och kan använda sig av språket i olika 

situationer (Fredriksson & Taube, 2012, s.20f).  

Fredriksson & Taube (2012) menar vidare att språkförmåga är den förmåga en individ 

har för att kunna uttrycka sig i tal och att genom detta förmedla ett budskap. Fredriksson & 

Taube (2012) påtalar även att språkförmågan är vägen in i läsförmågan, det är genom att tala 

som vi människor lär oss språkets grund (Fredriksson & Taube, 2012, s.15ff).  

Språkinlärning och språkförmåga är individbaserad och föränderlig livet ut då vi 

människor alltid ställs inför olika språkliga utmaningar oavsett om individen är förstaspråks- 

eller andraspråkstalare (Landmark & Wiklund, 2012, s.13ff).  

Vidare tar Landmark & Wiklund (2012) upp Cummins (1996) forskning där han redogör 

för språkbehärskning och i förlängningen vad språkförmåga är. Med språkbehärskning menar 

Cummins (1996) vilket språk som eleverna använder i olika situationer till exempel i en 

skolmiljö eller i en hemmamiljö. Då språkförmåga handlar om att använda talat språk i en viss 

situation eller sammanhang, korrelerar dessa begrepp. Språkbehärskning betyder således mer 

utvecklat enligt Cummins (1996) hur väl en individs språkförmåga är utvecklad i olika 

situationer. Detta korrelerar med vad Fredriksson & Taube (2012) nämnt  ovan.  

Cummins (1996) menar i sin studie att elever av ett annat ursprung behärskar språket 

olika bra, specifikt när det kommer till mer avancerade uppgifter som att skriva men framför 

allt när det gäller att tolka text (Landmark & Wiklund, 2012, s.31ff). Detta är i förlängningen 

intressant relaterat till de styrdokument som uppsatsförfattarna tittat på och som även Landmark 

& Wiklund (2012) gjort. Styrdokumenten kommer att  att presenteras i kapitel 6.4 i denna 

uppsats. Om språkbehärskningen och då språkförmågan enligt Cummins är så pass beroende 

av individens tidigare erfarenheter och i vilken situation individen befinner sig i, bör då 

formuleringarna för det centrala innehållet och därmed implicit kraven som ställs utifrån dessa 

vara likadana för elever med svenska och elever med svenska som andraspråk? Det är en fråga 

denna uppsats kommer att komma tillbaka till i kapitel 7 som berör slutdiskussion.  

Bjar & Liberg (2010) beskriver användandet av språk och språkförmåga där de kommer 

fram till att språkförmåga är en verbal form inom tal- och skriftspråk och beror mycket på det 

sammanhang den används i. De menar att ”Beroende på vad vi språkar om, med vem och i 
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vilken kanal använder vi olika koder, som varierar med avseende på olika val som görs på text-

, sats-, ord-, och ljudnivå” (Bjar & Liberg, 2010, s.18). Citatet visar på att det förhåller sig så 

att människans språkförmåga är knutet till det sammanhang i vilket hen använder förmågan i 

(Bjar & Liberg, 2010, s.18ff). Detta är även som tidigare nämnt vad Fredriksson & Taube 

(2012) samt Cummins (1996) i Landmark & Wiklund (2012) kommit fram till.  

Även Lindberg (2005) förklarar språkförmåga som dels själva förmågan att kunna samtala men 

även att besitta en grundläggande kunskap om att kunna samtala på rätt sätt i rätt situation och 

att i förlängningen kunna använda rätt språk i rätt situation (Lindberg, 2005, s.35ff). 

Sammantaget så  menar Fredriksson & Taube (2012), Landmark & Wiklund (2012), Bjar 

& Liberg (2010) samt Lindberg (2005) att språkförmåga är individbaserad, är kopplad till 

sammanhang och situation samt rör själva förmågan att använda talat språk, att läsa och skriva 

i en specifik kontext. Språkförmågan är väsentlig och  avgörande för läsförmågan hos en 

individ. 

2.2 Vad är läsförmåga? 

Fredriksson & Taube (2012) beskriver läsförmåga och läsning som en aktivitet som inte går att 

undvika för någon individ eftersom vi nänniskor läser texter i olika former varje dag, allt ifrån 

böcker till olika reklamskyltar. Detta gör att det i ett bredare perspektiv ställs högre krav på 

varje enskild individs läsförmåga då läsning av en text har till syfte att förmedla ett buskap och 

innebär att skapa en förståelse av innehållet. Kort sagt betyder det att olika typer av läsning 

kräver olika höga krav (Fredriksson & Taube, 2012, s.15f).  

Fredriksson & Taube (2012) redogör vidare för att själva läsningen och vad som då kallas 

läsförmåga är en basfärdighet och en grundläggande färdighet som påverkar och har betydelse 

för elevens framgång i alla skolämnen. De menar att den läsförmåga som eleven utvecklar och 

tillämpar i skolan kommer hen att ha användning av hela livet (Fredriksson & Taube, 2012, 

s.8ff).  

Liberg & Af Geijerstam lyfter i sin rapport för Skolverket (2012) fram begreppet 

läsförmåga och vad det innebär. Deras förklaring är att läsförmåga inbegriper att en individ ska 

kunna avkoda en text, använda sig av texten för att lyfta fram innehållet, att kunna sätta den i 

ett sammanhang samt att kunna förhålla sig kritisk mot texten (Skolverket, 2012, s. 12ff). Detta 

är sammanfattningsvis vad Fredriksson & Taube (2012) även har tagit upp i sin studie.  

Angående ungdomars läsning så studerade Molloy (2003) tonåringars läsning och 

undersökte i sin studie vad som händer när eleven möter litteraturen och får användning av sin 
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läsförmåga. Molloy undersökte då det avstånd som en elev tar från text genom att titta på texten 

objektivt (Molloy, 2003, s.16f). Detta är vad Liberg och Af Geijerstam (2012) nämner som ett 

av kriterierna för vad läsförmåga är för någonting. Studien som Molloy (2003) bedrev hade sin 

grund i Rosenblatts (1995) studie. Där beskrevs hur en läsare önskar skapa en mening i själva 

mötet med texten. Den mening som en läsare vill skapa kan endast realiseras i samband med 

ett utbyte mellan läsaren och texten eftersom varje läsare är unik. Rosenblatt (1995) tydliggör 

att läsning av en text leder till fantasier och associationer som varierar hos samtliga läsare då 

alla individer har olika delar med sig in i sin läsning, detta kan översättas till egentligen hur stor 

läsvana och i förlängningen läsförmåga en individ har eftersom vana läsare har en mer 

utvecklad läsförmåga än ovana läsare (Molloy, 2003, s. 47ff). 

Molloy (2003) lyfter litteraturläsningen i skolan i sin studie där hon menar att själva 

läsningen inte ska leda fram till rätt svar utan att den istället ska fokusera på vad en elev har 

med sig in i läsningen vilket överrensstämmer med vad Fredriksson och Taube (2012)  

förklarar. Den studie som Molloy (2003) presenterar har sin grund i en undersökning som hon 

genomförde med elever i årskurs åtta från fyra högstadieskolor. I undersökningen intervjuades 

eleverna kring läsning av skönlitteratur. Materialet till studien tog sin grund i intervjuer och 

enkäter med eleverna som båda innehöll en tydlig förankring i de didaktiska frågorna vad, hur 

och varför. Molloys (2003) studie valde att fokusera på den sista didaktiska frågan om varför 

elever ska läsa skönlitteratur i skolan  (Molloy, 2003, s.15, s.21f samt s.31). Sammantaget 

menar Molloy (2003) genom sin studie att själva läsningen, där eleven använder sig av sin 

läsförmåga, alltid är individuell då alla har med sig olika erfarenheter in i sin läsning.  Värt att 

notera är att Molloy (2003) aldrig fokuserar på ålder utan fokuserar endast på läsförmågan som 

eleverna uppvisar, något som även denna uppsats ämnar att göra.  

Molloy (2003) tar upp tidigare läserfarenheter som bekant och Landmark & Wiklund 

(2012) presenterar i sin studie vad de menar med tidigare erfarenheter som läsaren tar med sig 

in i läsningen. De menar att det är sociala, kulturella omständigheter, erfarenheter samt 

kunskaper som ligger till grund för hur individer tolkar den text de läst. Tolkningarna som görs 

av läsaren grundar sig i en personlig referensram som främst utgörs av de sociala och kulturella 

omständigheterna som påverkar oss människor. Dessa omständigheter ter sig olika på såväl 

individ- som gruppnivå vilket i ett vidare perspektiv ger oss ett utgångsläge i att individers 

läsning av texter ter sig olika (Landmark & Wiklund, 2012, s.9).  

Vad är då läsförmåga? Läsförmåga är en språklig aktivitet som innefattar läsning och är 

starkt kopplad till skolframgång och de erfarenheter en läsare har med sig in i läsningen. 
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Förmågan innebär att kunna avkoda en text, lyfta fram dess innehåll, sätta den i ett sammanhang 

samt förhålla sig kritisk mot den. 

2.3 Relationen mellan språkförmåga och läsförmåga  

De förmågor som ovan presenterats och redogjorts för hänger samman så tillvida att det enligt 

en övervägande del av forskarna hör ihop och är beroende av varandra. Detta exemplifieras i 

att Fredriksson & Taube (2012) menar att läsförmåga och språkförmåga hör ihop. Enligt dem 

kan språk uttryckas i både tal och skrift med syftet att förmedla ett budskap. Budskapet kan 

vara allt ifrån tolkning av en text till ett vardagligt samtal (Fredriksson & Taube, 2012, s.15ff). 

Fredriksson & Taube (2012) menar att läsning och läsförmåga är en komplicerad 

färdighet som mänskligheten successivt utvecklat efter det att man utvecklat talspråket. Med 

detta påstående kan man tolka det som att dessa två förmågor är sammankopplade men även att 

talet och då språkförmågan är grunden till läsförmågan (Fredriksson & Taube, 2012, s.117). 

Detta ger ett tydligt förhållande mellan läs- och språkförmåga. Vad Fredriksson & Taube (2012) 

menar är komplext i förhållandet mellan språk- och läsförmåga är att de ser olika ut beroende 

på om språket talas eller skrivs. På så vis ställs det även olika krav på dessa två förmågor. För 

att förstå det talade språket måste man lyssna och förstå vad som sägs. För att förstå det skrivna, 

mer komplexa språket, så måste man kunna sammanfoga bokstäver till ord, ord till meningar 

och utifrån dessa kopplingar förstå det lästa (Fredriksson & Taube, 2012, s.20ff). 

Vad eleverna däremot behöver ha för att skapa och utveckla en egen läsförmåga är att de 

behöver kunna använda det talade såväl som det skrivna språket på ett korrekt sätt, det vill säga 

till exempel genom sats- och meningsuppbyggnad. I processen att bli en läsare och utveckla sin 

läsförmåga menar Fredriksson & Taube (2012) att eleverna ställs inför uppgiften att kunna 

distansera sig från texten och reflektera över språket i den. Precis vad Af Geijerstam & Liberg 

(2012) menar är ett kriterie för läsförmåga. Det medför även ett annat problem; att språket och 

kravet på språkförståelse är annorlunda inom skriften och talet. Enligt Fredriksson & Taubes 

(2012) forskning framkommer det att det skrivna ordet ställer ett högre krav på en individ då 

det innebär att en individ måste kunna sammanfoga bokstäver till ord, ord till meningar och på 

så sätt skapa sig en förståelse om det lästa. Detta sammanfaller väl med talat språk men skrivet 

språk ställer högre krav än talat språk då språket i skrivna texter tenderar att vara mer avancerat 

än talat språk. Kortfattat så behöver eleverna en väl utvecklad språkförmåga för att kunna nyttja 

sin läsförmåga  för att förstå och förmedla texters innehåll (Fredriksson & Taube, 2012, s.20f).  
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Fredriksson & Taube (2012) menar att när en individ ställs inför uppgiften att läsa så sätts 

språkförmågan såväl som läsförmågan på prov. Människan behöver sin läsförmåga för att 

kunna avkoda texten hen läser men behöver samtidigt språkförmågan för att kunna förmedla 

budskapet. I en individs möte med en text så har hen med sig en rad olika egenskaper som 

påverkar dennes möjlighet att förstå det skriva, det vill säga vilken situation som texten läses i 

(Fredriksson & Taube, 2012, s.56). Detta korrelerar starkt med vad majoriteten av forskarna 

som presenteras i denna uppsats säger om just de erfarenheter en individ har med sig in i en 

text.  Fredriksson & Taube (2012) presenterar genom sin forskning att läsförmåga hänger ihop 

med språkförmåga. En individ behöver ha en god läsförmåga för att kunna läsa en text men hen 

behöver också en god språkförmåga för att kunna lyfta fram och visa på budskapet som texten 

bär på. 

Molloy (2003) lyfter litteraturläsningen och läsförmågan i sin studie där hon menar att 

den inte ska leda fram till rätt svar utan att den istället ska fokusera på vad en elev har med sig 

in i läsningen, något som även överrensstämmer med vad Fredriksson och Taube (2012) menar. 

Molloy (2003) menar sammanfattningsvis att själva läsningen är beroende av vilka erfarenheter 

eleverna har med sig in i klassrummet som tidigare nämnts och som tidigare presenterade 

forskare också ansett. Att läsa och samtala om olika texter var en självklarhet i klassrummet 

vilket borgar för påståendet att det är viktigare att förstå hur eleverna läser och inte vad de läser 

(Molloy, 2003, s.293ff). 

 Vad man kan ta med sig från både Fredriksson & Taube (2012) samt Molloy (2003) är 

att båda studierna tycks övertygade om att läsförmåga beror även på vad eleven har med sig in 

i läsningen med tanke på egna erfarenheter och tidigare förmåga inom läsning och språk. Detta 

är av stort intresse för studien i denna uppsats då de alla tre menar att språket har en så stor 

betydelse för elevers läs- och språkförmåga för att kunna utvecklas och lyckas i skolan och dess 

ämnen. Då kan man börja fråga sig själv om verkligen innehållet i kursplanerna i svenska och 

svenska som andraspråk ska vara nästintill likadant när språkförmågan uppenbarligen är så 

viktig för läsförmågan? Detta kommer mer utförligt att tas upp och förklaras i kapitel 6.4. 

Uppsatsen kommer även att diskutera detta inom ramen för slutdiskussionen. 

Även Landmark & Wiklund (2012) resonerar kring dessa två kursplaner. De menar att de 

delar i styrdokumenten, som specifikt berör läsning samt arbete med och kring skönlitteratur 

inom skolan, är jämbördiga mellan svenska och svenska som andraspråk. Detta visar sig främst 

genom formuleringarna som uppsatsförfattarna kommer att ta upp i delkapitlet 6.4; läsning i 

läroplanen i analys- och resultatdelen i denna uppsats. Det är även tydligt i definitioner av 

betygskriterierna kring de båda ämnena (Landmark & Wiklund, 2012, s.12). Landmark & 
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Wiklund (2012) trycker på och för ett tydligt resonemang kring att det är genomförbart att ägna 

sig åt en jämförande litteraturstudie inom både svenska samt svenska som andraspråk eftersom 

de tar sin utgångspunkt i de beskrivningar av kursplanerna som de facto finns i styrdokumenten 

och som uppsatsförfattarna kommer att diskutera senare i kapitel 6.4 samt i slutdiskussionen i 

denna uppsats (Landmark & Wiklund, 2012, s.12ff). 

Landmark & Wiklund (2012) tar även upp Persson (2007) i sin forskning och pekar där 

på Perssons avsikt att kunna legitimera litteraturundervisningen. Något som kommer 

presenteras mer utförligt i kapitel 2.3.1 i denna uppsats. Enligt Persson (2007)  behöver det 

finnas ett syfte till att läsa litteratur. Landmark & Wiklund (2012) går vidare i sitt resonemang 

kring detta och påpekar att oavsett kulturell bakgrund så är litteraturen gränsöverskridande. Alla 

bör läsa. De går även så långt att de ställer frågan om ”[...]litteraturen i grunden är universell 

och allmänmänsklig?” (Landmark & Wiklund, 2012). Det som gör deras resonemang intressant 

för denna studie är att det inte pekar på vad man ska läsa eftersom det är egalt, utan varför och 

hur man ska läsa. Denna studie fokuserar på hur elever läser, inte vad.  

Sammantaget korrelerar språkförmåga och läsförmåga och som tidigare nämnts kan 

språkförmåga anses vara grunden till läsförmåga. 

2.3.1 Spelar det någon roll vad vi läser? 

Angående hur man ska läsa och varför det inte spelar någon roll vad vi läser så tar Persson 

(2007) upp detta i sin undersökning. Han ger även en överskådlig bild om debatten om 

litteraturläsningen i skolan såg ut och frågan om vad elever ska läsa. 

Vad Persson (2007) fann i sin undersökning var att urvalet av läromedel som 

undervisande lärare använder sig av i undervisningen för att träna elevers läs- och språkförmåga 

är traditionella. Persson (2007) kopplar även sin forskning till styrdokumenten som användes 

tidigare (LGR94) och fann att dessa inte innehöll några ”explicita anvisningar om det litterära 

stoffet” (Persson, 2007, s.13). I dagens kursplan finns bara anvisningar till ”skönlitterärt 

betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare” samt ”betydelsefulla författare och deras 

verk” (Skolverket, 2011, Svenska & Svenska som andraspråk). Persson menar att detta leder 

förklaringarna in på att valet av vilken litteratur som ska användas faller på varje enskild lärare. 

Något som också är aktuellt idag på grund av formuleringarna som visas ovan. Ordet 

betydelsefull har ingen definiering inom detta sammanhang. Det betyder i förlängningen att 

valet är högst individuellt och att alla elever får läsa olika böcker av olika författare, trots att 

utbildningen ska vara likvärdig så beror det på lärarens egna val. 
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Perssons (2007) studie fokuserar på den didaktiska frågan hur man ska läsa, inte på vad. 

Detta går att koppla till både Molloys (2003) samt Landmark & Wiklunds (2012) forskning och 

slutsatser som påtalar och som även pekar på att det är hur man läser som är det viktiga inte vad 

och varför. Perssons (2007) studie fokuserade på de läromedel som användes, men likväl 

undersökte han i en del av den hur läsförmågan hos eleverna ter sig (Persson, 2007, s.13ff). 

Detta är även något som denna studie kommer att använda sig av när den ämnar undersöka 

elevers läsförmåga med hjälp av begreppet textrörlighet, hur elever rör sig i en text och hur 

deras läsförmåga används. Valet av litteratur i denna studie blir då egalt då det viktiga är hur 

eleven läser. 

Persson (2007) diskuterar vidare att det, kopplat till ovanstående, fanns en debatt om vad 

skolans litterära kanon1 skulle kunna bestå av. I detta så nämner Persson (2007)  att 

riksdagsledamoten Cecilia Wikström för några år sedan hade ett förslag till Sveriges Riksdag 

om att skapa och tillämpa ett traditionellt litterärt kanon för att kunna fostra elever i den svenska 

skolan inom svensk litteratur och läsningen av densamma. Denna debatt fokuserade enligt 

Persson (2007) på ”vad som skall läsas, betydligt mindre på varför och inte alls på hur.” 

(Persson, 2007, s.9). Vidare menar Persson (2007) att om förslaget hade gått igenom och 

verkställts så hade ”invandrarbarn och elever från hem utan studietraditioner” (Persson, 2007, 

s.8) löpt en än större risk att hamna i olika former av utanförskap. Detta stärker Perssons (2007) 

påstående om att fokuset i litteraturundervisningen bör fokusera på hur och varför man ska läsa 

skönlitteratur och inte vad som bör läsas (Persson, 2007, s.8ff).  

Kopplat till detta så förklarar Persson (2007) vidare att det har skett en kulturell vändning 

inom den svenska skolan. Begreppet hämtar Persson (2007) från kulturforskaren Johan Fornäs 

och inom ramen för begreppet så beskrivs det hur det svenska samhället blivit mer 

mångkulturellt. Som en följd av detta har även kulturen blivit mer mångkulturell. Som en följd 

av detta så argumenterar Persson (2007) för att det ska vara en öppnare hållning hos 

undervisande lärare kring litteraturvalen och att fokuset bör ligga på hur man ska läsa litteratur 

och inte vad (Persson, 2007, s.11f). 

Studien som Persson (2007) presenterar har sin utgångspunkt i den kulturella vändningen 

och menar vidare att denna vändning har påverkat de senare styrdokumenten då kultur nämns 

ofta i styrdokumenten. Persson (2007) menar i sin studie att kultur kan te sig i olika former med 

allt från kulturell identitet till kroppsövningskultur. Med detta sagt menar Persson (2007) vidare 

                                                 
1Ett urval av en viss litteratur som anses skapat och format en viss kultur. En klassisk svensk litterär kanon 

kan till exempel sägas bestå av Strindberg, Moberg, Stiernhielm, Lagerlöf, CJL Almqvist m.fl. Det vill säga 

svenska författare och deras verk som bildat en kulturell tradition inom Sverige. 
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att begreppet kultur och dess innebörd inte är tillräckligt utförligt förklarat för att de nämnda 

begreppen kulturell identitet och kroppsövningskultur inte har någon förklaring och att det 

därför inte finns någon tydlighet i begreppet. Detta menar Persson (2007) i sin tur stärker den 

kulturella gemenskap som de facto finns genom att begreppet inte är tillräckligt förklarat och 

Persson (2007) anser att detta formar individer genom att befästa skillnaderna genom ”vi och 

dem” istället för tvärtom. Han argumenterar således för ett urval av litteratur som bortser från 

den klassiska kanon som finns i skolan (Persson, 2007, s.27ff). 

Studien som Persson (2007) genomfört utgår ifrån den gamla läroplanen men i den nya 

läroplanen, LGR11, så används nästintill samma formuleringar för både svenska och svenska 

som andraspråk som kommer att påvisas i kapitel 6.4  och som även Landmark & Wiklund 

(2012) befäster i sin studie som tidigare förklarat. Detta tyder på ett försök till att utjämna 

eventuella skillnader då styrdokumenten är utformade och påtalar att eleverna ska bedömas 

utefter nästintill samma kriterier då formuleringarna är i princip identiska. Sammantaget menar 

Persson (2007) att den kultur, det vill säga de böcker lärare väljer, och använder sig av i 

litteraturundervisningen bör vara samma men inte utgå från samma kanon då det skapar och 

förstärker utanförskap.  

Baserat på Perssons (2007) tankar, forskning och resultat om den kulturella vändningen 

så finns relevansen till denna studie. Det som är intressant och relevant forskningsmässigt och 

som presenterats ovan är inte vad elever läser, utan hur de läser det. Denna studie följer i spåren 

efter den kulturella vändningen och undersöker primärt språk- och läsförmågan och inte själva 

litteraturens innehåll genom att undersöka elevers textrörlighet.  

3. Teoretisk utgångspunkt 

3.1 Vad är textrörlighet? 

Enligt Liberg m.fl. (2012) så innefattar textrörlighetsbegreppet följande: 

Begreppet inrymmer därmed sätten att röra sig i texter på ytan, på djupet, mellan raderna eller 

bortanför och även sätten att tala om texter, deras form och funktion. Det innebär alltså att 

begreppet avser fånga hur en läsare positionerar sig i relation till texten och dess innehåll (Liberg 

m.fl., 2012, s. 66). 

Liberg m.fl. (2012) beskriver även hur läsförmåga kan undersökas med hjälp av 

textrörlighetsbegreppet: 
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Following this presentation, we show how the concept […] is used to capture students’ domain-

specific literacy2 competence in science (Liberg m.fl., 2012, s.65). 

Det som Liberg m.fl.(2012) påstår här är att textrörlighetsbegreppet kan med fördel användas 

för att undersöka ungdomars läsförmåga i specifika domäner3. Vilket påvisar att textrörlighet 

är ett relevant begrepp att använda för att undersöka läsförmåga (Liberg m.fl., 2012, s.65ff). 

Folkeryd m.fl. (2006) undersöker också begreppet textrörlighet i sin studie där även de 

använder det som grund för att undersöka elevers läsförmåga och förmåga att röra sig i en text. 

De talar om att textförståelse är sekundärt till textrörlighet då det senare begreppet även 

inkorporerar samtalet kring texten. Därför anser uppsatsförfattarna, likt Folkeryd m.fl. (2006) 

att textrörlighet utgör ett välgrundat fundament till att undersöka elevers läsförmåga och då 

även i förlängningen språkförmåga (Folkeryd m.fl, 2006, s.169ff). 

Liberg m.fl. (2012) beskriver vidare hur begreppet textrörlighet utvecklades genom ett 

projekt där svenska elevers textsamtal studeras med hjälp av lärobokstexter såväl som 

egenförfattade texter. För att studien skulle bli jämförbar undersöktes elever från åk 5, 8 samt 

gymnasiets åk 2. I Libergs m.fl. (2012) studie undersöktes läsande och hur elever samtalade om 

texter inom svenskämnet, samhällsämnen samt naturvetenskapliga ämnen. Inom denna studie 

växte sedan tre centrala begrepp fram inom textrörlighet: Textbaserad rörlighet, textrörlighet 

utåt samt Interaktiv textrörlighet (Liberg m.fl. 2012, s.65f). Dessa tre begrepp förklaras nedan 

i text och tabeller. Tillämpningen av dessa tabeller återfinns i kapitel 5.4 där samtliga modeller 

förklaras hur de tillämpas i denna uppsats. 

3.1.1. Textbaserad Rörlighet: 4 

Begreppet textbaserad rörlighet utgår ifrån sju dimensioner vilket Liberg m.fl. (2012) beskriver 

i sin text. Dessa är i sin tur baserade på Langers (1995) modell från år 1995. Detta begrepp har 

graderats i en låg, medel och hög grad och presenteras nedan, graderingen är tagen från Liberg 

m.fl. (2011). 

 

 

 

                                                 
2Förmågan att läsa och skriva. 

3 Domäner betyder i detta sammanhang olika ämnen i olika skolsammanhang. T.ex. undersöker Liberg 

m.fl.(2012) hur elever läser en naturvetenskaplig text och hur de använder sin textrörlighet i densamma. 

Domäner i denna uppsats sammanhang blir en skönlitterär text inom skolsammanhang preciserat till en 

djupnivå med en elev i taget. 

4Textbaserad rörlighet kommer även att nämnas som TR i denna uppsats 
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 Låg Grad Medel Hög Grad 

1 Drar inte eller i låg grad ut 

huvudpunkter ur texten/rör sig 

på textens yta. 

Drar till viss grad ut 

huvudpunkter i texten/rör sig på 

textens yta 

Drar i hög grad ut 

huvudpunkter/rör sig på textens 

yta. 

2 Sammanfattar hela texten med 

textens ord. 

 Sammanfattar hela texten med 

egna ord. 

3 Utnyttjar inte eller endast i låg 

grad texten för ordförståelse. 

Utnyttjar till viss grad texten för 

ordförståelse. 

Utnyttjar i hög grad texten för 

ordförståelse. 

4 Ger korta och textbundna svar, 

använder textens ord. 

 Ger med egna ord självständiga 

och utvecklade svar. 

5 Fyller inte ut tomrum i texten, 

eller endast i låg grad. 

Fyller till viss del ut tomrum i 

texten. 

Fyller i hög grad ut tomrum i 

texten. 

6 Generaliserar/abstraherar inte 

utifrån huvudpunkter i texten, 

eller endast i låg grad. 

Generaliserar/abstraherar till 

viss del utifrån huvudpunkterna 

i texten. 

Generaliserar/abstraherar i hög 

grad utifrån huvudpunkter i 

texten,  t.ex. distanserar sig från 

texten, går in i texten och funderar 

över motiv, känslor, relationer, 

undersöker bildspråk. 

7 Inget eller minimalt 

ifrågasättande och 

motiverande 

Motiverar och ifrågasätter till 

viss grad 

Motiverar och ifrågasätter , t.ex. 

fokuserar på textens budskap, ger 

uttryck för åsikter om texten 

självständigt, granskar texten 

kritiskt. 

Tabell 1. Dimensioner för analys av textbaserad rörlighet. (Liberg m.fl. 2012) 

Sammanfattningsvis rör den textbaserade rörligheten hur pass ytligt en individ rör sig i en text. 

Liberg m.fl. (2012) exemplifierar detta med att beskriva en pojke i åk 8 vilken sammanfattar en 

text i kemi där pojken använder egna ord och är väldigt detaljerad men ej ifrågasätter texten . 

Liberg m.fl. (2012) menar då att han har en ”hög men ytlig rörlighet”. Eleven i fråga har med 

ovan nämnda en hög grad av textbaserad rörlighet vad gäller de tre första dimensionerna medan 

Liberg m.fl. (2012) menar att det krävs ett ifrågasättande av innehållet för att röra sig på djupet 

i texten  (Liberg, 2012, s.66ff). 

3.1.2. Textrörlighet Utåt:5 

Begreppet textrörlighet utåt utgår från 5 dimensioner som är konstruerade av Liberg m.fl. 

(2012) likt de som återfinns inom TR.Liberg m.fl. (2012) beskriver TU som att: ”eleven står 

                                                 
5Textrörlighet utåt kommer även att nämnas som TU i denna uppsats. 
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med ena benet i texten och med det andra i sina tidigare erfarenheter.” (Ibid, s.68) Eleverna gör 

associationer till egna erfarenheter och vad som står hen nära vilket gör att eleven har lättare att 

förstå världen bättre när de har något personligt att koppla till. Som Liberg m.fl. (2012) 

uttrycker det: 

Den utåtriktade textrörligheten är viktig att studera ur ett lärandeperspektiv eftersom 

associationer till tidigare erfarenheter kan hjälpa eleven att sammanfoga en tidigare vardaglig 

förståelse till en mer specialiserad förståelse (Liberg m.fl, 2012, s.68). 

Författarna tar även upp att skolkunskaper generellt sett värderas högre i skolsammanhang än 

vardagskunskaper varav de i denna modell får utgöra en hög grad av TU. 

 

 Låg Grad Medel Hög Grad 

8 Associerar inte ut från 

texten 

Associerar från texten 

situationsbundet, till 

vardagskunskap. 

Associerar från texten 

situationsbundet, till skolkunskap. 

9 Associerar inte ut från 

texten. 

Associerar från texten till personliga 

erfarenheter, till vardagskunskap. 

Associerar från texten till personliga 

erfarenheter, till skolkunskap 

10 Associerar inte ut från 

texten. 

Associerar från texten till andra 

texter, till vardagskunskap 

Associerar från texten till andra 

texter, till skolkunskap. 

11 Topikobunden Lite topikbunden Topikbunden 

12 Uttrycker ingen eller 

minimal medvetenhet 

Uttrycker lite medvetenhet Uttrycker medvetenhet, motiverar 

beteende. 

Tabell 2. Dimensioner för analys av textrörlighet utåt (Liberg m.fl. 2012, s.69). 

3.1.3. Interaktiv Textrörlighet:6 

Slutligen kommer Liberg m.fl. (2012) till begreppet interaktiv textrörlighet vilket de beskriver 

som ett sätt att ”[...] indikera till vilken grad eleven kan samtala om syfte med och tänkbara 

mottagare för texten.” (Liberg m.fl, 2012, s.70) Sammanfattat hur eleven distanserar sig från 

texten samt funderar på för vem texten är skriven och vem som faktiskt skrivit den och dennes 

intentioner. Inom ramen för detta återfinns ytterligare fem dimensioner. 

 Låg Grad Medel Hög Grad 

13 Uttrycker ingen eller minimal 

skillnad mellan genrer 

Uttrycker uppfattning om viss 

skillnad mellan genrer med 

avseende på t.ex. innehåll, ämne 

Uttrycker uppfattning och 

genreskillnad med avseende 

på lexikogrammatiska drag. 

                                                 
6Interaktiv textrörlighet kommer även att nämnas som IT i denna uppsats. 
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14 Uttrycker ingen eller minimal 

uppfattning om funktion hos 

texten. 

Uttrycker uppfattning om viss 

funktion med avseende på yttre 

faktorer. 

Uttrycker uppfattning om 

funktion genom t.ex. textens 

funktion att övertyga, roa etc. 

med avseende på inre faktorer 

i texten. 

15 Uttrycker ingen eller minimal 

skillnad om mottagarroller hos 

texten. 

Uttrycker allmän uppfattning om 

mottagarroller i texten. 

Uttrycker specifik och 

relevant uppfattning om 

mottagarroller i texten. 

16 Uttrycker ingen eller minimal 

skillnad om sändarroller hos 

texten 

Uttrycker allmän uppfattning om 

sändarroller i texten. 

Uttrycker specifik och 

relevant uppfattning om 

sändarroller i texten.  

17 Uttrycker ingen eller minimal 

medvetenhet 

Uttrycker lite medvetenhet Uttrycker medvetenhet, 

motiverar beteende.  

Tabell 3. Dimensioner för analys av interaktiv rörlighet (Liberg m.fl. 2012, s.70). 

Liberg m.fl. (2012) kom fram till att dels hade eleverna svårigheter med att samtala om en texts 

genre och funktion då Liberg m.fl. (2012) upptäckte att det ges lite eller inget utrymme till 

sådana diskussioner i dagens skola.  

Sammantaget så lades dessa tre textrörlighetstyper ihop inom Libergs m.fl. (2012) studie 

för att skapa en textrörlighetsprofil. Något som denna uppsats ämnar genomföra på dess 

elevrespondenter. Nedan följer en förklaring och tillämpning på Langers (1995) och sedan 

Libergs m.fl. (2012) metod. 

4. Syfte och frågeställningar 

Enligt den tidigare forskningen som presenterats i uppsatsen beror läsförmåga på språklig 

förmåga och inte på etnicitet eller ålder. Likt Langer (1995) samt Liberg m.fl. (2012) är 

uppsatsförfattarna intresserade av elevers textrörlighet och ämnar göra en jämförelse mellan 

olika elevgrupper. Skillnaden mot Libergs m.fl. (2012) studie är att samtliga elever i deras 

studie läste svenska som modersmål medan hälften av respondenterna i denna studie läser 

svenska som andraspråk. Utifrån detta har uppsatsförfattarna undersökt kursplanerna där i 

princip samma formuleringar används gällande elevers läsning vilket kommer att visas i kapitel 

6.4.  

Syftet med denna studie är att undersöka skillnader och likheter i elevers läsning beroende 

på om de läser svenska eller svenska som andraspråk kopplat till att de läser utifrån  nästintill 
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identiska kursplaner. Detta uppnås genom användandet av textrörlighet för att förklara 

läsförmåga. Då kursplanerna utgår från i princip samma formuleringar borde skillnaden i 

textrörlighet, som används för att undersöka elevernas läsförmåga, vara väldigt liten. Denna 

uppsats ämnar att undersöka om så är fallet, och om inte, vad säger det om kursplanens 

formuleringar? 

Studien använder sig av nyckelbegreppen textbaserad rörlighet, textrörlighet utåt samt 

interaktiv textrörlighet som alla tillsammans utgör begreppet textrörlighet för att kunna urskilja 

på vilken grad elever befinner sig i deras läsförmåga. För att kunna förstå texter och läsa dem 

måste man även kunna förstå och tolka texter varav intresset fanns för att låta elever läsa en 

utvald text och observera deras textrörlighet likt Liberg m.fl. (2012) tidigare gjort.  

De mer preciserade frågeställningarna är följande: 

 Vilken textrörlighet uppvisar elever med svenska som modersmål på högstadiet 

utifrån en skönlitterär text? 

 Vilken textrörlighet uppvisar elever med svenska som andraspråk på gymnasiet utifrån 

en skönlitterär text? 

 Vilka likheter/skillnader inom textrörlighet upptäcktes mellan de två elevgrupperna? 

 Hur förhåller sig elevgruppernas olika resultat inom textrörlighet till deras respektive 

kursplaner och dess utformningar? 

5. Metod 

Metoden som använts i denna uppsats baseras på Libergs modell om textrörlighet vilken hon 

baserar på Langers (1995) forskning som beskriven i  Liberg (2012). Metoden som använts har 

varit kvalitativa intervjuer. 

 Intervjuerna och analyserna på högstadiet har gjorts av Nordin: Rubrikerna 6.1 – 

6.1.6 

 Intervjuerna och analyserna på gymnasiet har gjorts av Leufvenmark: Rubrikerna 

6.2 – 6.2.6 

5.1 Urvalsdiskussion och avgränsning 

Till denna studie har fem elever i en kommunal gymnasieskola samt fem elever i en kommunal 

högstadieskola utgjort respondenter. De båda skolorna valdes på grund av att de två skolorna 
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har utgjort de sista VFU-platserna för uppsatsförfattarna samt tack vare deras lämplighet i och 

med att studien då kunde få med svenska samt svenska som andraspråks-elever som läser på en 

hög nivå. För att se till så att eleverna i undersökningen är tillräckligt likvärdiga i sin läsförmåga 

har deras undervisande lärare blivit ombedda att välja ut sina mest högpresterande elever för att 

säkerställa att nivån på läsförmåga och språkförmåga är tillräckligt hög, att eleverna har 

förmågan att kunna tolka novellen som används samt att jämföra två likvärdiga grupper. Detta 

kan även säkerställas genom att uppsatsförfattarna i egenskap av lärarkandidater undervisat 

sagda elever och kan därför genom en jämförelse oss emellan säkerställa gruppernas likvärdiga 

läsförmåga. 

Gymnasiet är beläget i en förort till Stockholm och kan därför beskrivas som en 

storstadsskola. Eleverna som utgör basen för intervjun är mellan 16 och 19 år gamla och går 

för närvarande på gymnasiets Introduktionsprogram där de läser upp ämnen för att kunna skaffa 

sig gymnasiebehörighet. Eleverna som valdes till intervjun är handplockade av deras 

undervisande lärare samt mentor eftersom hen undervisar och har kontakt med dessa elever 

dagligen och kan därför avgöra att eleverna har tillräckligt goda språkliga kunskaper för att 

deltaga i studien. Eleverna har enligt ovan nämnda premisser en såpass bra språk- och 

läsförmåga enligt undervisande lärare att de klarar av att tolka texten som avses användas till 

studien i denna uppsats. Eleverna läser enligt läraren på en hög nivå sett till deras skolbakgrund 

och är enligt hen högpresterande inom ämnet svenska som andraspråk. 

Den andra skolan som kommer att utgöra grunden för vår analys är en F-9 skola belägen 

i en förort till Stockholm och kan även den beskrivas som en storstadsskola. Eleverna som 

kommer att utgöra grunden för undersökning i denna studien är mellan 13 och 14 år gamla och 

går för närvarande i åk 7. Eleverna som valdes till intervjun är handplockade av deras 

undervisande lärare samt mentor eftersom hen undervisar och har kontakt med dessa elever 

dagligen och kan därför avgöra att eleverna har tillräckligt goda språkliga kunskaper för att 

deltaga i studien Eleverna har enligt ovan nämnda premisser en såpass bra språk- och 

läsförmåga enligt undervisande lärare att de klarar av att tolka texten som avses användas till 

studien i denna uppsats. Eleverna läser således enligt den tillfrågade läraren på en hög nivå sett 

till deras skolbakgrund och är enligt hen högpresterande inom ämnet svenska. 

Båda elevgrupperna har tidigare undervisats av uppsatsförfattarna vilket också är en 

anledning till att elevgrupperna valdes som underlag till denna studie är att  uppsatsförfattarna 

också är av samma åsikt som de undervisande lärarna gällande elevernas språk- och läsförmåga. 

Som tidigare nämnts enligt Landmark & Wiklund (2012) ska en sådan jämförande studie mellan 

elever i svenska kontra svenska som andraspråk vara genomförbar. Det är även av intresse för 
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ämneslärare i de två olika ämnena  då en jämförande studie likt denna ger insikt i elevers 

textrörlighet  och i förläningen läsförmåga och hur själva läsningen förhåller sig till 

kursplanernas formuleringar sett till de två olika ämnena. 

Angående uppsatsens avgränsning och mängden intervjuer har denna gjorts med 

beaktandet av textmängd som finns tillgänglig i själva uppsatskursen. Det vore möjligt att utöka 

uppsatsen omfattning men detta skulle i sådana fall ske på bekostnad av dess kvalitet då ett 

alltför stort analysmaterial skulle bli alldeles för vagt och smalt med tanke på sid- och 

tidsomfång samt med tanke på att intervjuer används som metod och inte enkät. Skälet till att 

enkät inte valdes som metod var för att det inte är genomförbart då elevernas textrörlighet ska 

undersökas. Denna är inte mätbar genom enkät utan kräver utvecklade svar och en djupare 

intervjumetod.  

5.2 Intervju som metod: 

Den metod som kommer att användas till denna studie grundar sig på kvalitativa interjuver med 

elever i svenska samt svenska som andraspråk i högstadiet respektive gymnasiet. Studien är 

inte grundad i ett slumpmässigt urval utan utifrån ett medvetet urval. Metoden kommer således 

att vara kvalitativ.Svaren kommer möjligtvis att peka i olika riktningar men det påverkar inte 

metoden i sig (Skinner, 2006, s.11ff). 

Kylén (2004) menar att en timme är bra för en utredande intervju och i tidsspannet räknar 

han även in att man som forskare hinner med en djupgående och utredande intervju något som 

med fördel görs enskilt.Därför avsattes cirka en timme för dessa intervjuer med lärarna. Detta 

visade sig vara tillräckligt med tid och intervjuerna blev runt 30-60 minuter långa (Kylén, 2004, 

s.18). Skälet till att det blev en så stor spridning gällande tiden är på grund av att eleverna 

pratade olika länge om textens innehåll och frågorna kopplade till dessa.  

Eleverna är som ovan nämnt handplockade av deras undervisande lärare då de undervisar 

dem på en daglig basis. Eleverna är valda utifrån lärarnas uppfattning om deras nivå på läsande 

och därmed lärarnas uppfattning om att eleverna kunde klara av att läsa och tolka texten samt 

svara på frågor om den. Därför skickades texten samt frågorna ut till lärarna i god tid innan 

intervjuerna skulle genomföras för att lärarna skulle kunna avgöra om de hade elever som var 

tillräckligt språkligt utvecklade för att kunna läsa och tolka texten samt svara på frågor om den. 

Studien ämnar undersöka elever som har utvecklat en relativt hög nivå av läsförmåga och 

läsförståelse vilket gör att de undervisande lärarnas egen uppfattning och kunskap om sina 
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elevers nivåer inom detta blir en oumbärlig kunskap och behövdes för att kunna välja ut 

eleverna. 

Eleverna fick tillgång till texten två dagar innan intervjun skedde för att bli bekanta med texten 

i sig så att själva avkodningen inte skulle bli ett problem under intervjuerna. Eleverna fick under 

intervjun svara på ett flertal frågor gällande texten (Se bilaga 1). Genom elevernas läsning av 

texten, deras tolkningar samt resonemang om texten analyserades deras textrörlighet och 

förmåga att läsa på djupet utifrån den modell som presenteras i kapitel 3.1 samt tillämpas i 

kapitel 5.4 i denna uppsats. 

Intervjufrågorna skapades med grund i Libergs m.fl. (2012) teorier om textrörlighet och 

vad som benämns TR, TU och IT. Hur frågorna borde utformas hämtas från McCormack 

Steinmetz redogörelse för DeLuca’s serie av frågor vilka är konstruerade för att hjälpa den 

intervjuande forskaren. Dessa frågor tar upp viktiga betänkande som bör tas upp innan intervjun 

genomförs som att eftersom hälften av intervjuerna kommer att genomföras med ungdomar bör 

detta ligga i fokus då den fysiska miljön och trygghetsfaktorn är av yttersta vikt i detta 

sammanhang. Detta förenklas i intervjun då båda uppsatsförfattarna tidigare har haft kontakt 

med berörda elever (Ely, 1993, s.67ff). 

Frågorna kräver även ett stort mått av öppenhet samt att intervjupersonerna använder sig 

av sondering. Då svaren på frågorna kan vara öppna bör öppna frågor ställas. 

Öppna frågor kan avslöja värdefull information av ett slag som slutna frågor inte medger. När 

en person använder sig a nya eller oanvända färdigheter och dessutom har förmågan att kunna 

ställa frågor och sedan hålla sig lugn för att kunna lyssna och observera, har den personen 

kommit långtm (Ely, 1993, s.74). 

Slutligen påpekas vikten av att lyssna och att inte anteckna under intervjun eller dylikt för att 

kunna fokusera hela uppmärksamheten på respondenten. Genom att göra detta kan ytterligare 

faktorer uppfattas som kan vara viktiga för intervjun, såsom kroppsspråk, tonfall, ögonrörelser 

och känslor likt förvåning, rädsla och osäkerhet (Ely, 1993, s.74f). 

5.3 Val av novell 

Texten som har valts ut är novellen Berg som vita elefanter av Ernest Hemingway (Se bilaga 

2). De undervisande lärarna har läst den aktuella novellen och de frågor som ämnats ställas till 

eleverna och lämnat sina tankar kring textens eventuella svårigheter. Detta är något som 

beaktats vid revidering utav frågorna.  
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Varför texten är vald till denna studie grundar sig i att det är en text som utmanar läsarens 

textrörlighet oavsett dennes språkförmåga då språket i sig är spartanskt, det vill säga enkelt, 

men fullt av underliggande meningar som utmanar läsarens textrörlighet. Utöver detta så har 

uppsatsförfattarna arbetat med texten under tidigare undervisning och har således god 

kännedom om dess innehåll, språk och utformning. 

Språket är relativt lätt men utmanande i och med att meningsuppbyggnaden är rak och 

enkel samt bisatser och omvänd ordföljd ovanliga medan språkvalet emellanåt ändå kan vara 

utmanande vilket gör texten lämplig för svenskundervisning såväl som undervisning i svenska 

som andraspråk. Främst är det dock det underliggande budskapet som är viktigt för valet av 

text. Detta är svårt att uppfatta i denna text oavsett språk- och läsförmåga och kräver att läsaren 

har utvecklat en läsvana för att kunna förstå den. Det är ett utmärkt exempel på vad som inom 

litteratur kallas för isbergstekniken. Med det menas att på ytan syns ingenting men under ytan 

göms teman, motiv och dolda budskap vilket i detta fall utmanar elevernas textrörlighet och 

tolkningsförmåga. 

5.4 Analysmodell 

Analysmodellen i sig är baserad på Libergs m.fl. (2012) analysdimensioner vilka förklaras 

nedan hur de används i denna uppsats. Numreringen är förändrad för att underlätta läsningen 

så att läsaren snabbt kan koppla dimension till typ av textrörlighet samt för att vissa dimensioner 

tagits bort från originalmodellen vilket förklaras nedan. För att förtydliga hur eleverna graderats 

har förklaringar inkorporerats i modellen baserade på novellen som användes. Samtliga citat 

från texten är från Ernest Hemingways novell Berg som vita elefanter som återfinns som bilaga 

2 i denna uppsats. 

Textbaserad rörlighet: 

 Låg Grad Medel Hög Grad 

TR1 Drar inte eller i låg grad ut 

huvudpunkter ur texten/rör sig 

på textens yta. 

Drar till viss grad ut 

huvudpunkter i texten/rör sig på 

textens yta 

Drar i hög grad ut 

huvudpunkter/rör sig på textens 

yta. 

 Huvudpunkter  i sig kan betyda vad texten handlar om och specifika händelser i själva novellen. I 

samtliga fall rör sig eleven på textens yta vilket i sig betyder att eleven inte läser mellan raderna utan 

endast behandlar det som står.  

Låg Grad: Exempel: Kan i detta fall betyda att eleven inte förmår att tolka att huvudpersonerna inte är 

sams eller har missat att vad de pratar om är en förestående operation eller huruvida den ska 

genomföras. 
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Medel: Exempel: Eleven har förstått att det rör sig om en operation, kan peka ut en ålderskillnad 

utifrån t.ex. att de benämns mannen och flickan samt resonera och komma fram till en slutsats om 

förhållandet mellan de två huvudpersonerna. D.v.s. att de är ett par. 

Hög Grad: Exempel: Eleven har förstått hela texten och lagt märke till orsakssamband såsom att 

kunna utläsa ”Det är bara att släppa in luften” (s.408) och sedan resonera kring operationen rörande 

detta citat. Eleven kan även identifera olustförhållandet mellan de två huvudpersonerna såsom att lägga 

märke till ”Det är den enda orsaken till att vi har känt oss olyckliga” (s.408) samt att identifiera att 

mannen utifrån detta försöker övertala flickan.  

TR2 Sammanfattar hela texten med 

textens ord. 

 Sammanfattar hela texten med 

egna ord. 

 Med textens ord menas att en sammanfattning av texten beskrivs ordagrant från novellen. Notera att 

låg och hög grad kan kombineras då eleven i vissa fall kan använda textens ord och i andra fall sina 

egna vilket pekar på en medel grad.  

Låg Grad: Eleven läser innantill när hen ska förklara vad texten handlar om. 

Hög Grad: Eleven använder egna ord när hen ska förklara vad texten handlar om. 

TR3 Utnyttjar inte eller endast i låg 

grad texten för ordförståelse. 

Utnyttjar till viss grad texten för 

ordförståelse. 

Utnyttjar i hög grad texten för 

ordförståelse. 

 Ordförståelse betyder i denna uppsats exempelvis att eleven inte vet vad ett ”förhänge” (s. 406)  är 

men använder faktumet att det ”hängde för dörren till baren så att inte flugorna skulle komma in.” för 

att förstå att det kan beskrivas som en slags dörr. Om eleverna förstår alla ord i texten blir denna 

dimension oväsentlig och kan räknas bort ifrån sammanfattningen av elevens förmågor. 

TR4 Ger korta och textbundna svar, 

använder textens ord. 

 Ger med egna ord självständiga 

och utvecklade svar. 

 Anger hur väl eleven använder ett beskrivande språk när hen talar om texten och exempelvis beskriver 

vädret, vad de dricker eller stämningen mellan personerna. Används för att förstå om eleven kan 

använda andra ord än textens. 

Låg grad: Exempelvis vid frågan vad de dricker så svarar eleven ”Anis del Toro. Det är en sorts 

likör.” (s.407) 

Hög Grad: Eleven förmår exempelvis beskriva var de befinner sig genom att dels plocka ut 

information från texten för att sedan sammanfatta det själv.  Ett möjligt svar skulle kunna vara ”De 

befinner sig någonstans i Ebrodalen, mellan Barcelona och Madrid vid en järnvägsknut där de sitter 

och väntar i en bar.” 

TR5 Fyller inte ut tomrum i texten, 

eller endast i låg grad. 

Fyller till viss del ut tomrum i 

texten. 

Fyller i hög grad ut tomrum i 

texten. 

 Med tomrum i texten menas det som skrivs ”mellan raderna” såsom stämningen i novellen, vad 

operationen handlar om eller relationen mellan mannen och flickan. 

Låg Grad: Detta kan exempelvis vara att förstå att någonting inte stämmer mellan mannen och flickan. 

Inte att kunna identifiera grunden eller på vilket sätt de är osams men att någonting ”känns fel”. 
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Medel: Detta kan exempelvis vara att eleven identifierar att mannen och flickan är osams, att han 

försöker övertala henne om någonting hon egentligen inte vill vilket rör en operation. Alternativt kan det 

röra sig om att eleven uppfattar stämningen mellan de två och beskriver denna mer utförligt än i låg grad. 

Hög Grad: Eleven identifierar och resonerar kring operationen. Eleven kan alternativt identifiera 

Hemingways isbergsteknik. Hen behöver inte kunna författare eller fackterm utan endast förklara hur 

texten är konstruerad. Eleven kan alternativt resonera kring operationen, abortproblematiken och ett 

eventuellt barn. Eleven kan resonera kring meningar som ”har det inget värde för dig?” (s.410) och 

förklara vad ”det” kan vara e.d. 

TR6 Generaliserar/abstraherar inte 

utifrån huvudpunkter i texten, 

eller endast i låg grad. 

Generaliserar/abstraherar till 

viss del utifrån huvudpunkterna 

i texten. 

Generaliserar/abstraherar i hög 

grad utifrån huvudpunkter i 

texten,  t.ex. distanserar sig från 

texten, går in i texten och 

funderar över motiv, känslor, 

relationer, undersöker bildspråk. 

 Huvudpunkter är här likt i dimension 1 händelser och handlingen i texten.  

Att generalisera betyder att eleven drar allmänna slutsatser av enstaka händelser. Detta kan till 

exempel vara att mannen kan anses ha svårt att binda sig känslomässigt till en annan person eftersom 

han inte vill att flickan ska behålla barnet. Att abstrahera betyder att eleven kan bortse från oväsentliga 

detaljer i texten, t.ex. att de dricker alkohol i en bar, att de är i Spanien, när de pratar om vardagliga 

saker. Eleven klarar av att avgöra vad i texten som är väsentligt.  

Låg grad: kan exempelvis betyda att likt tidigare dimensioner eleven uppmärksammar att någonting 

inte står rätt till men inte kan sätta fingret på vad det är. Exempelvis gällande relationen och vad som 

anges i kriterierna ovan.  

Medel: Eleven generaliserar och abstraherar till viss grad och kan resonera gällande relationen mellan 

de två och identifiera vilket känsloförhållande som finns mellan de båda, exempelvis att mannen 

försöker övertala flickan och att flickan känner sig utelämnad.  

Hög Grad: Vad som anges i kriterierna ovan. Att eleven klarar av att distansera sig från texten och 

sätta den i ett större sammanhang, exempelvis genom abortfrågan. Alternativt att eleven lyckas 

beskriva motiv i texten som exempelvis mannens önskan att vara fri från kvinnan vilken är ett 

återkommande tema i Hemingways texter.  

TR7 Inget eller minimalt 

ifrågasättande och 

motiverande 

Motiverar och ifrågasätter till 

viss grad 

Motiverar och ifrågasätter , t.ex. 

fokuserar på textens budskap, ger 

uttryck för åsikter om texten 

självständigt, granskar texten 

kritiskt. 

 Denna dimension ger uttryck för hur eleven resonerar och talar om kring texten. exempelvis 

stämningen, relationen mellan de två protagonisterna eller operationen. Dimensionen är avgörande av 

att en diskussion kring dessa händelser uppstår och innehåller som dimensionen anger ifrågasättande 

och motiverande. 
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Låg grad: Eleven diskuterar inte fenomenet men exempelvis ställer sig frågande till huvudpersonernas 

relation gällande exempelvis ålder eller motiv. Alternativt förekommer inget ifrågasättande. 

Medel: Eleven kan diskutera kring relationen mellan de två som tidigare nämnts och ifrågasätta denna 

samt diskussionen mellan de två. 

Hög grad: Eleven kan identifiera större teman och budskap i texten såsom abortfrågan, 

maktförhållandet mellan man och kvinna, relatera detta till tidens anda eller dylikt.  

 

Textrörlighet utåt:  

 Låg Grad Medel Hög Grad 

TU1 Associerar inte ut från 

texten. 

Associerar från texten till personliga 

erfarenheter, till vardagskunskap. 

Associerar från texten till personliga 

erfarenheter, till skolkunskap 

 Personliga erfarenheter betyder här allt eleven varit med om i livet upp till punkten för intervjun. 

Låg Grad: Ingen association från texten. Eleven tar inte upp texten överhuvudtaget. 

Medel: Eleven kan exempelvis ta exemplet med att huvudpersonerna benämns ”mannen” och 

”flickan” och därutifrån dra slutsatser gällande ålder och relation eller en eventuell omvärldssyn på 

äldre män i förhållanden med yngre flickor relaterat till vad eleven själv upplevt. 

Hög grad: Eleven kan göra samma som som i dimension 8 men exempelvis inkorporera att de själva 

har varit i Spanien, kan spanska och därigenom avkoda repliken ”Dos Cervezas, sa mannen in genom 

förhänget” (s.407) 

TU2 Associerar inte ut från 

texten. 

Associerar från texten till andra 

texter, till vardagskunskap 

Associerar från texten till andra 

texter, till skolkunskap. 

 Andra texter kan vara såväl böcker och tidningar såväl som skyltar, broschyrer e.d. 

Gällande associationer till andra texter kan detta vara att eleven så att säga nämner något som kan 

räknas som skolkunskap, exempelvis som i dimension 9 genom ”Dos Cervezas, sa mannen in genom 

förhänget” (s.407) och eleven sedan hänvisar till att hen läst att Cerveza betyder öl genom en bok i 

spanskan, alternativt sett ordet i en tidning e.d. 

 

Följande dimensioner har tagits bort från modellen: 

Dimension 8 från originalmodellen rörde hur en elev assiocierar situationsbundet utifrån 

texten. Då situationsbundet språk innefattar att beskriva vad som händer vid tillfället i en 

given situation är det inte intressant för vår uppsats eftersom att situationen i detta fall är 

konstruerad utav oss. Det som är intressant är hur eleven tolkar texten. Antalet yttre influenser 

som eleven kan påverkas av såsom skyltar, ljus, fönster är på ett minimum i situationen då 

samtliga intervjuer genomförts i avskiljda rum med endast bord i. För övrigt är alla situationer 

likadana för eleverna, och därmed också förutsättningarna, varav dimensionen lämnas 

överflödig. 
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Dimension 11 från originalmodellen rörde om eleven kan säga något om topikerna i 

texten. Topik betyder i retoriken de platser man finner uppslag till tal i, de ingår i talets 

inventio.7 Då eleverna inte förutsätts kunna hänvisa till antingen där texten är skriven eller en 

plats som ger dem uppslag om innehållet så har vi bortsett från dimension 11. 

Dimension 12 från originalmodellen rörde om eleven uttrycker medvetenhet i texten 

eller ej. Här betyder medvetenhet språklig medvetenhet som betyder hur väl eleven kan 

analysera en texts syntaktiska uppbyggnad. Då vi endast ämnar undersöka elevens förmåga att 

tolka texten litterärt och inte syntaktiskt blir dimensionen överflödig för denna studie. 

 

Interaktiv textrörlighet: 

 Låg Grad Medel Hög Grad 

IT1 Uttrycker ingen eller minimal 

uppfattning om funktion hos 

texten. 

Uttrycker uppfattning om viss 

funktion med avseende på yttre 

faktorer. 

Uttrycker uppfattning om 

funktion genom t.ex. textens 

funktion att övertyga, roa etc. 

med avseende på inre faktorer 

i texten. 

 Med textens funktion menas i denna uppsats vad eleven upplever att texten förmedlar sett till deras 

egen uppfattning och känsloliv. Med yttre faktorer menas kommentarer om textens innehåll, d.v.s. vad 

handlar berättelsen om. Med inre faktorer menas kommentarer om sådant som ordval och 

lexikogrammatisk struktur.  

Låg grad: eleven nämner inte eller tar bara upp i korthet de känslor som texten väcker hos hen. 

Medel: Eleven nämner de känslor och de uppfattningar texten väcker hos hen såsom sinnesstämningen 

i texten, relationen mellan huvudpersonerna och deras dilemma/diskussion/bråk eller dylikt. 

Hög grad: eleven nämner textens förmågam att  väcka känslor hos läsare och resonerar och diskuterar 

kring dessa för att skapa en diskussion. Exempelvis vad gäller abortfrågan och kvinnans absoluta 

bestämmanderätt i frågan eller dylikt. 

IT2 Uttrycker ingen eller minimal 

skillnad om mottagarroller hos 

texten. 

Uttrycker allmän uppfattning om 

mottagarroller i texten. 

Uttrycker specifik och 

relevant uppfattning om 

mottagarroller i texten. 

 Med mottagarroller menas i denna uppsats hur läsare är tänkta att uppfatta texten. Exempelvis att en 

elev upplever en text vara skrämmande medan en annan anser den vara humoristisk. 

Låg grad: Nämner inte textens karaktärsdrag alls eller endast minimalt såsom att påpeka som tidigare 

nämnts att något inte stämmer och det får läsaren själv att få en exempelvis en olustkänsla.  

Medel: Resonerar kring mottagarroller och vad för känslor texten ska frambringa i läsaren. 

                                                 
7 Inventio i ett retoriskt sammanhang betyder uppslag. Det vill säga hur börjar man skriva ett tal? Detta 

sker genom att t.ex. skapa mindmaps och att inspireras av olika texter, platser och andra tal. Detta är talets 

inventio. 
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Hög grad: Diskuterar kring de känslor texten ska frambringa i läsaren och utgår från olika typer av 

läsare och deras uppfattningar, exempelvis kön och ålder. 

IT3 Uttrycker ingen eller minimal 

skillnad om sändarroller hos 

texten 

Uttrycker allmän uppfattning om 

sändarroller i texten. 

Uttrycker specifik och 

relevant uppfattning om 

sändarroller i texten.  

 Med sändarroller menas i denna uppsats vad eleverna upplever att novellförfattaren vill förmedla med 

sin text. Exempelvis att de tror att han är en stark abortmotståndare och vill genom denna novell 

förmedla budskapet genom kvinnans utsatta roll. 

Låg Grad: Eleven nämner inte författaren eller vad hen tror att han vill förmedla. 

Medel: Eleven visar upp en medvetenhet och resonerar kring vad hen tror att han vill förmedla. 

Hög Grad: Eleven pekar på citat och avgörande händelser i novellen vilka leder hen till att resonera 

som hen gör kring sändarrollerna.  

 

Följande dimensioner har tagits bort från modellen: 

Dimension 13 från originalmodellen rörde om eleven kan urskilja olika genrer mellan 

olika texter. Eftersom denna studie endast använt sig av en text blir denna dimension omöjlig 

att undersöka varvid den lämnas därhän.  Dimension 17 från originalmodellen rörde även den 

medvetenhet varvid samma förklaring som vid dimension från originalmodellen 12 gäller. 

6. Analys och resultat 

Under detta huvudkapitel kommer genomförda elevintervjuer redovisas samt analyseras utifrån 

analysmodellen som presenterats i kapitlet 5.4 i denna uppsats. I slutet av detta kapitel kommer 

en komparativ analys att presenteras som visar på hur de två olika elevgruppernas textrörlighet 

förhåller sig till varandra. Den komparativa analysen kommer sedan att efterföljas av en 

presentation av de två kursplanerna i 6.4 samt de formuleringar som undervisningen inom de 

två olika ämnena måste utgå ifrån.  

6.1 Svenska, Högstadiet åk 7 – analyserad av Jonas Nordin 

6.1.1 Intervju 1 Elev H189: 

Textbaserad rörlighet (TR): 

                                                 
8 H står i dessa rubriker för högstadiet. Det vill säga Elev H1: Elev Högstadiet 1 
9 Samtliga citat i Intervju 1är från intervju med elev H1 20150504 
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Den första eleven uppfyller sammanfattningsvis en medel grad av TR baserat på elevens 

förmåga att beskriva och resonera kring protagonisternas känslor till och för varandra. Hen 

beskriver relationen som följer:   

Dom älskar väl varandra men verkar bråka eller nåt, eller alltså, dom säger att dom älskar 

varandra men verkar inte vara speciellt kärlekssamma. Dom är ju helt tysta och pratar inte riktigt. 

[...] här står det ”jag bryr mig inte om mig själv” och då är det ju rätt dålig stämning. [...] han 

bryr sig typ väldigt mycket om henne men försöker lugna henne eller nåt. 

Detta kan kopplas till dimension TR1 då eleven i korthet beskriver stämningen som kan utläsas 

i texten genom ”då är det ju rätt dålig stämning” och att eleven i dimension TR5 fyller ut ett 

visst tomrum i texten. Det står aldrig ordagrant i texten att de är osams eller vad de är osams 

om men eleven lyckas ändå utläsa att något inte är som det ska. Det kan dock resoneras kring 

om eleven uppfyller en låg eller medel grad i dimension TR5 enligt analysmodellen men 

eftersom eleven gör nedslag och tar upp exempel från texten får det anses vara mer än att endast 

identifiera att någonting känns fel. Elevens TR får därför bedömas som medel grad i det fallet. 

Eleven uppmärksammar en väsentlig huvudpunkt enligt dimension TR1 i texten gällande 

operationen när hen resonerar kring denna: ”Jag vet inte riktigt, men släppa in luft typ, hon 

verkar inte vara riktigt vaken, hon säger så konstiga saker.” vilket visar enligt dimension TR1 

att eleven lyckats utläsa det enda i texten som direkt hänvisar till att det rör sig om en abort men 

eleven klarar dock inte av att resonera kring detta ytterligare och därför saknas det resonemang 

om operationen och då huvudpunkten, d.v.s. abortproblematiken, som kan föranleda att eleven 

kan anses ha en hög grad av TR. Därmed får eleven endast anses uppnå en medel grad av TR i 

detta fall. 

Vad gäller dimension TR2 klarar eleven av att beskriva texten med egna ord som vi ser i 

ett flertal citat: ” en man och en flicka som sitter och pratar.... och väntar på tåg eller nåt”, ”dom 

älskar väl varandra men verkar bråka eller nåt [...] dom säger att dom älskar varandra men 

verkar inte vara speciellt kärlekssamma [...] dom är helt tysta och pratar inte riktigt”. Citat som 

dessa avlöser varandra när eleven beskriver texten och relationen mellan de två karaktärerna. 

Dessa citat är inte tagna från texten utan eleven har formulerat de själva vilket enligt dimension 

TR2 tyder på en hög grad av TR. 

Vad gäller elevens förmåga att generalisera och abstrahera enligt dimension TR6 visar 

eleven på en förmåga att kunna abstrahera i texten. Eleven stannar enligt analysmodellen inte 

kvar i småsaker i texten såsom varför de sitter på en tågstation eller vad vädret är eller vad för 

dricka de dricker. Eleven fokuserar istället på att försöka förstå relationen mellan mannen och 
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kvinnan:  ”jag vet inte, hon verkar typ vilja ha mera [...] de verkar vara lite oense om vad hon 

ska göra [...] hon verkar tro att om hon inte gör operationen kommer han typ inte älska henne 

mer” I detta citat förklarar eleven vad hen upplever vara förhållandet mellan de två. Mannen är 

således i en maktposition och försöker övertala flickan medan flickan känner sig utelämnad och 

vill ha kvar mannen. Eleven lyckas dock inte sätta in texten i ett större sammanhang vilket gör 

att elevens TR endast kan bedömas som medel grad i dimension TR6.  Sammantaget når endast 

eleven upp till en hög grad i ett fall vilket gör att helheten får bedömas som att uppnå en medel 

grad. 

 

Textrörlighet utåt (TU): 

Gällande elevens textrörlighet utåt tittar vi först på dimension TU1 och elevens förmåga att 

associera. Eleven associerar här till personliga erfarenheter kopplat till texten då hen resonerar 

kring karaktärernas ålder: ”han verkar va rätt gammal men typ runt 30, hon verkar vara rätt ung, 

typ runt 20 [...] han låter som om han är mer mogen, hon låter mer som när hon pratar som om 

hon skulle vara lite yngre [...] hon säger ju flicka liksom, då är man ju inte över 30.” Elevens 

resonemang i detta fall utgår ifrån semantiken i orden man och flicka vilket indikerar på att 

personen som kallas flicka är yngre. Eleven fortsätter med att förklara detta genom att peka på 

texten: ”Han försöker ju typ lugna henne och så, han tar hand om henne på ett mer moget sätt” 

varvid eleven pekar på händelserna i berättelsen när mannen beställer till dem och tar hand om 

deras väskor. Eleven associerar här till vardagskunskap gällande fallet mannen kontra flickan. 

Eleven påvisar även skolkunskap då hen pekar på citatet10 ”Dos cervezas [...]” (s. 407) och först 

resonera kring vilket latinamerikanskt land de befinner sig i för att sluta sig till att de är i 

Spanien med hjälp av ortsnamnen Madrid och Barcelona. Detta indikerar en hög grad av TU 

enligt dimension TU1. Eleven nämner inte andra texter eller dylikt vilket gör att inga resultat 

gällande dimension TU2 finns att tillgå.  

 

Interaktiv textrörlighet (IT): 

Vad gäller elevens Interaktiva textrörlighet för eleven inga utvecklade resonemang kring 

dimension IT1 och IT2 vilket gör att eleven inte kan nå upp till en hög grad av IT. Vad gäller 

dimension IT1 tar eleven som tidigare nämnts upp relationen mellan karaktärerna ett flertal 

gånger och påpekar att någonting är fel i deras relation samt uppmärksammar sinnesstämningen 

genom att ta upp citat från novellen såsom ”det var du som började, sa flickan” (s. 407) vilket 

                                                 
10 Samtliga citat från texten inom kapitel 6 kommer från texten i bilaga 2. 
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i texten är en pik från flickan till mannen och som ger en ledtråd gällande stämningen och 

relationen dem emellan för tillfället. Piken kan förklaras med att betyda att mannen suktar efter 

alkohol, i detta fall absinth. Eleven kan därmed anses uppnå en medel grad av IT gällande 

dimension IT1. Eleven tar dock inte upp något gällande dimension IT2 och mottagarroller och 

resonerar inte kring dessa. Gällande dimension IT3 och sändarroller tar inte eleven upp något 

gällande vad hen tror att författaren menar men kommenterar däremot att författaren skriver 

krångligt och att han borde ”försöka göra det lite lättare att förstå” gällande textens syfte. Detta 

är dock inte en sändarroll vilket gör att eleven saknar resultat i dimension IT3 likväl. Dimension 

IT1 bedömer elevens IT som får anses uppnåt en medel grad.  

6.1.2 Intervju 2 Elev H211:  

Textbaserad rörlighet (TR): 

Vad gäller elevens textbaserade rörlighet bör vi först titta på dimension TR5 gällande förmågan 

att fylla ut tomrum i texten. Eleven pekar ut flera citat och resonerar kring dessa för att skapa 

sig en uppfattning om operationen och relationen i texten och vad eleven anser vara textens 

främsta huvudpunkt.  

Vet inte, alltså först trodde jag att det var nåt barn med, men sen kändes det inte som det riktigt 

[...] men typ att saker kommer inte bli som förut, då kan det vara mer som att dom inte kommer 

kunna umgås lika mycket, typ att det var fel med barnet, att det inte funkade 

Eleven har i citatet ovan slutit sig till att det handlar om ett barn och problematik gällande detta 

barn. Detta knyter eleven senare till citatet ”det är trots allt en väldigt enkel operation” vilket 

eleven senare knyter till barnet men tolkar det inte som en abort utan som en annan slags 

operation, eleven kommenterar här varför hen känner att flickan enligt hen är orolig: ”det är 

nog mest att det är en operation och att det är ett barn och om det inte funkar kommer det bli 

ännu mer fel med barnet.” Detta visar på att eleven tolkar att det handlar om ett barn och en 

operation och att hen lyckas sammankoppla de två visar tendeser till att uppnå en hög grad av 

TR enligt dimension TR5 men når inte riktigt fram. 

 Vad gäller dimension TR6 och elevens förmåga till att abstrahera och generalisera i texten 

kan vi bland annat titta på elevens resonemang kring bildspråk: ”när hon nämner att bergen ser 

ut som vita elefanter, mannen verkar inte vara jätteintresserad av det, och så blir tjejen, ja på 

lite dåligt humör för att han inte bryr sig, och hon ska opereras och så.” Eleven bortser från 

                                                 
11 Samtliga citat i Intervju 2 är från intervju med elev H2 20150504 
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bildspråket men nämner det likväl samt tilldömer det ingen större betydelse. Eleven kan även 

resonera och generalisera kring relationen mellan karaktärerna vilken hen beskriver bland annat 

som: ”Men typ att saker kommer inte bli som förut, då kan det vara mer som att dom inte 

kommer kunna umgås lika mycket, typ att det var fel med barnet, att det inte funkade” I detta 

fall resonerar eleven kring parets relation och generaliserar kring relationen genom att säga hur 

relationen var förut och hur den kommer att bli. Eleven resonerar dock aldrig kring motiv eller 

likt tidigare nämnt funderar över bildspråk vilket gör att eleven inte kan uppnå en sammantagen 

hög grad av TR inom dimension TR6.  

Sammanfattningsvis visar dessa två dimensioner på en TR som kan placeras inom en medel 

grad enligt analysmodellen detta trots att eleven nästan lyckas uppnå en hög grad inom 

dimension TR5. Trots det så visar hen inte på en hög grad av TR inom de andra dimensionerna..  

 

Textrörlighet utåt (TU): 

Gällande elevens textrörlighet utåt bör vi titta på hens förmåga att associera från texten enligt 

dimension TU1. Eleven påvisar här samma förmåga som elev H1 vad gäller resonemanget 

gällande orden man och flicka och de konnotationer som finns bundna till orden: ”ja dom säger 

hon är flicka, inte att han är kille utan man. Jag vet inte men det är det enda som känns som att 

dom är olika [...] jag skulle tippa på att mannen är 40 och tjejen är typ 20”. Samma resonemang 

som elev H1 finns även gällande skolkunskaper då eleven uttrycker: ”de är nånstans i Spanien 

på en bar vid en tågstation [...] mellan Barcelona och Madrid.” Detta tyder på att eleven 

tillskansat sig geografikunskaper som får anses förvärvats i skolan. Elevens TU kan därför 

bedömas som hög.  Eleven associerar dock inte ut från texten enligt dimension TU2.  

 

Interaktiv textrörlighet (IT):  

Eleven nämner endast kort egna känslouppfattningar gällande dimension IT1 och nämner då 

kvinnans inställning som märklig enligt hen: ”alltså jag vet inte, det känns fel, hon kanske inte 

bryr sig så mycket om allt” i detta citat betyder ordet ”allt” operationen och relationen till 

mannen. Eleven nämner kort en viss sinnesstämning texten kan väcka hos hen som läsare men 

resonerar eller diskuterar inte kring det vilket gör att en hög grad av IT inte kan uppnås enligt 

dimension IT1 utan endast en medel grad. Eleven nämner inte texten i stort vad gäller dimension 

IT2 utan endast händelser i den vilket gör att dimension IT2 inte kan anses vara uppfylld. Eleven 

spekulerar dock kort gällande dimension IT3: ”Ja jag skulle inte skriva den såhär, lite tydligare 

så att man fattar vad dom menar, förtydliga mer [...] fast det är väl vad han som skrev den ville 

att den skulle va.” Eleven talar här om syftet med texten och faktumet att hen inte riktigt förstår 



 

 32 

vad författaren vill förmedla och spekulerar då kring författaren. Faktumet att eleven nämer att 

författaren förmodligen skrev texten som han ville ha den visar på att eleven förstått att texten 

skrivits för ett visst syfte vilket gör att en låg/medel grad av IT kan uppnås gällande dimension 

IT3. Sammanfattningsvis med dimension IT1 uppnås en medel grad av IT. 

6.1.3 Intervju 3 Elev H312:  

Textbaserad rörlighet (TR): 

Gällande elev H3 bör vi först titta på dimension TR1 där eleven ska resonera kring och dra ut 

huvudpunkter ur texten. Eleven klarar i detta fall av att röra sig på ytan i texten då hen 

kommenterar operationen och har uppfattat att den är central för texten: ”dom är inte helt 

överens om det här med operationen [...] det låter som att tjejen blir irriterad”. Eleven har här 

enligt dimension TR1 identifierat en huvudpunkt såväl som snuddat vid dimension TR5 då 

eleven fyller ut tomrummet i texten gällande känslostämningen mellan de två 

huvudkaraktärerna. Att tjejen blir irriterad står inte klart och tydligt i texten utan är någonting 

som måste läsas mellan raderna. Gällande dimension TR1 kommenterar också eleven helt kort 

relationen mellan de två huvudkaraktärerna: ”Dom är ganska nära iaf [...] dom kanske är ihop?” 

Elevens citat blir  väldigt korta då eleven inte klarar av att utveckla sina svar samt resonera 

kring dom. Dock uppfyller eleven kraven för en medel grad av TR enligt dimension TR1.  

Gällande dimension TR5 fortsätter eleven att peka på saker som inte är uppenbara i texten 

men förstår inte riktigt att mannen försöker övertala flickan, eleven kommenterar kring 

operationen:  ”alltså inte nåt jätteallvarligt, men jag vet inte riktigt [...] han försöker kanske 

stötta henne eller nånting kanske?”. Eleven uppfattar det som att både mannen och flickan vill 

göra operationen i detta fall, inte att mannen försöker övertala flickan. Eleven utvecklar inte 

detta resonemang trots följdfrågor. Vi kan även titta på dimension TR4 för att få en slutsats 

kring elevens TR. Eleven använder genom intervjun korta och textbundna svar vilket pekar mot 

en låg grad av TR, på frågan hur vädret är svarar eleven: ”soligt, dom sitter i skuggan.” samt på 

frågan vad de dricker svarar eleven: ”öl”. Eleven har stora svårigheter att utveckla sina svar och 

tala kring dem. Sammantaget kan eleven anses ligga på en låg/medel grad av TR med en 

övervägande bedömning mot låg grad av TR.  

 

Textrörlighet utåt (TU):  

                                                 
12 Samtliga citat i Intervju3 är från intervju med elev H3 20150504 
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Gällande elevens TU kan vi först titta på dimension TU1. Eleven lyckas här identifiera orden 

man och flicka men drar inte lika stora slutsatser som elev H1 och H2 gällande detta. Eleven 

uttrycker det som följande gällande huvudkaraktärernas ålder: ”typ 30, dom är ungefär lika 

gamla, dom är ju tillräckligt gamla för att dricka iaf [...] mannen kanske är äldre eftersom att 

annars skulle det stått pojken” Eleven lyckas på följande sätt dra slutsatsen gällande orden 

flickan kontra pojken att mannen är äldre men något ytterligare resonemang kring detta tas 

aldrig upp av eleven. Genomgående under intervjun, tar inte heller eleven upp något som kan 

klassas som skolkunskap, vilket gör att eleven knappt lyckas nå upp till en medel grad av TU. 

Interaktiv textrörlighet (IT): 

Gällande elevens IT kan vi titta på dimension IT1 vari eleven till viss del lyckas uppfatta 

känslor i texten som eleven sedan pekar på: ”jag tror båda ha den fast kvinnan är mer orolig vad 

som kommer hända och så,  hon tror typ att det inte kommer bli som förut[...] jag tror han är 

ganska lugn och vill att hon ska göra det” Eleven kommenterar här huvudpersonernas relation 

och uttrycker vad hen tror att de känner. Detta är dock ytterst kortfattat och eleven tar aldrig 

upp om texten väcker några känslor hos hen själv eller en eventuell läsare. Eleven nämner 

ingenting som kan tolkas som mottagarroller  

6.1.4 Intervju 4 Elev H413: 

Textbaserad rörlighet(TR): 

Vad gäller elev H4 bör vi först titta på dimension TR5 och elevens förmåga att fylla ut tomrum 

i texter. Eleven resonerar sig fram gällande förhållandet mellan de två huvudkaraktärerna och 

bygger ut vad hen tror att tomrummet i texten: ”det verkar lite spänt mellan dom, det känns lite 

som om dom gillar varandra ganska mycket, men det är konstigt.” Eleven identifierar här något 

som hen tycker inte riktigt stämmer. ”när man läser att dom pratar så verkar det som att det är 

väldigt stelt, alltså frågorna typ.” Eleven kommenterar vidare den olustiga stämningen. På 

frågan om de är lyckliga svarar eleven: ”jag tror att dom är lite olyckliga men försöker vara 

lyckliga tror jag men det går inte” Sammantaget så fyller eleven väl ut vad hen anser vara något 

som inte stämmer mellan de två huvudkaraktärerna. Eleven kommenterar även kring 

operationen: ”kvinnan vill inte göra operationen.” Eleven når dock inte upp till vad som kan 

kallas för en hög grad av TR inom dimension TR5 utan elevens förmåga stannar vid en medel 

grad. 

                                                 
13Samtliga citat i Intervju 4 är från intervju med elev H4 20150504 
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 Vad gäller dimension TR1 så uppfyller eleven kraven för en medel grad av TR. Eleven 

har förstått att det centrala i texten är operationen och eleven nämner denna ett flertal gånger 

bland annat genom att fundera lite kring den och beskriva den som följande: ”det är någonting 

farligt, typ något man inte får göra” Eleven tar även upp relationen i förhållande till operationen: 

”att dom kunde vara lyckliga, att dom kunde få göra vad dom ville, ja att göra allt dom ville 

istället för att ha gränser, istället för att ja, [...] det känns som om det är någonting som håller 

dom tillbaka.” Att kunna dra ut huvudpunkter såsom operationen och att deras relation är i fara 

på grund av det som hänt gör att eleven befinner sig på en medel grad av TR. Dock används 

inte den analytiska förmåga och slutsatser kring dessa huvudpunkter som kan leda till en hög 

grad av TR.  Sammantaget ligger elevens TR på en medel grad. 

 

Textrörlighet utåt (TU): 

Vad gäller elevens TU bör vi titta på dimension TU1. Eleven uppfyller till viss del en medel 

grad av TU då hen kommenterar ålderskillnaden mellan mannen och flickan. Eleven använder 

sig då utav själva ordet flickan men kommenterar även vilken känsla hen fick av texten: ”när 

jag läste texten kände jag att han kändes mer vuxnare [...] man använde ordet flicka kändes 

också att hon var yngre än honom, istället för kvinnan.” Eleven lyckas dock nå en högre grad 

av TU då eleven visar upp skolkunskaper genom att kommentera språket som används och peka 

ut orter i texten: ”nånstans i Spanien tror jag, det stod att de skulle åka express från Barcelona, 

dom pratar ju spanska också.” Eleven kan i detta fall därför anses uppnå en hög grad av TU 

enligt dimension TU1. Eleven associerar inte kring någonting som kan anses tillhöra dimension 

TU2. 

 

Interaktiv textrörlighet (IT):  

Gällande elevens IT bör vi titta på dimension IT2. Tidigare har huvudkaraktärernas relation 

tagits upp och de känslor som finns dem emellan men eleven tar även upp de saker som hen 

anser begränsar texten: ”jag skulle ha gjort texten lite tydligare, för ibland kan det vara svårt att 

veta vem det var i texten, jag skulle inte göra den så krånglig [...]man måste läsa väldigt mycket 

mellan raderna, och man är inte van vid det.” Eleven tar även upp författaren väldigt kortfattat: 

” [...] Men kanske det är meningen, man vet ju inte vad han som skrev menade med allt och 

så.” Eleven beskriver här att texten är väldigt svårförståelig och tar då även upp att det kanske 

var författarens mening vilken visar upp en viss förmåga att identifiera en sändarroll. 

Sammantaget gällande dimension IT2 och IT3 ligger eleven mellan en låg/medel grad av IT 
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men med tanke på elevens ifrågasättande av författaren så får hens förmåga kategoriseras som 

medel grad. 

6.1.5 Intervju 5 Elev H514: 

Textbaserad rörlighet(TR): 

Vad gäller elev H5 och hens förmåga inom TR bör vi först titta på dimension TR1 och elevens 

förmåga att dra ut huvudpunkter ur texten och sammanfatta vad hen tycker är huvudpunkter 

och viktigt i texten. Eleven nämner både operationen såväl som relationen och resonerar kort 

kring båda: ”han vill typ att hon ska göra operationen men hon vill inte riktigt det, hon tvekar, 

det känns som han övertalar henne eller nåt.” såväl som: ”Det känns typ som om dom var 

lyckliga, men nu har nåt hänt, det har väl nåt att göra med den där operationen [...]”. Eleven 

drar i dessa två exempel enkla resonemang angående dessa huvudpunkter, resonemangen är 

dock för korta för att kunna nå upp till en hög grad av TR.  

 Angående elevens förmåga inom dimension TR5 så visar inte eleven någon större 

förmåga att kunna läsa mellan raderna. Dock lyckas eleven som tidigare nämnts identifera att 

mannen och flickams förhållande inte är som det ska. Eleven lyckas även sluta sig till att de är 

osams: ”Det verkar som om dom bråkar eller nåt sånt här [...] men det känns såhär att dom 

bråkar om den där operationen.” Eleven nämner också att de bråkar om den omnämnda 

operationen vilket utgör en stor del i novellen. Eleven lyckas dock inte nå upp till en hög grad 

av TR då eleven inte resonerar kring syftet med operationen mer än att gissa att: ”hon kanske 

är sjuk eller nåt.” Elevens TR får därför anses ligga på en medel grad. 

 

Textrörlighet utåt (TU): 

Eleven lyckas påvisa en hög grad av TU på grund av hens dimension TU1. Eleven identfierar 

först åldersförhållande gällande relationen mellan mannen och flickan: ”alltså det känns som 

att hon är yngre för att det står flickan, och sen typ, det står mannen så hon är yngre”. Eleven 

identifierar sedan novellens miljö med grund i hens geografi- och språkkunskaper: ”Det är väl 

typ nåt berg som ligger vid Ebrodalen, det verkar ligga i Spanien för dom pratar spanska. Där! 

Madrid!” Eleven placerar sig likt de flesta övriga respondenter på en hög grad av TU. 

 

Interaktiv textrörlighet(IT): 

                                                 
14Samtliga citat i Intervju 5 är från intervju med elev H5 20150504 
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Vad gäller elevens IT bör vi först titta på dimension IT1 då eleven mycket kortfattat uttrycker 

de känslor som den väcker hos hen: ”[...] det är jobbigt att läsa. Dom låter så arga, det är inte 

kul att läsa då.” Utöver detta så kommenterar inte eleven kring några känslor gällande 

dimension IT1-3. Eleven kommenterar dock kortfattat om texten och fenomenet att läsa 

mellan raderna: ”Det är typ när dom säger saker fast dom inte säger det direkt, att det inte står 

där.” Elevens svar blir dock aldrig mer utvecklade än dessa. Därför bedöms elevens IT som 

låg. 

 

 Textbaserad 

rörlighet 

Textrörlighet 

utåt 

Interaktiv 

textrörlighet 

Elev H1 Medel Hög Medel 

Elev H2 Medel Hög Medel 

Elev H3 Låg Medel Låg 

Elev H4 Medel Hög Medel 

Elev H5 Medel Hög Låg 

Figur 1: Sammanfattning av textrörlighet för 5 högstadieelever i åk.7 

6.1.6 Svenska: Sammanfattning av resultat åk.7 

Sammantaget är eleverna i studien från högstadiet samlade vad gäller deras förmåga inom 

textrörlighet. Den elev som inte når upp till de övrigas nivå är elev H3 som i både dimension 

TR4 och TR5 uppvisar en låg grad av textrörlighet. Elev H3:s svar är genom hela intervjun 

även kortfattade och innehåller mindre innehåll än de övriga. Eleven har svårt att uttrycka sig 

och att sätta ord på vad hen menar i vissa sammanhang, exempelvis  från när eleven inte kan 

förklara vad mannen tycker om operationen och om han stöttar flickan, då gissar eleven genom 

att använda ett påstående med ordet kanske efter för att i princip ge ett förslag till intervjuaren. 

Elev H2 är på samma sätt den elev som devierar uppåt då hen visar en hög grad av TR inom 

dimension TR5 likt beskrivit tidigare.   

 De dimensioner av TR som undersökts mest genomgående under intervjuerna är 

dimension TR5 och TR1.  Sammantaget ligger eleverna i genomsnitt på en medel grad av 

textrörlighet inom dessa dimensioner. Enligt Langer (1995) och senare Liberg m.fl. (2012) 

tillämpade modell inom denna uppsats kan eleverna främst sägas uppnå en medel grad av 

textrörlighet vad gäller dimensionerna att kunna ta ut huvudpunkter i en text samt att ta ut saker 

mellan raderna i en text. 
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 Vad gäller elevernas textrörlighet utåt befinner den sig på en likvärdig grad hos alla elever 

med ett undantag hos elev H3 som tidigare nämnt knappt uppnår en medel grad av textrörlighet 

utåt. Eleverna resonerar kring mannens och flickans ålder men framför allt klarar eleverna av 

att sovra i texten och plocka ut det som kan benämnas som skolkunskap inom själva texten 

såsom det spanska språket, orterna och bergen. Detta gör att elevernas textrörlighet utåt får 

generellt anses som hög. 

Om vi tittar på elevernas interaktiva textrörlighet är spridningen aningen större än i de 

övriga två kategorierna. Elev H3 samt elev H5 har båda svårigheter att nå upp till en medel grad 

av interaktiv textrörlighet och landar båda på en låg grad i bedömningsmodellen. Det som får 

anses som skillnaden mellan de olika eleverna är att de som lyckas uppnå en medel grad kan 

resonera kring stämningen och relationen i texten på ett mer utvecklat sätt. Elev H4 får anses 

ha utvecklat en relativt hög förmåga inom den interaktiva textrörligheten då hen är den enda 

som berör sändarroller inom studien av högstadieelever.  

 

 

6.2 Svenska som andraspråk, Gymnasiet - analyserad av Robin 

Leufvenmark15 

6.2.1 Intervju 1 Elev G11617 

Textbaserad rörlighet (TR): 

Eleven förklarar att novellen ”Handlar om en man, en flicka. De väntar på ett tåg [...] Där 

dricker de öl. Där berättar mannen om sina känslor och sådant”. Citatet visar att eleven redogör 

för texten till en låg grad av TR enligt huvudpunkterna i texten kopplat till dimension TR1 i 

analysmodellen. Detta eftersom personerna i texten faktiskt redogör för sina känslor för 

varandra i en liten passage men anledningen till det är att de egentligen är oense. Att uppfatta 

det är ingenting som denna elev har kunnat utläsa ur texten och uppnår därför inte en medel 

grad inom sin TR inom dimension TR1. 

Då dimension TR6 enligt analysmodellen påminner om dimension TR1 främst kring 

händelser och handling i texten så rör sig eleven även på denna punkt inom en låg grad. Detta 

                                                 
15 De svar som erhållits från respondenterna i ”Del 1- Gymnasiet, elever” har skrivits om till en mer 

begriplig och grammatisk korrekt svenska. Den har även skrivits om från talspråk till skriftspråk för att 

göra analysdelen mer lättöverskådlig och lättbegriplig. 

16 G står i dessa rubriker för gymnasiet. Det vill säga Elev G1= Elev Gymnasiet 1 

17 Samtliga citat i denna del är hämtade från Intervju 1 med elev G1, genomförd 2015-04-24. 
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eftersom eleven inte uppmärksammar eller ger några tydliga exempel i sina svar om att något 

inte står rätt till mellan personerna i texten utan endast redogör för att de pratar om sina känslor 

vilket de till viss del gör. Eleven tar vidare inte upp några enstaka händelser i texten och drar 

inga slutsatser från sådana händelser vilket visar att eleven inte kan generalisera enligt 

dimension TR6 och därför endast uppnår en låg grad av TR  inom dimension TR6. 

Eleven menar att personerna i texten dricker ”Öl med vatten” vilket tyder på att eleven 

använder korta och textbundna svar enligt dimension TR4. Eleven gör detta genomgående hela 

intervjun. Eleven kan inom denna dimension samt de övriga anses uppnå en låg grad av TR. 

 

Textrörlighet utåt (TU): 

När det rör elevens textrörlighet utåt så associerar elever till sina personliga erfarenheter 

kopplat till personernas ålder. Detta gör eleven dock på ett sätt som inte stämmer överens med 

hur texten generellt tolkas, det vill säga att mannen är äldre än flickan. Eleven svarar att ”Jag 

tror att flickan är äldre för att hon pratar och säger liksom saker på ett mognare sätt […] sen vet 

jag inte mer” detta tyder på att eleven ansett att åldersförhållandet varit omvänt enligt sin egen 

slutsats, frågan om kan anses som fel är en annan men eleven lyckas åtminstone resonera. Dock 

måste det påpekas att resonemanget är kort och ytligt. De skolkunskaper eleven har rör sig inom 

en låg grad i TU då hen svarar ”Barcelona” på var personerna är, men på frågan om i vilket land 

Barcelona ligger någonstans så svarar eleven ”Jag vet inte”, vilket tyder på att hennes 

ämneskunskaper inte är på en medel grad då hen inte kan svara Spanien. Eftersom elevens 

resonemang är såpass korta och ej utvecklade får elevens TU enligt dimension TU1 anses vara 

lågt. 

 

Interaktiv textrörlighet (IT): 

Inom denna del av textrörlighet så är det problematiskt att beskriva vilken grad av IT som eleven 

uppnår, men vad som kan poängteras är att eleven inte uppnår någon annan grad än låg då hen 

inte för några tydliga resonemang alls kring dimensionerna IT1-3 enligt analysmodellen.  

Det enda påstående eleven tar upp  är angående de känslor som texten väcker hos eleven 

i korthet. Något som passar in på beskrivningen av dimension IT1. Eleven för ett kort 

resonemang genom att hen säger ”Jag tror inte de är lyckliga […] Jag känner att mannen mår 

dåligt och han är inte lycklig.” Eleven utvecklar inte sitt svar och tar heller inte upp några yttre 

faktorer vilket tyder på en låg grad av IT. 
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6.2.2 Intervju 2 Elev G2 18 

Textbaserad rörlighet (TR): 

Eleven återberättar vad novellen handlar om och förstår att det finns en viss problematik mellan 

personerna i texten. Hen påtalar att ”Det verkar vara en diskussion, eller konflikt mellan dem” 

vilket tyder på att eleven når upp till en medel grad av TR enligt dimension TR5 då hen kan 

identifiera att personerna i texten är osams. Något som även kan stärkas genom att eleven även 

påtalar att ”hon är orolig för operationen” när eleven beskriver hur personerna i novellen talar 

om operationen. 

Eleven för vidare under intervjun även ett resonemang där hen beskriver både personernas 

förhållande och att det står mannen och flickan i novellen ”Om personerna skulle vara 

tillsammans skulle det inte stå mannen och flickan. Om de skulle vara tillsammans skulle det 

stå mannen och kvinnan istället för mannen och flickan.” vilket visar på att eleven uppnår en 

medel grad av dimension TR1 enligt analysmodellen inom sin TR då hen kan peka ut en 

ålderskillnad, kommentera ordval samt resonera kring förhållandet. Eleven uttrycker det som 

följande: ”Hon tycker om honom lite mer än som en vän. Personerna i texten är mer än vänner 

[…] de älskar varandra.” Detta kan tolkas som att eleven rör sig inom en medel grad av TR 

enligt dimension TR1 och TR5. 

 

Textrörlighet utåt (TU): 

När det kommer till TU så rör sig eleven inom en medel grad av den kopplat till dimension TU1 

när hen ska förklara åldersskillnaderna på personerna. Hen använder sina personliga 

erfarenheter i sitt svar i och med att hon bland annat berättar att man måste vara äldre för att 

dricka öl: 

För att få dricka öl och sprit samt genomföra en resa så måste man vara äldre, kanske över tjugo. 

Mannen är seriös och vet vad han vill. Hans beteende och vad han säger i texten visar på att han 

är mognare. När man läser texten så förstår man att mannen vet vad han kommer att göra och 

vet vad han vill för att det ska bli bra för honom. När han har bestämt sig för det. Flickan är 

sjutton år. 

Eleven kommenterar visserligen att mannen och flickan är i Barcelona eller Madrid men kan 

inte säga i vilket land eller vilken världsdel dessa orter är belägna. Eleven kan utläsa ortsnamnen 

från texten och behöver därför endast skolkunskap för att förklara var personerna är, vilket 

                                                 
18 Samtliga citat i denna del är hämtade från Intervju 2 med elev G2, genomförd 2015-04-24. 
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eleven misslyckas med enligt analysmodellens dimension TU1. Eleven kan därför inte uppnå 

en hög grad av TU. 

 

Interaktiv textrörlighet (IT): 

Inom elevens interaktiva textrörlighet så resonerar hen tydligt kring personernas känslor för 

varandra enligt dimension IT1 då hen ”Förhållandet mellan personerna kommer att bli starkare 

efter operationen eftersom de kommer kunna lita på varandra mer efter operationen. Den 

kommer bli starkare och personerna i texten är som jag tidigare sagt kära i varandra”. I samma 

dimension så talar eleven även om hen upplever att det finns en konstig stämning mellan 

mannen och flickan i texten. Eleven förklarar hur hen upplever stämningen i texten med ”det är 

lika delar i texten som gör att jag känner så” för att även peka på ett utdrag i texten som berör 

diskussionen mellan personerna i texten som berör operationen och flickans osäkerhet till den 

och där mannen säger ”om du inte själv är säkert på att du vill” (s.408) vilket utmynnar i en 

diskussion som rör dilemmat som personerna i texten står inför. 

Om man ser till dimension IT3 under IT så stärks hens medel grad. Eleven nämner 

visserligen inte författaren i följande citat men uttrycker att läsaren måste läsa mellan raderna 

för att förstå novellen vilket tyder på en något högre förståelse vad gäller textens struktur och 

vad författaren vill förmedla.”Alltså, jag tror att mannen tycker om flickan för att han bryr sig 

så mycket. Man liksom förstår det mellan raderna. I texten står det ”jag ska stanna hos dig hela 

tiden” (s.408) och det visar att han bryr sig och alltid vill vara vid flickans sida” Sammantaget 

bör det diskuteras huruvida graden är låg eller medel vad gäller elevens IT men då eleven enligt 

dimension IT1 nämner de känslor som krävs enligt analysmodellen för att uppnå en medel grad 

bestäms elevens IT ligga på en medel grad.  

6.2.3 Intervju 3 Elev G3 19 

Textbaserad rörlighet (TR): 

Respondent G3s textbaserade rörlighet ligger på en låg grad om man ser till dimension TR1 

enligt analysmodellen. Detta eftersom hen inte tolkar in att flickan och mannen i texten är osams 

eller vad de pratat om. Eleven svarar att texten handlar om ”Två personer. En man och en 

kvinna. De vill åka någonstans. Men jag vet inte” vidare berättar eleven att ”När jag läste texten 

förstod jag inte vad som har hänt.” Dessa citat visar på att eleven inte greppat att mannen och 

                                                 
19 Samtliga citat i denna del är hämtade från Intervju 3 med elev G3, genomförd 2015-04-24. 



 

 41 

flickan är oense om den förestående operationen eller ens förstått att det handlar om en 

operation. 

Påståendet om den låga graden av TR stärks även om man ser till dimension TR4 när 

eleven svarar ”dos cervezas” på vad personerna i texten dricker. Eleven använder sig av korta 

svar som alla är baserade utifrån texten.  Till detta citat så berättar eleven inte vidare att flickan 

och mannen även dricker en likör med namnet Anis del Toro vilket medför att hen rör sig inom 

en låg grad. 

Att eleven rör sig inom en låg grad i TR stärks även när man ser till dimension TR5 då 

eleven inte identifierar stämningen i novellen. Hen svarar bland annat att ”det kanske har hänt 

något, han vill börja ett nytt liv med någon annan och glömma det som hänt.” gällande 

personernas relation och har således inte uppfattat att flickan står inför en operation således inte 

heller vilken typ av operation det är eller att flickan och mannen är osams. När operationen 

kommer på tal under intervjun så säger respondenten ”Operation?? Jag har inte förstått det”. 

 

Textrörlighet utåt (TU): 

När eleven ska beskriva hur gamla personerna i novellen är går det att koppla till dimension 

TU1 inom TU där hen i sitt svar rör sig mot en medel grad eftersom hen förklarar: 

Mannen är kanske trettio, trettiofem eftersom han säger att han känner många människor som 

har varit med om operationen [...] Flickan kan jag tänka mig är tjugo år. Hon tänker inte som en 

äldre person, lite omoget, och kan därför inte vara gammal. 

Dock måste det här poängteras att eleven inte når upp till en medel grad av sitt TU enligt 

dimension TU1 då det krävs ett tydligare resonemang krig orden man och flicka för att nå en 

högre grad.  Vad som även bör poängteras här är att svaret som eleven ger är kopplat till att 

intervjupersonen gav respondenten tydliga exempel från hens skolvardag för att tydliggöra en 

eventuell åldersskillnad. Eleven tar inte upp någonting som kan tolkas som skolkunskaper enligt 

TU. 

 

Interaktiv textrörlighet (IT): 

Om man ser till elevens IT är den låg kopplat till dimension IT1 i analysmodellen. Detta 

eftersom hen inte uppfattar de känsloliv som texten förmedlar. Detta exemplifieras tydligt 

genom att eleven svarar ”Texten är svår att förstå.” samt ”Berg som vita elefanter, vad betyder 

det? […] man måste tänka och fundera.”. Eleven fokuserar och på titeln i novellen och om den 
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säger någonting istället för att fokusera på vad texten handlar om. Med citaten kan man även 

dra slutsatsen att eleven inte kan redogöra för de känslor som finns i texten. 

Inom dimension IT2 så uppfattar eleven inte mottagarrollen då hen inte berättar eller ger 

tydliga exempel på hur hen upplever texten. Eleven nämner inga explicita karaktärsdrag i texten 

utan svarar att ”Kanske har hänt något. Mannen vill börja ett nytt liv och glömma den som har 

hänt” vilket stämmer in på beskrivningen om en låg grad och att det är något som har hänt 

mellan personerna i texten men eleven kan inte ge exempel på vad det är som har hänt. Således 

befinner sig eleven på en låg grad av IT även om man ser till dimension IT2. 

6.2.4 Intervju 4 Elev G4 20 

Textbaserad rörlighet (TR): 

Denna elev uppvisar en låg grad av TR inom dimension TR3 genom att hen har en låg grad av 

ordförståelse och utnyttjar inte texten för att förstå innehållet. Denna dimension kan vara 

oväsentlig men för denna elev blir den aktuell då hen förklarar att ”personerna sitter på 

bambuförhänget. Det är ingen lägenhet eller ett hem, jag vet inte. Men de sitter på 

bambuförhänget.” och på så vis inte heller tar hjälp av texten till att skapa sig en ordförståelse 

då eleven inte vet vad det är. 

Inom dimension TR4 använder sig eleven enbart av ord kopplat till texten för att 

förklara vad personerna i texten dricker. Precis som exemplet till denna dimension i 

analysmodellen gör gällande så svarar eleven att mannen och flickan dricker ”Anis del toro. 

Det är en slags sort av alkohol, sprit” vilket ger en signal om att eleven är på en låg grad inom 

sin TR sett till dimension TR4. Något som även kan styrkas om man ser till att eleven svarar 

”Väder var mycket hett. Det är varmt.” när hen ska beskriva vilket väder det är i novellen. 

Elevens svar är på så sätt korta och textbundna. 

Inom dimension TR6 enligt analysmodellen drar eleven slutsatser kring enstaka 

händelser i texten. Hen klarar inte riktigt av att avgöra vad i texten som är det väsentliga i 

exempelvis personernas relation ”hon kanske var kär i honom men han ville prioritera sina 

tankar först.” Elevens resonemang är korta och tagna ur sin kontext. Eleven rör sig inom en 

låg grad även här då hen inte kan avgöra vad som är viktigt och väsentligt i texten. Detta kan 

exemplifieras genom att hen även svarar ”han visste att tåget skulle komma om fem minuter 

och han har tagit sina väskor från ett ställe till en annat stället för att vara beredd att gå på 

                                                 
20 Samtliga citat i denna del är hämtade från Intervju 4 med elev G4, genomförd 2015-04-24. 
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tåget” vilket styrker att eleven hänger upp sina svar på egentligen oväsentliga detaljer i texten. 

Sammantaget är elevens TR låg. 

 

Textrörlighet utåt (TU): 

Sett till analysmodellens dimension TU1 under TU så klarar eleven av att resonera sig fram till 

att personerna i texten är ett par och älskar varandra: 

[…] eftersom personerna i texten pratar om vissa saker som de kommer att göra tillsammans på 

ett sätt som jag inte hade kunnat göra med min syster. Jag kan inte planera mitt liv med min 

syster eftersom jag inte kommer att ha ett liv med henne. Men personerna i texten pratar om hur 

de ska ha det i livet och det betyder att personerna har en relation på något sätt. 

Citatet visar och tyder på att eleven kan kopplat det som hen läst till ett känsloliv och ett 

exempel av en relation som inte är direkt kopplade till skolan. Hen använder sin syster som 

exempel vilket gör att det får anses som vardagskunskap. Detta gör att eleven rör sig mot en 

medel grad av TU. Vad som dock gör att hen inte når upp till medel grad fullt ut inom sin 

textrörlighet utåt är att hen, kopplat till dimension TU1, utifrån texten inte förstår att det finns 

en väsentlig åldersskillnad mellan mannen och flickan. Hen svarar ”Hur kan man veta det? 

Alltså ska jag tänka eller finns det här i texten?” vilket tyder på att respondenten inte förstått att 

det finns en distinktion i texten och tar inte upp något sådant över huvudtaget och därmed inte 

klarar av att koppla in sina tidigare erfarenheter till textens innehåll. Eleven tar inte upp 

någonting som kan anses vara skolkunskaper i sina svar och kan därför inte uppnå en högre 

grad på det sättet heller. 

 

Interaktiv textrörlighet (IT): 

Eleven uppvisar inga tydliga exempel på att hen förstår textens funktioner eller syfte vilket 

påvisar att eleven rör sig inom en låg grad av IT. Förutom det exempel hen ger om personernas 

relation i dimension TU1 under TU, så kan hen inte återge för hur författaren förmedlar 

känslolivet som finns i novellen eller vad för känslor som väcks inom eleven själv. Om man ser 

till dimension IT3 under denna del så kan eleven inte kan identifiera vilka sändarroller texten 

har. Detta eftersom eleven inte kan identifiera vad författaren egentligen vill säga med sin text. 

Hen svarar att ”han kommer att bli frisk efter operationen. Vem är Jig?” vilket visar på att 

eleven inte förstått att det är flickan i sin utsatta roll som ska opereras.  

Eleven har med ovan nämnda citat i åtanke stora problem att förstå själva texten vilket 

gör att det i princip blir omöjligt att uppnå en annan grad än låg gällande IT. 
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6.2.5 Intervju 5 Elev G5 21 

Textbaserad rörlighet (TR): 

Eleven kan, kopplat till dimension TR1, förklara att mannen och flickan är ett par och förklarar 

detta genom att berätta att ”Flickan älskar mannen men mannen älskar flickan mer” samt styrker 

sitt uttalande genom att visa utdrag från texten ”Jag vill inte att du ska göra det om du inte själv 

är säker” ”Ja, om jag gör det. Blir du glad och belåten då och allting blir lika bra som förut och 

ska älska mig?” (s.408) och rör sig således på en medel grad inom TR på grund av sitt 

resonemang om deras förhållande. 

Eleven kan inte riktigt identifiera att det är en operation som kommer att ske i novellen 

och påtalar att det ”är ett problem som de börjar bråka om”. Detta svar går att koppla till 

dimension TR5 eftersom man kan se att eleven rör sig på en medel grad inom sin TR då hen 

påtalar att personerna faktiskt är oense. Detta exemplifieras genom att hen påtalar att ”Mannen 

säger att han inte vill att flickan ska göra det för hans skull. Han säger att hon ska göra det för 

att hon vill. Sen börjar de bråka. De har bråkat förut i texten också.” detta citat tyder på att 

eleven kan identifiera en viss stämning i novellen och identifierar att paret är osams enligt 

dimension TR5. Sammantaget ligger eleven på en medel grad av TR. 

 

Textrörlighet utåt (TU): 

Eleven använder sig tydligt av vad som förklaras som vardagskunskaper genom hela intervjun 

kopplat till dimension TU1 inom TU. Hen redogör för vad personerna texten dricker genom att 

svara: ”De dricker öl, dos cervezas, betyder två öl på spanska. De dricker också te eller 

någonting som kallas Anis del toro. I mitt land dricker man anis och det är som te fast ändå inte 

som te. Det smakar lakrits.” Med detta citat så exemplifieras och tydliggörs det att eleven 

associerar delar av texten till sina egna erfarenheter som rör sig utanför skolsammanhang på 

grund hens ursprung och modersmål. 

Genom att respondenten även använder sig av sina skolkunskaper, enligt dimension TU1, 

i sina svar genom att svara ”Barcelona. För att tåget skulle stanna i Barcelona och de skulle åka 

till Madrid så det skulle stanna i Barcelona två minuter tror jag. Personerna är i Spanien.” på 

frågan om var texten utspelar sig någonstans. Detta innebär att eleven uppnår en hög grad av 

TU. 

 

                                                 
21 Samtliga citat i denna del är hämtade från Intervju 5 med elev G5, genomförd 2015-05-06. 
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Interaktiv textrörlighet (IT): 

Sett till dimension IT2 i analysmodellen så klarar respondenten av att ifrågasätta den 

åldersskillnad som finns mellan mannen och flickan. Hen kan således förstå ett visst 

underliggande motiv i texten och resonerar kring känslorna som uppstår i samband med texten 

och den eventuella olämplighet i deras förhållande enligt eleven: 

Flickan, nej det kan väl inte stämma!? De dricker öl. Om man är flicka så får man inte det och 

det betyder även att hon inte är äldre än mannen. En flicka är under arton år så man kan inte vara 

äldre och vara flicka […] Det kanske är därför servitrisen tittar på personerna när de kommer in 

i baren. 

Något som medför att eleven ligger på en medel grad inom IT. För att stärka detta påstående 

och se till ytterligare exempel så tittar vi till dimension IT1 där eleven redogör för sin egen 

uppfattning om känslolivet som texten väcker inom hen. Eleven redogör för mannen och 

flickans relation genom att visa ett utdrag ut texten ”Tror du att allt blir bra sedan och vi blir 

lyckliga?” (s.408) och sedan berättar hen att: 

Flickan kommer att göra operationen och sen kommer deras relation att bli bra igen, alltså som 

den var förut. Tillexempel så menar mannen att den ska bli lika bra och stark som innan. Om du 

är med en pojk- eller flickvän och så, när ni bråkar om någonting och sen blir ni sams och det 

blir lika bra som det var innan ni bråkade. Jag tror att det är så författaren menar. Men just nu är 

deras förhållande inte så bra för att de bråkar om operationen. 

Med citatet så kan eleven förmedla sin uppfattning om mannen och flickans känsloliv och 

deras dilemman som författaren skriver om i novellen. Citatet stärker även att eleven rör sig 

på en medel grad inom sin IT då eleven enligt dimension IT3 tar upp vad hen tror att 

författaren faktiskt vill förmedla i novellen. 

 

 Textbaserad 

rörlighet 

Textrörlighet 

utåt 

Interaktiv 

textrörlighet 

Elev G1 Låg Låg Låg 

Elev G2 Medel  Medel Medel 

Elev G3 Låg Låg Låg 

Elev G4 Låg Låg Låg 

Elev G5 Medel Hög Medel 
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Figur 2: Sammanfattning av textrörlighet för 5 gymnasielever 

6.2.6 Sammanfattning av resultat Gymnasiet 

Utifrån det elevunderlag på gymnasiet som genomfört intervjuerna kopplade till novellen Berg 

som vita elefanter kan man konstatera att det är en stor spridning när man ser till vilken grad av 

TR de befinner sig på. Eleverna G1, G3 och G4 rör sig på en låg grad inom sin TR medan det 

är eleverna G2 och G5 som uppnår det högre resultatet och når upp till en medel grad. Detta 

eftersom de svarar mer utförligt på frågorna som ställts i samband med intervjun och dessutom 

rör sig mer på textens yta i större utsträckning än sina skolkamrater.  

Om man ser till avsnittet i analysmodellen som Liberg m.fl (2012) utformat och som berör 

textbaserad rörlighet, då specifikt dimensionerna TR1-7, så kan man konstatera att eleverna 

G2 och G5 klarar av att tolka vissa känslor mellan mannen och flickan i texten samt redogöra 

för dessa mer ingående. Den medel grad som eleverna G2 och G5 rör sig inom är främst  

dimension TR1 och TR5, men elev G5 rör sig även inom dimension TR6 i sina svar. 

De båda ställer sig frågande till relationen mellan mannen och flickan på olika sätt men 

båda klarar av att kritiskt förstå och redogöra för vad det står i novellen. Till detta kan de koppla 

sina egna erfarenheter och tolka texten men djupgående än eleverna G1, G3 och G4 som 

befinner sig på en låg grad av textbaserad rörlighet. Detta eftersom eleverna inte kan redogöra 

eller förstår textens budskap på djupet då de inte kan ifrågasätta den på samma sätt som eleverna 

G2 och G5. Vad detta grundar sig i kan härledas till att eleverna inte har förstått texten till fullo 

eller saknar det rätta språket som krävs, det kan även vara så att de saknar tillräcklig läsvana.  

När det kommer till samtliga elevers textrörlighet utåt kan man konstatera att eleverna 

G1, G3 samt G4 även här ligger på en låg grad. Detta eftersom alla tre elever inte fullt ut klarar 

av att inkorporera vardagskunskap i sin läsning. Vad som dock bör poängteras är att både elev 

G3 och G4 klarar av att resonera på en djupare nivå än elev G1, dock så kommer de inte riktigt 

upp till en medel grad i sin TU då det saknas ett tydligare och mer utvecklat svar för att nå upp 

till denna grad. Varför de inte når upp till en medel grad är att de kopplat till dimension TU1 

svarar i likhet med ”Jag vet inte” samt ”Ska jag tänka eller finns det här i texten” vilket tyder 

på att eleverna inte riktigt uppfyller en medel grad. De kan inte inkorporera vardagskunskap till 

en text de inte förstår. 

Vad eleverna, G2 och G5, som uppnår en medel respektive hög grad av TU gör i sina svar 

på frågorna om texten är att de ger mer utförliga svar men även kopplar på sina egna 

erfarenheter på ett tydligare och mer konkret sätt än de tre tidigare nämnda eleverna. Vad dessa 

två elever gör på ett annorlunda sätt är att de även med tydlighet kan visa olika avsnitt i texten 
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som befäster deras svar. Detta medför även att de uppfyller flera dimensioner inom 

analysmodellen och därför uppnår eleverna en medel grad istället för en låg. Elev G5 kan även 

använda sig av skolkunskaper då hen geografiskt placerar in ortsnamnen inom ett land. 

Den sista och tredje delen av textrörlighet som förkortas IT och berör dimensionerna IT1-

3 i analysmodellen. Elev G1 rör sig knappt på en låg grad då denne inte kan resonera kring 

texten och därmed omöjligen uppnå en högre grad av IT. 

Kopplat till ovanstående så rör sig även elev G3 inom en låg grad inom IT då hen inte har 

uppfattat mottagarrollerna i novellen samt fokuserar på novellens titel istället för på innehållet 

i sina svar. Således kan hen inte redogöra för exempelvis de känslor som texten väcker inom 

läsaren och som krävs för att uppnå en högre grad inom kriterierna enligt analysmodellen. 

Detsamma gäller för elev G4, hen förstår inte textens funktioner eller syfte. Eleven har 

svårigheter med att återge eller förmedla det känsloliv som författaren förmedlar i novellen. 

Hen har heller inte förstått de särskilda karaktärsdragen i novellen och kan inte redogöra för de 

känslor som hen upplever i samband med att hen läst novellen.  

Eleverna G2 och G5 når upp till en medel grad av IT då de till skillnad från sina 

skolkamrater tydligare kan resonera kring de känslor som novellen frambingar inom dem. 

Utöver det så kan eleverna med utgång i texten förklara och återge att mannen och flickan hyser 

en djup kärlek för varandra. Till detta kan eleverna G2 och G5 även redogöra för att det finns 

en konflikt mellan personerna i texten och att de diskuterar kring operationen. Elev G5 kan även 

kort beskriva något som kan tolkas som en sändarroll. Båda eleverna kan således redogöra för 

dilemmat som författaren skriver om i novellen och uppnår därmed en högre grad i sin IT än de 

andra tre. 

6.3 Komparativ analys: 

 Textbaserad 

rörlighet 

Textrörlighet 

utåt 

Interaktiv 

textrörlighet 

Elev H1 Medel Hög Medel 

Elev H2 Medel Hög Medel 

Elev H3 Låg Medel Låg 

Elev H4 Medel Hög Medel 

Elev H5 Medel Hög Låg 

Elev G1 Låg Låg Låg 

Elev G2 Medel  Medel Medel 

Elev G3 Låg Låg Låg 
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Elev G4 Låg Låg Låg 

Elev G5 Medel Hög Medel 

Figur 3: Sammanfattning av textrörlighet för 5 högstadieelever samt 5 gymnasieelever. 

 

Sett till de båda elevgruppernas textbaserade rörlighet så befinner de sig på inte helt olika 

grader. Högstadieeleverna ligger samlade kring en medel grad medan gymnasieeleverna är mer 

delade då två uppnår en medelgrad medan tre befinner sig på en låg grad. Generellt gällande 

deras svar under intervjuerna kan skillnaden sammanfattas till hur pass utvecklade svar eleverna 

gav. Ett generellt svar från en högstadieelev gällande exempelvis dimension TR5 kunde se ut 

som följande:”när man läser att dom pratar så verkar det som att det är väldigt stelt, alltså 

frågorna typ [...] jag tror att dom är lite olyckliga men försöker vara lyckliga tror jag men det 

går inte” (intervju med elev H4) medan ett svar från en gymnasieelev kunde se ut som följande: 

”det kanske har hänt något, han vill börja ett nytt liv med någon annan och glömma det som 

hänt.” (intervju med elev G3). Skillnande mellan dessa kan man kopplat till analysmodellen, 

där det beskrivs i en låg grad i dimension TR5, se att eleven förstår att någonting inte stämmer 

men inte beskriver mer utvecklat än att det känns fel. För att uppnå en medel grad behöver 

beskrivningen vara mer utvecklad vilket i detta fall elev H4 lyckas med kontra elev G3. Detta 

beskriver den generella skillnanden i textbaserad rörlighet gällande eleverna. Förmågan att 

kunna utveckla sina svar och resonera vidare i en tanke.  

 Vad gäller elevernas Textrörlighet utåt syns en markant skillnad mellan de två 

elevgrupperna. Vad som utgör skillnaden är de facto att högstadieeleverna lyckas uppnå en hög 

grad av TU sett till analysmodellen och dimension TU1.  Vad som är skillnaden i 

analysmodellen är att för att uppnå en hög grad av TU måste eleven kunna inkorporera 

skolkunskaper i sina svar. Genomgående i intervjuerna med högstadieeleverna bortsett från elev 

H3 lyckas de med detta genom att använda skolkunskaper för att placera berättelsen geografiskt. 

De lyckas således att använda andra kunskaper än själva läsningen för att sedan tillämpa de via 

läsförmågan. Detta lyckas genomgående ingen gymnasieelev med bortsettt från elev G5 vars 

kunskap till viss del skulle kunna förklaras med hans ursprung då hans modersmål är spanska. 

Detta är dock inte på något sätt vedertaget men kan utgöra en möjlig förklaring. Skillnaden 

mellan de två elevgrupperna är markant genom att högstadieeleverna använder generellt sett 

både vardags- och skolkunskaper i sin läsning av texten medan enbart vissa gymnasieeleverna 

lyckas använda sina vardagskunskaper i sin läsning. Eleverna G1, G3 och G4 associerar således 

inte utifrån texten. 
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 Elevernas interaktiva textrörlighet är mer samlad sett till de två grupperna där 3 av 5 

högstadieelever lyckas uppnå en medel grad medan 2 av 5 gymnasieelever uppnår en medel 

grad. Resterande elever uppnår en låg grad. Sett till elevernas förmåga till att enligt dimension 

IT3 diskutera sändarroller så är det väldigt tydligt att nästan samtliga elever inte resonerar eller 

tänker kring detta. Sammanfattningsvis är det elev H2, G2 och G5 som överhuvudtaget berör 

dimensionen. Gemensamt för dessa elever är att de befinner sig alla på en högre grad av IT än 

övriga. Elevernas resultat är generellt sett lägre inom IT än i TR och TU vilket var vad Liberg 

m.fl. (2012) också fick som resultat. 

Sammanfattningvis kan det genom figur 1 samt figur 2 urskönjas att elevernas TU 

generellt är högre än deras TR samt IT. Inom TU nås den högsta graden genom att kunna 

inkorporera  skolkunskap i läsningen, något nästan samtliga elever verkar göra. Detta i sig tyder 

på att det som eleverna har med sig in i läsningen och som de fått från skolan i det perspektivet 

finns närvarande hos eleverna. Vad som dock bör problematiseras är att högstadieeleverna 

befinner sig på en högre grad av textrörlighet än gymnasieeleverna. Detta rimmar illa med de 

kursplaner som finns och som tas upp nedan i 6.4, det vill säga problemet med att eleverna läser 

efter samma kriterier fast de enligt denna studie befinner sig på olika grader. Detta kommer att 

även tas upp i slutdiskussionen.  

 

6.4 Läsning i kursplanerna 

Undersökningen i denna uppsats har baserats på elevintervjuer från både gymnasiets 

Introduktionsprogram samt grundskolans åk 7. Båda elevgrupperna läser enligt läroplanen för 

grundskolan från 2011 men läser dock från olika ämnens kursplaner då hälften har svenska som 

modersmål och den andra hälften svenska som andraspråk. För att utveckla detta tas 

kursplanerna inom de två ämnena upp nedan. Dessa kursplaner överlappar dock relaterat till 

det centrala innehållet som tas upp i ”Berättande texter och sakprosatexter”. 

Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. 

Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor (Skolverket, 2011, 

svenska som andraspråk). 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. 

Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, 

sagor och myter (Skolverket, 2011, svenska). 
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Vad som kan urskönjas i dessa två krav på innehåll gällande texter inom dessa två 

ämneskursplaner är främst att formuleringen ”för ungdomar och vuxna” saknas i svenska som 

andraspråk. Annars förefaller kraven sammanfalla väl. Att den formuleringen saknas i svenska 

som andraspråk kan också ifrågasättas då kraven kan anses öka på dessa elever. Det ställer 

också kravet på eleverna att kunna koppla till andra kulturers läs- och skrivpraktiker vilket 

kräver en högre grad av läsförståelse och läsförmåga gällandes för båda grupperna. Detta 

innebär att innehållet i båda kursplaner kan sammanfattas med att ställa relativt höga krav på 

eleverna och deras förförståelse samt fortsatta utveckling i läsande. Notera att detta gäller både 

kursplanen för svenska samt svenska som andraspråk. Kraven på läsförmåga är således höga 

men det bör isåfall frågas om eleverna kan möta dessa krav på samma villkor då vissa läser 

svenska och andra svenska som andraspråk. 

I kursplanen för de båda ämnena uttrycks det centrala innehållet för läsande som:  

“Lässtrategier  för att förstå tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters 

budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.” (Skolverket, 2011, 

svenska & svenska som andraspråk). 

Inom ramen för detta innehåll så beskrivs även kursplanens krav på elevers läsförmåga och 

läsförståelse. För att trots allt kunna förstå och tolka dessa texter måste eleven ha utvecklat en 

god läsförmåga och läsförståelse vilket gör att undervisningen bör inkludera dessa förmågor. 

Detta gäller en god läsförmåga både inom svenska samt svenska som andraspråk.  

Vad gäller att tala, lyssna och samtala i kursplanen, som blir aktuellt i och med studiens 

intervjumetod ställer kursplanen upp följande krav på centralt innehåll:  ”Att leda ett samtal, 

formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.” (Skolverket, 

2011, svenska & svenska som andraspråk). Samma formuleringar och krav existerar även här, 

på grund av det blir det intressant att även ta upp elevens språkförmåga, det vill säga kortfattat 

elevens förmåga att kunna uttrycka sig i tal och förmedla budskapet från en text, vilket 

uppsatsen har visat inom kapitlet om tidigare forskning. Denna språkförmåga korrelerar med 

elevens läsförmåga. 

Jämförelsen mellan svenska och svenska som andraspråkselever blir genom detta 

relevant. Kursplanerna använder i princip samma formuleringar vilket ställer elevernas läs- och 

språkförmåga bredvid varandra. Innehållet är detsamma och förmågorna är desamma varvid en 

jämförelse inom dessa förmågor blir intressant.  

Angående denna skillnad mellan svenska och svenska som andraspråk tar Landmark & 

Wiklund (2012) i sin studie om läsning som tidigare nämnts upp skillnaderna i innehåll mellan 
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svenska och svenska som andraspråk vad gäller vad kursplanen säger om litteratur. Precis som 

tydliggjorts här ovan. Generellt för grundskolans senare del fann Landmark & Wiklund (2012) 

att det fanns stora likheter mellan de olika ämnena, specifikt vad gäller litteratur (Landmark & 

Wiklund, 2012, s.11f). Då denna studie har använt både studenter i svenska och svenska som 

andraspråk och analyserat deras läsning efter grundskolans läroplan gör Landmark & Wiklunds 

(2012) jämförelse att det är genomförbart att jämföra samtliga elever utifrån samma premisser 

då styrdokumenten de facto säger i princip samma sak (Landmark & Wiklund, 2012, s.13). 

7. Slutdiskussion: 

Under denna uppsats gång har bilden utav läsförmåga hos elever med hjälp av 

textörlighetsbegreppet speglat vad vi läst tidigare i Liberg m.fl. (2012). Elever har svårare att 

tillämpa en interaktiv textrörlighet i sin läsning vilket även denna uppsats visade. Det som var 

intressant var faktumet att högstadielevernas textrörlighet och förmåga att tolka text översteg 

gymnasielevernas. Något som borgar ytterligare för att bortse från ålder inom denna studie och 

istället undersöka språk- och läsförmåga. Vad som är intressant i sammanhanget är läsförmåga 

och språkförmåga och hur de korrelerar. Inom denna diskussion bör det dock påpekas att äldre 

elever generellt sett har en större livserfarenhet och därmed en större vardagskunskap och 

kunskap om sociala koder och samhälleliga diskurser att dra slutsatser och kunskaper av. I 

denna uppsats visade det sig att fallet inte alltid var så. Vardagskunskaperna vad gäller 

tillämpningen av dessa till en skönlitterär text visade sig överensstämma ungefärligt mellan 

eleverna då båda åldersgrupper valde att söka sig till sina egna erfarenheter och kunskaper när 

de inte kunde svara på en fråga. Vi kan sålunda bortse från elevernas ålder och endast se till 

skillnaden i deras läsförmåga.  

Högstadieeleverna hade lättare att använda sin språkförmåga för att diskutera texten och 

kunde därigenom använda sin läsförmåga för att tolka densamma. Gymnasieeleverna hade 

svårare att diskutera texten och kunde därigenom använda sin läsförmåga på ett mindre 

utvecklat sätt för att förklara samband och resonemang i texten. Detta kan tyda på en mindre 

utvecklad språkförmåga och då även läsförmåga hos gymnasieeleverna som läser svenska som 

andraspråk. Trots detta är som tidigare nämnts formuleringarna kring kursplanerna nästan 

identiska, vilket i ljuset av dessa resultat bör ifrågasättas.  

Denna studie har påvisat i en mindre skala att högpresterande gymnasieelever i ämnet 

svenska som andraspråk har en mindre utvecklad textrörlighet, som används för att undersöka 
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läsförmåga, än högpresterande högstadieelever i ämnet svenska. Gymnasieeleverna i svenska 

som andraspråk kunde inte använda samma språkförmåga som högstadieeleverna i svenska och 

förklara texten genom den förmågan och hade som sagt en lägre läsförmåga. Varför är då 

formuleringarna i grundskolans kursplaner i princip likadana, bör det inte finnas någon slags 

diskrepans mellan förmåga och krav? Bör inte formuleringarna anpassas mer efter de två olika 

typerna av elevgrupper? Detta är en fråga som är mycket intressant inom ett 

vidareforskningsperspektiv och något som bör undersökas ytterligare. 

Mer preciserat angående läsförmåga så visar denna studie kortfattat på hur elever 

använder sin textrörlighet för att läsa en text, det vill säga hur eleven rör sig in och ut i en text. 

Elevernas läsförmåga skiljde sig inte markant åt vad gäller den textbaserade rörligheten då 

nästan samtliga elever lyckades beskriva stämning, känslor och relationen huvudpersonerna 

emellan i sina svar. Det som eleverna däremot inte lyckades med var att beskriva textens 

funktion och sändar/mottagarroller enligt dimensionerna IT1-3. Skälet som Liberg m.fl. (2012) 

tar upp för detta är att det inte lärs ut i skolan. Det vill säga att diskutera en text på andra sätt än 

bara vad som ordagrant står i texten. Något som denna studie också visade sig kunna bekräfta 

då resultatet pekade på det i och med att så få lyckades uppnå en högre grad av IT gentemot TR 

och TU. Eleverna hade mycket svårare att diskutera texten och förklara dess funktioner än att 

redogöra för vad som stod i den. 

 Af Geijerstam & Liberg (2012) skriver om vikten att distansera sig från texten för att 

uppnå en mer utvecklad läsförmåga. Gymnasieeleverna lyckas långt sämre med detta än 

högstadieeleverna då de reflekterar över vad som händer i texten men sällan reflekterar över 

språket och budskapet i den. Detta är en förmåga hos en läsare som inte baseras på ålder utan 

på språkförmåga och läsförmåga. Denna uppsats har även visat på en olik läsförmåga mellan 

dessa två elevgrupper trots att de förväntas läsa efter i princip samma kriterier och formuleringar 

som visats i 6.4. Därför bör det diskuteras och läsaren bör ställa sig frågande till kursplanens 

formuleringar vad gäller de två ämnena.  Ska de verkligen vara i princip identiska? Då 

läsförmåga är uppbyggt runt språkförmåga och på grund av de nästintill identiska 

formuleringarna i kursplanen, så bör frågan ställas om kraven på svenska som 

andraspråkselever är högre ställda? Utifrån denna studie är det påvisat att de innehar en lägre 

språkförmåga då de behärskar språket på ett mindre utvecklat sätt än en förstaspråkstalare vad 

gäller deras läsförmåga och textrörlighet. Ändå är formuleringarna i princip likadana vilket gör 

att det ställs högre krav på en andraspråkstalare sett till formuleringarna då de har en mindre 

utvecklad språk- och läsförmåga än förstaspråkstalare men fortfarande måste förhålla sig till 
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formuleringarna på ett likvärdigt sätt. Bör då formuleringarna fortsätta vara desamma? Det 

ställer sig resultatet av denna studie frågandes till. 

Denna studie har som tydligt visats inte problematiserat andraspråkselevernas olika 

ursprung utan endast tittat på språk- och läsförmåga då kursplanen inom svenska som 

andraspråk inte tar hänsyn till att eleverna kommer in i skolvärlden med olika tidigare 

erfarenheter. Något som ett flertal forskare som vi presenterat tidigare hävdar är essentiellt för 

en individs språk- och läsförmåga. Detta argument kan ytterligare dras till att problematisera 

kursplanens formuleringar då den inte tar hänsyn till tidigare erfarenheter.  

 Sammanfattningsvis kan denna uppsats avslutas med att säga att läsförmågan och 

språkförmågan skiljde sig åt mellan de två elevgrupperna. Trots att en grupp var äldre än den 

andra verkade detta inte påverka resultatet. Vad som visades var dock att textrörligheten och 

därmed läsförmågan var betydligt mer utvecklad hos svenskeleverna. Då båda grupper anses 

vara högpresterande blir detta intressant då de trots allt ska bedömas enligt samma 

betygssystem. Är då i princip samma formuleringar lämpliga att använda i båda ämnena när 

läsförmågan skiljer sig så mycket åt?  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

Intervjufrågor: 
- Vad handlar texten om?  

- Var utspelar sig texten?  

- Vad är det för väder?  

- Vad dricker personerna i texten?  

- Vad tycker de om varandra? Vad tycker mannen om flickan och vice versa?  

- Hur skulle du beskriva deras relation?  

- Var märker man först i texten att förhållandet är spänt på något sätt? 

- Vad tror du att mannen menar när han beskriver hur allt ska bli “sedan”? 

- Hur ställer sig flickan respektive mannen till operationen?  

- Vad tror du att det är för slags operation? Varför tror du mannen ska vara med?  

- Tror du att de är lyckliga eller olyckliga eller någonstans mittemellan? Varför tror du 

det?  

- Vad tror du flickan menar med ”vi kunde ha allting”?  

- Hur gamla tror du att huvudpersonerna är? Är någon äldre? Varför tror du det? 

(”Mannen och flickan” antyder en skev ålderskillnad såväl en mognadsfråga) 

- Mannen säger att han älskar flickan och vill fortsätta deras förhållande som det är 

medan kvinnan ser det på ett annat sätt. Förklara hur du tror att de tänker.  

- Vad tror du menas med att ”läsa mellan raderna”? Behövde du göra det i texten? 

- Finns det något i texten/berättelsen du skulle vilja ändra på? (medskapare) 

- Förstår du en text bättre om läraren läser den för dig eller om du får läsa den först? 

(lässtrategier, metodik, förförståelse) 

- Tycker dom när läraren förklarar en text för dig eller när du får läsa helt själv? 

- Varför tror du att det är viktigt att läsa? 
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9.2 Bilaga 2:   
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