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SAMMANFATTNING  
_________________________________________________________________________________________ 

Sofia Ekström 

”Varför läsa böcker ens? – en empirisk studie som jämför modalitet och textrörlighet i engelskspråkiga 

texter”     Antal sidor: 36 

________________________________________________________________________________________ 

Multimodala texter influerade av fantasy-genren har visat sig vara en motivationshöjande 

tillgång som kan gynna språkkunskaperna. I studien förklarar den narrativa teorin vad som sker 

när läsaren upplever ett litterärt verk, men även i mötet med rörliga bilder. I studien har det 

använts olika former av kvalitativa undersökningsmetoder; (1) en enkät, (2) en kvalitativ 

dataanalys i form av två tester och (3) två fokusgruppsintervjuer utifrån the grounded theory. 

Denna studie har syftat till att utforska multimodalitetens möjligheter och jämfört elevernas (1) 

narrativa kompetens och (2) textrörlighet i tryckt text och film. Förutom jämförelsen av 

elevernas textrörlighet i de olika multimodala formerna har det även diskuterats vad intresse 

och attityd har för påverkan på elevernas svar i respektive förståelse. Slutligen sammanfattas 

graden av möjligheter för att integrera filmen som en multimodal text i den språkliga 

undervisningen. Studien besvarar frågorna; ”Hur påverkar berättelsen i de två olika 

medieformaten elevers textrörlighet?”, ”I vilken mån påverkar attityd och intresse vad filmen 

respektive textutdraget förmedlar?” och ”I vilken utsträckning kan film bidra som ett 

komplement till läsförståelsen i undervisningen?”. 

 

Resultatet visar att textrörligheten i undersökningen hade en högre grad i samtliga 

läsfärdigheter hos de deltagande eleverna som såg filmen samt att attityd och intresse har 

påverkat deras svar, både positivt och negativt.  
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ABSTRACT 
_____________________________________________________________________________________ 

Sofia Ekström 

”Why even bother reading? – an empirical study that compares modality and envisionment in english-

language texts”     Number of pages: 36 

____________________________________________________________________________________ 

 

Multimodal texts influenced by the fantasy genres have proven to be a motivational boost that 

can benefit the language skills. In the study, the narrative theory explains what happens when 

the reader experiences a literary work, but also in the encounter with moving images. The study 

has used various forms of qualitative research methods; (1) a survey, (2) a qualitative data sheet 

in the form of two tests and (3) two focus group interviews based on the grounded theory. 

 

This study aims to explore the possibilities of multimodality and comparing students' narrative 

skills and (2) envisionment in printed text and film. In addition to the comparison of the students 

‘ envisionment in the various multimodal forms, it has also been discussed how interest and 

attitude affects the students' responses in their respective understanding. Finally, the degree of 

opportunity for integrating the film is summarized as a multimodal text in the linguistic 

teaching. The study answers the questions; "How does the story in the two different media 

formats affect the student's envisonment?", "To what extent does the attitude and interest affect 

what the film and the text represent?" And "To what extent can films contribute as a 

complement to reading comprehension in the language teaching? ". 

 

The results shows that the envisonment of text in the survey was higher in all reading skills of 

the participating students who saw the film, and that attitude and interest have influenced their 

responses, both positively and negatively. 

 

Sökord: engelska, multimodalitet, multimodal, grundskolan, läsning, narrativ, textrörlighet 
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1. INLEDNING 

I dagens Sverige möts man av rapporter som visar på att läsandet av böcker minskar hos 

den yngre generationen (Skolverket, 2016). De olika medier som finns tillgängliga idag får 

en allt större roll såväl i skolan som i elevernas vardagsliv och bokläsning på fritiden blir 

allt mindre motiverande (Ekström & Tonestam, 2017). Ungdomar deltar idag i många olika 

sociala och kulturella praktiker genom fritidsintressen och omvärld, vilka ofta består av 

skärmar och det engelska språket (Fast, 2007; Wedin & Hedman, 2013). Det framkommer 

även i Läroplanen för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen att elever i grund-

skolan ska i relation till sin vardag få möjlighet att ”utveckla förmågan att sätta innehållet 

i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen” (Skolverket, 2017a, s.35). 

Läroplanen förespråkar att undervisningen i grundskolan ska ”ge eleverna möjligheter att 

utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella 

företeelser i områden och i sammanhang där engelska används” (Skolverket, 2017a, s.35).  

Samtidigt som de nya generationerna är uppkopplade visar PISA:s senare undersökningar 

att läsförmågan hos eleverna ökar (Skolverket, 2016). Även de nationella proven visar att 

läsförmågan och förmågan att förstå en helhet och ett sammanhang på ett djupare plan i 

engelska har förbättrats, dock är den fortfarande låg (NAFS, 2017). Utifrån detta anser jag 

att man borde ta tillvara på de engelska texterna som eleverna exponeras för och lär sig av 

från aktiviteten på skärmarna och användas i skolan som en motiverande faktor och höja 

läsförmågan hos eleverna ytterligare.  

För att eleverna ska känna lust att lära i skolan krävs det att de är motiverade. Enligt Löving 

(2010) är skolan för många elever som att gå från en värld till en annan. Frågan blir då om 

skolans värld är särskilt lockande på grund av bristen på motivation (Löfving, 2011). Detta 

förekommer ofta på skolor utifrån egen erfarenhet av verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU). Att inkludera elevernas vardag är därför av vikt för att öka motivationen. Lärare 

behöver då integrera olika typer av multimodala texter i sin undervisning och inte endast i 

tryckt bokformat. Ett exempel på multimodala texter är filmer, som däremot är generellt 

sett lågt prioriterade som kunskapskällor (Sparrman, 2006).  

I en egen tidigare litteraturstudie (Ekström & Tonestam, 2017) undersöktes 

datorspelsvärlden som en eventuell motivationskälla i undervisningen, men även dess 

påverkan på elevernas engelska ordförråd. Eftersom spelvärlden influerar många elevers 

vardag undersöktes även användningsområdena av datorspel i undervisningen. I denna 
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empiriska studie har fokus förflyttats från skrivförmågan till textrörlighet som i korthet 

innebär att kunna röra sig i multimodala texter och medier, med fokus på film. Studien 

visar även hur dessa texter påverkar elevernas textrörlighet beroende på om de läser en text 

med orörliga bilder eller får intryck i form av rörliga bilder och ljud.



 

 
3 

 

2. BAKGRUND 

2.1 ELEVERS VARDAG I UNDERVISNINGEN 

I läroplanens inledande kapitel framgår det att undervisningen ska främja alla elevers 

utveckling, lärande och livslång lust att lära (Skolverket, 2017a). Undervisningen ska även 

främja deras fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i deras bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. I och med detta är det av stor vikt att inkludera 

elevernas vardag i undervisningen. Genom att integrera multimodala texter i olika former 

(exempelvis film), kan man stimulera det meningsskapande som är avgörande för deras 

skolframgång (Wedin & Hedman, 2013). Undervisningen i ämnet engelska ska även syfta 

till att ”eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och 

sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika 

situationer och för skilda syften” (Skolverket, 2017a, s.35). I kunskapskraven formuleras 

det även att eleven ska kunna välja och använda sig av strategier för att lyssna och att läsa, 

vilket alltså syftar till att det engelska språket ska förekomma i talad och skriftlig form på 

olika sätt i undervisningen (Skolverket, 2017a). 

Läroplanen förespråkar även att skolan ska ansvara för att eleverna ”kan använda och ta 

del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har 

utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud” (Skolverket, 2017a, s.14). I det centrala 

innehållet står det även under engelskämnet att ”filmer och dramatiserade berättelser för 

barn och unga” ska förekomma i undervisningen (Skolverket, 2017a, s.35). Förutom i 

skolan rör sig elever ständigt i dessa olika varianter av textformat på sin fritid. Filmer som 

är ett populärt medieformat har även visat sig kunna kan bidra till en ökad textrörlighet 

(Liberg, 2011). 

2.2 TEXTRÖRLIGHET, LÄSFÄRDIGHET OCH FÖRESTÄLLNINGSVÄRLDAR 

Inledningsvis till detta avsnitt behandlas en rad teorier för vad textrörlighet och 

läsförståelse kan innebära. Textrörlighet behandlas först som definition och delas in i olika 

typer av Folkeryd, af Geijerstam och Edling (2006). Sedan redovisas de läsfärdigheter som 

studiens textrörlighetstest bygger på. Till sist beskrivs olika ”föreställningsvärldar” som 

en läsare möter i sin läs – och tankegångsprocess. 
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Textrörlighet 

Langer definierar textrörlighet som förståelsen en läsare har av en text, vad läsaren förstår 

vid en viss tidpunkt, vad hen har för frågor om texten såväl som hur läsaren tror att 

handlingen fortskrider (1995).  Folkeryd, af Geijerstam och Edling (2006) behandlar 

textrörlighet utifrån tre olika typer; textbaserad rörlighet, rörlighet utåt och interaktiv 

rörlighet. Textbaserad rörlighet grundar sig i den situationen då eleven befinner sig i en 

text på ord-, sats- eller heltextnivå och samtalar om innehållet och strukturen i en text på 

en ytlig eller en djup nivå.  Rörlighet utåt innefattar den situationen då eleven kopplar 

texten till sina egna erfarenheter och associerar utifrån texten till sina egna tankar och 

upplevelser. Texten blir levande för eleven när den även kopplas till tidigare skolkunskaper 

och vardagsupplevelser. Interaktiv rörlighet gäller då mottagaren av texten och kontexten 

är i fokus, där man även talar om textens syfte. Vad författaren vill uppnå med sin text eller 

hur den ska användas tolkar eleven som läsare. En elev kan även ha en ytlig textbaserad 

rörlighet, i vilken hen kan memorera delar av en text utantill eller plocka ut enskilda fakta. 

Liberg samverkar med det tidigare nämnda och anser att en elev som däremot kan lägga 

vikt och ha kunskap om vad en text handlar om och vad texten refererar till har en djupare 

textbaserad rörlighet (Liberg, 2011). 

 

Läsfärdigheter 

Att en läsare har förmågan att läsa och röra sig i en text innebär att hen använder flera typer 

av läsfärdigheter och lässtrategier för både förståelse och avkodning. Frågorna som ingår 

i PIRLS (Liberg, 2010) läsförståelsetester och som även frågorna i denna undersökningen 

baserats på, utformas utifrån olika förståelseprocesser; 

• ”uppmärksamma och återge klart uttryckt information,  

• dra enkla slutsatser,  

• tolka och integrera idéer och information samt 

• granska och värdera innehåll, språk och textelement” (s.21). 

 

I de två första förståelseprocesserna går det att dra enkla slutsatser utifrån texten. De två 

andra kräver däremot en förmåga att kunna läsa mellan raderna och distansera sig från 

texten. Dessa läsförståelseprocesser har utgjort fyra olika läsfärdigheter som i Libergs 

rapport kallas för elementär, utvecklad, expanderad och avancerad (Liberg, 2010). 

Läsaren kan röra sig på ytan i texten med hjälp av de elementära färdigheterna eller 
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använda utvecklade eller expanderade färdigheter för att röra sig på djupet i texten eller 

koppla till egna erfarenheter.  

 

Den elementära läsfärdigheten innebär att eleven klarar av att återfinna klart uttalade 

detaljer i texten och att hitta en angiven del i berättelsen och kunna dra en slutsats som 

tydligt framgår. Den utvecklade läsfärdigheten kräver att en elev kan hitta centrala 

händelser och händelseförlopp och relevanta detaljer i texten. Eleven ska även kunna visa 

en förmåga att kunna göra kopplingar till olika textdelar. Den expanderade läsfärdigheten 

ställer ytterligare krav på läsaren. Eleven ska dels kunna klara av att hitta centrala episoder 

och skilja ut viktiga detaljer som till skillnad från den elementära färdigheten, döljer sig i 

texten. Läsaren ska även kunna känna igen hur olika karaktäristiska drag används i texten 

genom exempelvis bildspråk eller abstrakta budskap. Att visa en förmåga att tolka och föra 

samman händelser och handlingar i texten krävs också. Den avancerade läsfärdig-heten 

innebär att en elev ska klara av att föra samman idéer från olika delar av texten för att 

kunna göra tolkningar av karaktärernas särdrag, avsikter och känslor och kunna finna stöd 

i texten för detta. Eleven ska också kunna tolka bildspråk och visa en gryende förmåga att 

kunna granska och värdera berättelsestrukturer (Liberg, 2010). I Libergs rapport (2010) 

framkommer det att det finns stora likheter mellan olika typer av läsare. De mer starka 

läsarna har ofta ett större intresse för att läsa. Läsandet underlättas på så sätt av att 

innehållet är intressant, meningsfullt och gripbart.  

 

Föreställningsvärldar 

En huvudtyp av ingång till textförståelse i skolarbetet, oavsett vilket ämne det gäller, är att 

samtala sig till en fördjupad förståelse. Därför har jag också valt att fullfölja testen med 

fokusgruppsintervjuer. Elevens förståelse av en text kan nås av att samtala om texten så att 

de på så sätt får uttrycka sina uppfattningar om det lästa. Inom forskningen för 

läsförståelsen ses ofta texten och läsaren som aktiva parter. Langer (2011) påpekar att 

mötet med en text inbegriper att utforska möjliga horisonter. En process påbörjas som 

förutsätter både inlevelse och föreställningsförmåga när en läsare kliver in i en text och rör 

sig i den. När de möts skapar läsaren en egen förståelse av en text, en s.k. virtuell text, som 

bl.a. är beroende av läsarens sociala och kulturella erfarenheter men också av vilken text 

det är (Liberg, 2010). I det samtal som lärare och elever har om det lästa blir det viktigt att 

låta elevernas virtuella texter mötas. Mötet sker genom att eleverna med hjälp av frågor får 
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röra sig framåt, bakåt och utåt i texten och även samtala om det som ”står mellan raderna”. 

Eleven kan här få stöd som kan vara i form av att använda olika modaliteter som 

samtalande eller att använda bild och andra slag av modalitetsstödstrukturer. Langer menar 

att textens karaktärer, sammanhang och berättelsestrukturer formar idéer för läsaren där 

hen utgår från sin personliga kunskap (2011).  

 

Langer (2005) har skapat en egen läsningsbaserad teori för undervisningen om litteratur 

och som hjälper att förstå vad som menas med att tydliggöra litteraturen från läsarens 

perspektiv. Teorin innefattar olika ”föreställningsvärldar” (2005, s.23) eller förhållningsätt 

som ingår i en serie av ”förändrande förhållanden” (2005, s.24) för att hänvisa till den värld 

av förståelse som en person besitter vid en given tidpunkt. Dessa föreställningsvärldar är 

textvärldar i en läsares sinne och de skiljer sig åt mellan olika individer. De är även en 

funktion av ”läsarens personliga och kulturella erfarenheter, dess relation till den pågående 

upplevelsen, vad man vet, hur man känner sig och vad man är ute efter” (2005, s.23). I 

dessa ingår relationen mellan läsaren och texten och de olika aspekterna som tillför olika 

perspektiv om hur en läsare uppfattar ett innehåll. Föreställningsvärldarna är inte bara 

bildliga eller språkliga upplevelser, utan omfattar även vad läsaren tänker, känner eller anar 

medan hen bygger upp en förståelse. Föreställningsvärldarna delar Langer upp i fyra olika 

faser som beskriver vilken kunskap eleverna använder sig av när de skapar sin förståelse. 

De benämns som; Fas ett- Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld, Fas två -

Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld, Fas tre -Att stiga ut och tänka över 

det man vet och Fas fyra - Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen (Langer, 2005). Efter 

hand har Langer (2011) även lagt till en femte fas – Leaving an Envisionment and Going 

Beyond. 

”Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld ”handlar om de tillfällen då läsaren 

skapar en kontakt med genren, innehållet, strukturen och textens språk genom att använda 

sig av förkunskaper och ytliga rörlighetstrategier för att samla så mycket fakta som möjligt 

och skapa en föreställning om vad texten ska handla om. Läsaren skapar en ny bekantskap 

med texten genom karaktärer, plot, setting och hur de tillsammans samverkar. Läsaren 

använder informationen från texten, deras erfarenheter och kunskaper sedan tidigare för 

att få tillräckligt med information och ”stiga in” i texten. I ”Att vara i och röra sig genom 

en föreställningsvärld” innebär att läsaren är inne i textens värld på ett djupare plan och 

använder sina ytliga uppfattningar för att en skapa mening av texten och sätta tankarna i 
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rörelse. Läsaren tar in ny information och använder den för att gå vidare i vad de redan 

förstår av texten. ”Att stiga ut och tänka över det man vet” menar Langer (2005) skiljer sig 

från de övriga faserna. I de andra faserna använder läsaren sig av sin kunskap och 

erfarenhet för att skapa en ordning i de textvärldar som vi är på väg att utveckla för att 

bygga föreställningsvärldar. Denna fasen syftar till något helt annat, snarare tvärtom vad 

de tidigare faserna beskriver. Läsaren använder här de utvecklade uppfattningarna och 

textvärldarna för att öka kunskapen och erfarenheten. Tankarna i föreställningsvärldarna 

får läsaren att byta fokus och rikta den mot vad idéerna som hen har fått under läsningen 

betyder för sitt egna liv. En tydlig växelverkan mellan den fiktiva och den riktiga världen 

uppstår utifrån idéerna. ”Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen” innefattar att läsaren 

distanserar sig själv från textens värld, reflekterar över och reagerar på innehållet och 

upplevelsen. De objektifierar texten, bedömer den och relaterar till andra textupplevelser 

och erfarenheter. Denna utvärdering och generalisering är baserad på föreställningar av 

specifika genrer såväl som innehållet de har lärt sig eller den litterära upplevelsen de har 

tillägnat sig från läsningen (Langer 2005). ”Leaving an Envisionment and going beyond” 

förekommer sällan än de övriga faserna. Langer beskriver denna femte fas som att läsaren 

lämnar en föreställningsvärld och går bortom den mot skapandet av något nytt. Det som 

skapas utgår inte bara från den tidigare läsupplevelsen och den erfarenhet och kunskap vi 

byggt under läsningen utan läsupplevelsen får en betydelse och en konsekvens. 

Läsupplevelsen bearbetas så att något nytt skapas; en dramatisering, en sång, en dikt eller 

kanske en ny berättelse (Langer, 2011). Dessa faser behöver inte komma i någon linjär 

ordning utan kan förekomma när som under läsningens gång menar Langer (2005). 

Eftersom de representerar strategierna som läsaren använder när de blir rimliga för dem, 

hjälper dessa faser oss att förstå vart man ska förse med stöd och hjälp utifrån elevernas 

rimlighetskapande. De olika faserna beskriver hur läsaren möter en text men beskriver 

också hur läsaren rör sig genom diskussioner av texter när de utforskar, förklarar, försvarar 

och förfinar deras idéer och deras textrörlighet (Langer, 2005). 

 

Enligt Langer (2005) kan de mindre starka läsarna samla mer ytlig information än de 

starkare läsarna, då de skapar mindre komplicerade tolkningar utifrån sin textörlighet. De 

är också enklare distanserade från deras textrörlighetsförmågor när det i texten 

förekommer oväntad information, svåra ord, okända koncept eller oorganiserade 

strukturer. De är också mer troliga att gå in i den första fasen då de försöker att få tillräckligt 

med bakgrundsinformation för att kunna visa att de förstår texten (Langer, 2005). 
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Det finns en ständigt framväxande ”horisont” av möjligheter som definierar vad den 

litterära texten betyder för den individuella läsaren. Läsaren klargör idéer när de läser och 

relaterar dem till den växande helheten. De försöker även kontinuerligt komma förbi den 

givna informationen genom att ställa frågor, skapa hypoteser, hitta bevis och värdesätta 

antaganden om karaktärer, settings och situationer– som alla tre kan samverka i 

multimodala texter (Langer, 2005). 

2.3 MULTIMODALA TEXTER 

Det vidgade textbegreppet visar sig i olika framställningsformer som utmärker sig i 

multimodala texter. Alla texter är i någon form multimodala, då även språket självt kan 

utformas olika, t.ex. talspråk eller sång, eller när berättandet skapar en inre visuell bild. På 

så sätt finns det inte någon monomodal text i dagens samhälle (Wedin & Hedman, 2013). 

Däremot skiljer det sig mellan rörliga och icke-rörliga bilder till texter i läsarens 

tolkningsuppfattningar. Den grafiska texten förutsätter ofta att bild och text läses ihop och 

att de två medierna bilder en helhet tillsammans. Denna balansen ger ett utrymme till ett 

symbolisk och pedagogiskt djup i förhållandet mellan medier. Hybridformerna 

tillsammans med den utvecklande digitaliseringen har lett till att flera medier kan 

produceras på nya vis, exempelvis ljudböcker (Boglind & Nordenstam, 2016).  

Vidare i kursplanen för ämnet svenska används ett vidgat textbegrepp, vilket inte bara 

innebär skrivna texter utan också texter i form av bilder, teater och film (Skolverket, 

2017a). Dessutom är det enligt Boglind och Nordenstam (2016) många barn och ungdomar 

som har lättare att följa en berättelse om texten har stöd i form av bilder eller illustrationer. 

Vår tids multimodala texter och audiovisuella medier består till stor del av digitala och 

analoga filmer, teater, musikvideos och spel. Texterna berättas genom statistiska och 

rörliga bilder. Bilder i kombination med text kan ha olika funktioner i en berättande text. 

Enligt Kåreland (2015) kan bilder bidra till att läsaren får en mer nyanserad och djupare 

uppfattning om karaktärer och miljö och som på så sätt kompletterar och förstärker texten. 

För att ta del av dessa texter bör man ha en viss narrativ och social kompetens, vilket 

Boglind och Nordenstam (2016) anser att skolan bör ta tillvara på. I filmer kan även 

musiken komplettera berättelsen på samma sätt, likaså i en kombination av ljud, ljus och 

kameravinklar som ofta påverkas av genren. I fantasy-genren kan de förekomma i en 
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tematisk struktur av musik, färger och rörelser i scener som präglas av äventyr (Axelson, 

2014).  

2.4 FANTASY 

Fantasygenren har visat sig vara en motivationsfaktor hos många elever. Skolan har länge 

försökt få med fantasy-elementet i lektioner och aktiviteter för att skapa ett intresse hos 

eleverna (Ekström & Tonestam, 2017). Fantasygenren har även visat sig vara motiverande 

för eleverna att röra sig i utifrån deras bokval i skolan och filmer de har sett på sin fritid 

(Ekström & Tonestam, 2017). Parker och Lepper (1992) hävdar i sin artikel att skolan 

länge har inkluderat lärandesituationer och aktiviteter innehållande fantasy-elementet för 

att fånga elevernas intresse och skapa en motivation att lära. Forskarna förespråkar den här 

typen av lärande, inte endast för att det är lustfyllt utan för att det effektiviserar elevernas 

lärande och gör det lättare för dem att komma ihåg det de lärt sig (Parker och Lepper, 

1992). Litteraturen styrs samtidigt åt att bli mer realistisk i sina handlingar för att gestalta 

verkligheten. Detta gör att fantasygenren påverkar författaren att ta ut svängarna för att 

stimulera läsarnas tankar och drömmar, eller tvärtom, att författaren påverkar genren med 

sina tankar som hen anser bör inkluderas i den. Litteraturläsningen ger både en känsla av 

igenkänning och fascination för det som fantasin i berättelser kan innebära (Boglind & 

Nordenstam, 2016). 

2.5 BÖCKER 

Sverige befinner sig nu i ett paradigmskifte i läsandets historia (Kåreland, 2015). De 

digitala förändringarna som har skett i samhället under de senaste decennierna har haft en 

betydande inverkan på bokens och litteraturens villkor. Även om barnen idag i allmänhet 

ägnar sig mer åt andra former av medier än den tryckta skönlitteraturen, är bokläsandet en 

kulturell aktivitet med egenskaper som gör den unik (Kåreland, 2015). I enlighet med 

Öhman (2015) finns berättelser i olika former i både böcker, filmer och datorspel, däremot 

inte i lika bearbetad och utvecklad omfattning. Det tryckta formatet är även viktigt i 

skrivprocessen för att se och lära sig hur man kan skriva och formulera sig. Litteratur spelar 

även en viktig roll i våra liv, men ofta utan vår vetskap (Langer, 2005). Langer förespråkar 

även fantasin då den tillåter läsaren att skapa nya kombinationer, alternativ och möjligheter 

för att förstå karaktärer och situationer som inte nödvändigtvis är desamma som när vi tar 

saker för vad de är (2005). Trots det har litteraturen blivit omskriven i läroplanerna på ett 

sätt som sällan blivit behandlad som ett ämne med egen rätt, utan som en del av ett ämne 
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som behöver ett syfte för dess användning (Öhman, 2015).  Men syftet med läsningen går 

ändå sällan fram, vilket leder till att intresset för litteratur inte alltid är så stort. Eleverna 

lånar böcker men läser inte alltid klart dem (Kåreland, 2015). Kanske skriver de en 

bokrecension innan de lånar en ny bok för att det ska återfinnas ett syfte med det dem 

precis har gjort. Kåreland (2015) betonar att fokus ligger på vad de ska läsa, inte varför 

och hur de ska göra det, vilket leder till en bristande motivation. Oftast försvinner syftet 

att utveckla sin läsrepertoar med att läsa böcker för eleverna, vilket också ofta leder till en 

minskande motivation och lust till att fortsätta läsa klart sina böcker (Molloy, 2007). Det 

är inte elevernas ansvar att utveckla sin egen läsning, utan det är lärarens ansvar att se till 

att den tjänar dess syften i undervisningen. Lärare bör inte bara vara belästa och kunniga 

inom litteratur, utan de behöver också ha idéer kring hur man kan arbeta kreativt med 

litteratur tillsammans med sina elever och utveckla deras läsförmågor (Boglind & 

Nordenstam, 2016). För en lärare är det viktigt att göra böckerna tillgängliga, ge tid till 

läsning, reflektion och samtal kring böckerna. Litteraturläsningen får visserligen ökad 

konkurrens med andra medier. Däremot har medialiseringen i den litterära världen 

utvecklats och blivit populärare med hjälp av e-böcker och ljudböcker (Öhman, 2015). 

Medialiseringen i dess kontextuella form skapar nya regler för användningen kring modala 

texter där filmer kan öka individens intresse för att ta del av språket i filmens populärkultur 

(Axelsson, 2014). Axelsson (2014) hävdar även att fiktionsfilm kan ha samma funktion 

som litteratur hade under tidigare epoker. 

2.6 FILMER 

Berättelser förmedlas även genom många andra medier än den trycka boken (Jönsson et 

al, 2006). I den digitala tidsåldern samhället befinner sig i nu dominerar de rörliga bilderna 

sättet att kommunicera. Film och snabba bildflöden är vanliga mediefenomen och en vana 

för de flesta elever (Axelson, 2014). För vissa känns film direkt som hemmaplan, för andra 

är det ett svårare innehåll att ta till sig (Janson, 2014). Precis som vi utbildar våra elever 

till att bli bokslukare, menar Janson att det är det skolans uppgift att genom 

filmpedagogiken erbjuda eleverna att bli filmkunniga och få lov att använda sig av den 

kunnigheten de redan har (2014). Det språkliga materialet bör då låta eleverna möta texter 

och sättas i relation till elevernas egna intressen (Skolverket, 2017a). Gee (i Prensky, 2006) 

menar att allt material som används i undervisningen kan användas på ett bra eller dåligt 

sätt, oavsett om det är en film eller en bok. Att välja fel filmer till sin undervisning kan 

innebära att åskådaren (i detta fall eleven) kan vilseledas till en overklig uppfattning om 
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livet (Öhman, 2015). Intriger eller våldsamma scener kan på liknande sätt som våldsamma 

datorspel iscensätta en falskhet i människolivet, exempelvis att inga konsekvenser uppstår 

av att ”dö” i ett spel eller att alltid bli förlåten i filmatiserade berättelser (Öhman, 2015).  

I skolans värld används sällan förmågan att se och tolka bilder i andra skolämnen förutom 

inom ämnet bild som inkluderar medieundervisningen (Janson, 2014). Från elevernas 

fritidsaktiviteter finns det mycket att hämta och idag består en stor del av dessa aktiviteter 

av tid framför skärmar. Sundqvist (2009) betecknar dessa aktiviteter framför skärmarna 

som ”extramural English” och hävdar att de kan fungera som omedvetna 

lärandesituationer. Skolan har på så sätt försökt att involvera fantasyelementet i lektioner 

och aktiviteter för att skapa ett genuint intresse hos elever och inkludera deras vardag. 

Böcker som eleverna läser blir till exempel filmatiserade och som de senare ser på (t.ex. 

Tolkiens böcker om Sagan om Ringen och J.K Rowlings böcker om Harry Potter). Delar 

av det som görs på lektionerna, t.ex. läsning av böcker och filmer inspireras av motiverande 

genrer i ett stimulerande och lärorikt syfte. Sparrman (2006) poängterar även vikten av att 

använda bilder som redskap för både utveckling och lärande. Kombinationen av text och 

bild (även rörlig bild) i kombination med fantasygenren är därför en bra utgångspunkt i att 

testa hur eleverna utvecklar sin textrörlighet. Till denna studien används därmed en sådan 

källa: The Spiderwick Chronicles (Barnet & Waters, 2008) (se 4.1).  

2.7 TEORETISKA PERSPEKTIV 

2.7.1 LITTERÄRA -OCH NARRATIVA KOMPETENSER 

Då litteraturundervisningen tidigare men även idag byggs på en skolkultur som influerats 

av den skönlitterära texten, konkurrerar den nu med en mängd andra medier. Litteraturen 

ska idag bidra till att vara didaktisk och erbjuda möjligheter för läsaren att orientera sig i 

dagens samhälle (Lundström & Olin-Scheller, 2010). Jonathan Culler (1975) beskriver 

litterär kompetens som förmågan att kunna beskriva skillnaden i fiktiva och ickefiktiva 

berättande texter. Begreppet behöver vidgas för att inkludera förmågan att röra sig i 

multimodala texter, en förmåga och en kunskap som Lundström & Olin-Scheller (2010) 

kallar för narrativ kompetens. 

Vad som sker under läsningen och vad som blir en följd av den är beroende av hur den 

inramas, samt vilka attityder, känslor och kunskaper som läsaren tar med sig till det litterära 

verket (Martinsson i Franzén, 2015). Mötet mellan ett litterärt verk och läsaren till verket 

kan därmed beskrivas som ett möte mellan olika repertoarer. Både läsaren och verket är 



 

 
12 

två normrepertoarer för hur man ska se på och uppfatta litteraturen (Martinsson i Franzén, 

2015). I mötet spelar läsarens förförståelse och det litterära verkets föreställning om 

läsarens förförståelse en viktig roll. Läsarens och de litterära verkens repertoarer kan 

således överensstämma med varandra. Gör de det, kan det bli en lyckad läsning då läsarna 

har lätt att förstå verket och dess budskap. Gör de det inte, blir det en läsning som antingen 

skapar irritation och en känsla av ett misslyckande eller motsatsen, ger upphov till ny 

förståelse och nya perspektiv i den narrativa kompetensen (McCormick, 1994).  

För litteraturforskare och medieforskare handlar narrativ metod oftast om att göra ett urval 

av skönlitterära texter eller medietexter som analyseras med hjälp av modeller som 

fungerar på berättande texter. Med den postmoderna och den språkliga vändningen samt 

det man talar om som representationens kris har dock gränsen mellan vetenskaplig kunskap 

och fiktion alltmer börjat suddas ut (Johansson, 2005). 
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Studien syftar till att utforska elevers förståelse av engelskspråkiga texter i två multimodala 

former; i rörlig bild och i tryckt text med orörliga bilder genom att låta de deltagande 

eleverna testa såväl sin narrativa kompetens som sin textrörlighet i ett av medieformaten 

för att diskutera hur film kan integreras mer i engelskundervisningen. 

För att besvara syftet kommer undersökningen utgå ifrån följande forskningsfrågor: 

• Hur påverkar berättelsen i de två olika medieformaten elevers textrörlighet?  

• I vilken mån påverkar attityd och intresse vad filmen respektive textutdraget förmedlar? 

• I vilken utsträckning kan film bidra som ett komplement till läsförståelsen i 

undervisningen? 
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4. METOD OCH MATERIAL 

Den här undersökningen använder sig kvalitativa forskningsmetoder i form av en enkät, 

ett läs -och filmtest i form av en kvalitativ dataanalys med en teoribildning på empirisk 

grund (grounded theory) och semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Den kvalitativa 

enkäten samlar in data i form av information om deltagarnas uppfattning om det specifika 

ämnet som enkäten behandlar. Enkäten var dock menad att främst användas i studien 

endast som en urvalsmetod i att välja ett lämpligt och ett relevant material, men förmedlade 

fler intressanta perspektiv och faktorer som bidrog till ett välbefogat resultat i studien (se 

4.3). En kvalitativ forskningsmetod passar oftast bättre i sammanhang där det är bra att 

tränga in på djupare plan, ofta i form av observationer och intervjuer (Eliasson, 2006).  

4.1 RELIABILITET OCH VALIDITET 

En viktig aspekt i att utföra empiriska undersökningar är att de ger en hög reliabilitet och 

validitet, vilket påverkas av studiens relevans och utförande. Reliabiliteten handlar om 

huruvida en undersökning är trovärdig och pålitlig eller inte. Detta visar sig i att 

undersökningen går att upprepa och då kommer visa samma resultat (Eliasson, 2006). Det 

handlar specifikt i denna undersökningen om stabilitet vilket innebär att exempelvis 

attitydmätningar som testas två gånger efter varandra, inte ska skilja sig åt i någon större 

utsträckning (Bryman, 2011). Validitet visar sig i om undersökningen mäter det som den 

är menad till att mäta och om de slutsatser som genererats från en undersökning hänger 

ihop eller ej (Bryman, 2011; Eliasson, 2006). För att få en hög validitet krävs det 

exempelvis att frågeställningarna är färdigställda och att enkäten, test av förståelse och 

fokusgruppsintervju efterfrågar det som forskaren är ute efter och vill få svar på. Ju högre 

reliabilitet, desto högre validitet. Validiteten väcker även frågan om huruvida resultaten 

från en undersökning kan generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten eller 

inte (extern validitet). Validiteten påverkas även i sammanhanget med frågan om urval för 

undersökningen, dvs om deltagarna i undersökningen kan presentera ett relevant resultat 

(Bryman, 2011). 

4.2 ETISKA PRINCIPER 

Utifrån etiska principer i forskningssammanhang, grundas studien utifrån 

individsskyddskravet. Vetenskapsrådet (2017) delar upp detta kravet i fyra allmänna 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. För att uppfylla de två första kraven skickades ”samtyckesblanketter” ut 
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(se bilaga 8.1). Eftersom deltagarna är minderåriga behövdes även deras vårdnadshavare 

informeras. I blanketten informerades de om vad syftet med undersökningen är, vilka 

moment som ingår i undersökningen, vilka villkor som gäller för deras deltagande och 

även deras rätt till frivilligt deltagande (Vetenskapsrådet, 2017). Eleverna och föräldrarna 

ska även när som helst under studiens aktivitet, kunna avbryta sitt deltagande. Jag har även 

informerat samtliga involverade att deras uppgifter behandlas med största möjliga 

konfidentialitet, där bara jag som forskare har tillgång till den insamlade datan, men där 

jag även har fingerat elevernas namn i exempelvis citerade intervjuer 

(konfidentialitetskravet). Vetenskapsrådet poängterar även vikten av att deltagarna 

informeras om att uppgifterna endast används i ändamål för forskning (nyttjandekravet) 

(Vetenskapsrådet, 2017). I de fall där vårdnadshavare eller elever väljer att inte delta skulle 

enkätsvaren tagits bort, vilket är ett eventuellt bortfall en forskare bör ha i åtanke, men har 

inte behövt göras i den här undersökningen. 

4.3 THE SPIDERWICK CHRONICLES 

Utifrån enkäten (se 4.4.1 och bilaga 8.2) valdes filmen The Spiderwick Chronicles (Barnet 

& Waters, 2008) och tillhörande boken The Spiderwick Chronicles: The Seeing Stone 

(Black, 2003) som är den andra boken i serien av 5 böcker.  

The Spiderwick Chronicles handlar om familjen Grace som flyttar in i ett ödsligt hus. 

Konstiga saker börjar hända och huvudpersonen Jared utforskar detta och hittar ett hemligt 

rum där han också hittar Arthur Spiderwicks fälthandbok. I fälthandboken finner han 

sanningen om Spiderwickherrgården, en värld han inte visste fanns. Jared och hans 

tvillingbror dras in i ett oförglömligt äventyr när de försöker bevara bokens hemligheter 

från en värld av goblins och andra väsen (Barnet & Waters, 2008). 

Utifrån boken och filmen kommer elevernas textrörlighet analyseras utifrån de valda 

teoretiska perspektiven (se 6.2). 

4.4 URVAL 

4.4.1 VAL AV UTDRAG I BOK OCH FILM 

Undersökningen har utförts i en klass 5 där samtliga elever har deltagit. Valet av skola har 

varit ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). I detta fall har jag tagit kontakt med en 

tidigare känd skola för mig och valt att utföra undersökningen där, en tillfällig 

tillgänglighet för studien. I detta fall ville jag utföra en enkät i en större grupp och sedan 
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välja ut de svaren som passade syftet med enkäten, vilket enligt Bryman (2011) är en bra 

urvalsmetod. Urvalskriterier för val av bok/film har varit att de ska vara i genren ”fantasy”, 

ha en åldersgräns från 11 år och att den ska finnas i både bok -och filmformat. Utefter 

resultatet av enkäten blev det The Spiderwick Chronicles – The Seeing Stone (Black, 2003) 

och The Spiderwick Chronicles (Barnet & Waters, 2008)(se 4.3 och 5.1). I filmen till 

filmtestet spelades sekvensen 00.19.54 – 00.28.30 upp. Sidorna i boken som deltagarna 

fick läsa till lästestet var s.17-28. 

4.4.2 ENKÄT 

Utifrån samtliga deltagande elevers enkäter har det valts ut åtta elever. Enkäten utformades 

för att jag skulle kunna välja ut de deltagande eleverna baserat på de urvalskriterier jag har 

haft: 

• Vilka böcker och filmer de har läst/sett 

• Om de föredrar att läsa eller att se på film 

• Vilken genre av bok och film de föredrar 

• Om de fortfarande vill delta i undersökningen 

Mitt första kriterium är baserat på tidigare erfarenheter kring berättelsernas handlingar. 

Förutsättningen för ett så likvärdigt resultat som möjligt utgick från att eleverna skulle utgå 

från samma utgångspunkt, vilket de kommer göra om ingen har tidigare erfarenheter kring 

innehållet eller om alla har mött samma innehåll. För att deltagarna inte skulle kunna dra 

paralleller utifrån andra uppföljningar av böckerna och filmerna (t.ex. om de har läst första 

boken i Spiderwick-serien och får läsa en text ur bok nummer två) valdes de deltagare ut 

som inte hade någon tidigare erfarenhet av den valda berättelsen. Om de kryssade i att de 

hade läst Spiderwick (vilket de förhoppningsvis gjorde om de har läst någon av böckerna 

eller en liten del av dem) valde jag att inte ha den som grund till undersökningen eller valde 

elever som hade den gemensamma nämnaren att inte ha upplevt någon av de resterande 

texterna/filmerna. 

Mitt andra och tredje urvalskriterium baserar sig på hur villiga/mottagliga de är att ta till 

sig innehållet från respektive format. En elev som föredrar att läsa, kan eventuellt 

exempelvis uttrycka sig mer tydligt om innehållet om en elev föredrar film och får se en. 

Även boken respektive filmens genre kan påverka deras formuleringar, då motivationen 

spelar in. Fantasygenren har som tidigare nämnt i studien, visat sig vara motiverande för 

eleverna att röra sig i utifrån deras bokval i skolan och filmer de har sett på sin fritid 
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(Ekström & Tonestam, 2017), vilket har bidragit till att jag har prioriterat de elever som 

föredrar fantasy som genre. 

Utifrån urvalet av resultatet från enkäten valdes 8 elever ut. Fyra elever fick representera 

en läsgrupp och fyra elever fick representera en filmgrupp (se sorteringsprocessen i 8.3). 

För att välja två grupper och kunna jämföra deras textrörlighet, är det viktigt att utgå ifrån 

dels kriterier som utgör en relevans till syftet och har en hög validitet, och dels för att 

studiens reliabilitet ska hävdas genom att ha jämförelsebara kategorier som en teoretisk 

grund att utgå ifrån (Glaser & Strauss, 1967). Från enkäten har det därför de två grupperna 

valts ut utifrån kategorier som baseras på mina urvalskriterier (se ovan). Läsgruppen fick 

därmed läsa textutdraget, samtidigt som filmgruppen fick se filmutdraget och visa sin 

textrörlighet i ett test. 

4.4.3 TEXTRÖRLIGHETSTEST 

I utformandet av läs -och filmtestet utgick jag från den valda filmen och boken. För att 

göra en så bra jämförelse i textrörlighet som möjligt, blev min uppgift att hitta en sekvens 

i filmen som representerades likvärdigt i boken. Likvärdigt innebär här att sekvensen i 

respektive format ska vara likadana. Filmerna är ofta skrivna på ett annat sätt än vad 

böckerna representerar. Mina urvalskriterier för sekvensen var att karaktärerna skulle 

skildras (särskilt huvudpersonen), att minst ett ”väsen” och en intrig skulle representeras. 

Så länge dessa tre kriterier utspelar sig i diverse text, kan jag jämföra textrörligheten utifrån 

svaren på frågorna i respektive test.  

För att kunna jämföra det insamlade materialet har jag utifrån en kvalitativ dataanalys 

utgått från the grounded theory som är bland det vanligaste synsättet för denna typ av 

materialanalys (Bryman, 2011). Den mest citerade boken inom samhällsvetenskapen är 

Glaser & Strauss bok The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research 

(1967). De beskriver det sammanhängande teoriarbetet i sociologi utifrån fem punkter som 

beskriver vad teorin kan användas till; 

1. ”För att möjliggöra förutsägelser och förklaringar av beteenden, 

2. För att få användbara och teoretiska framsteg i sociologi, 

3. För att få användbara resultat i praktiska tillämpningar – förutsägelser och 

förklaringar borde göra det möjligt att ge praktikern förståelse och någon form av 

situation, 



 

 
18 

4. För att förutse ett perspektiv av beteenden – ett ställningstagande att ta med till ens 

data och, 

5. För att guida och förutse en undersökningsstil för specifika områden av beteenden.” 

(s.3, 1967). 

De teorier undersökningen har utgått från har (som grounded theory förespråkar) förklarat 

och tydliggjort kategorier och hypoteser så att de kritiska perspektiven av ett specifikt 

beteende kan identifieras och presenteras i framtida studier. Det är endast då forskaren kan 

vara säker på att den teori som studien baseras på passar in och möjliggör förklaringar i 

resultatet (Glaser & Strauss, 1967). 

För att välja ut två grupper att jämföra har likvärdiga kategorier skapats i respektive test i 

form av de olika läsfärdigheterna (se 2.2 och 5.2) (Glaser & Strauss, 1967). Resultatet har 

i enlighet med Glaser & Strauss tillvägagångssätt av att analysera data valts att presenteras 

först i en form av kodning (exempelvis en tabell, se bilaga 8.7) och sedan analyserats och 

tolkats utifrån teorier och eventuellt nya kategoriseringar (1967). För att jämföra elevernas 

resultat av testen har kodningen utförts i form av en procentuell räkning utifrån poängantal, 

och som sedan har format ett medelvärde för respektive gruppresultat. Samma elever som 

valdes ut till testerna blev intervjuade i sina respektive grupper. 

4.4.4 FOKUSGRUPPSINTERVJUERNA 

Fokusgruppsintervjuerna har varit kvalitativt semistrukturerade för att kunna få fram 

deltagarnas tankar och synsätt från text respektive filmutdrag (Bryman, 2011). Flexibilitet 

och utrymme ges även i form av följdfrågor för att få en så stor inblick i deras tankegångar 

som möjligt. Valet av att ha fokusgruppsintervjuer istället för enskilda intervjuer har syftat 

till att eleverna ska kunna få möjligheten att motivera sina svar med hjälp av varandras 

tankar och på så sätt samspela (Bryman, 2011). Fokusgrupper brukar även ha en betoning 

på ett visst tema eller ämnesområde som man fördjupar sig i och som då inte täcker många 

olika frågeställningar (Bryman, 2011). Jag intresserade mig av att se om deltagarna i 

egenskap och i ett samspel med övriga gruppmedlemmar diskuterar respektive frågor och 

om de på så sätt kunde utveckla och modifiera sina svar från testen ytterligare. På så sätt 

är fokusgrupper ett bra redskap eftersom jag vill få fram många åsikter i frågorna (Bryman, 

2011).  

Intervjuguiden valdes för att jag skulle få en viss frihet i att utforma frågorna, då intervjun 

var semistrukturerad. I guiden ställdes samma frågor som förekom i respektive 
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textrörlighetstest, eftersom jag ville att intervjuerna skulle komplettera deras svar i testen, 

men även för att samla extra material för att kunna diskutera vidare och finna eventuella 

förklaringar till resultatet utöver de valda teorierna för studien. Följdfrågor ställdes även 

baserat på elevernas svar. En risk kan däremot uppstå i form av ledande eller orelevanta 

frågor (se 6.1 och 6.2). 

4.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

4.3.1 ENKÄTEN 

Efter vald skola, klass och elever konstruerades enkäten. Det är viktigt att utforma enkäten 

rätt för att få så klara och tydliga svar som möjligt. Frågorna bör formuleras så att 

deltagarna har möjlighet att kunna göra detta. Detta möjliggörs genom att använda tydligt 

formulerade frågor med svarsalternativ som är anpassade efter möjliga utfall.  I den här 

undersökningen användes många slutna frågor med svarsalternativ för att inte avskräcka 

deltagaren från att svara, men även för att de som har svårt för att skriva (dyslexi etc) ska 

kunna/orka svara på alla frågor (Bryman, 2011). Det viktiga när man väljer vilken typ av 

frågor som ska användas i en enkät är att det finns ett tydligt syfte med frågorna med ett 

tänkbart utfall av olika svar som kan förekomma (Bryman, 2011). Slutna frågor har den 

fördelen att svaren ofta är lätta att bearbeta och jämföra med andra deltagares svar. 

Svarsalternativen kan även göra det lättare för deltagaren att förstå innebörden av frågan, 

om den är formulerad på ett tydligt sätt. Slutna frågor minskar även risken för eventuell 

variation eller ”felsvar” som kan påverka studiens validitet. Risken med slutna frågor kan 

då vara att svaren ofta består av ett mått spontanitet och inte ett ärligt och uppriktigt svar 

(Bryman, 2011). En osäkerhet kan spela in eller brist på ork kan göra att en respondent 

svarar annat än vad den egentligen hade gjort. Därför kan det enligt Bryman (2011) vara 

bra att ha svarsalternativ som ”Övrigt” ”Annat” eller ”Vet inte” för att minska den risken. 

Dessa ”övriga” svarsalternativ kan även vara svåra att ha som ett uttömmande syfte. Därför 

är det viktigt att redan innan man formar svarsalternativen, försöka tänka ut så många 

möjliga svarsalternativ som möjligt (vilket inte är möjligt till dess fullo). Det kan även vara 

svårt för respondenten att svara på en fråga om svarsalternativen är för ”överlappande” 

eller för lika varandra. Då kan även spontaniteten inträffa ovetande om vad man som 

respondent ska svara. Svårigheter i att svara på frågorna kan också uppstå om det 

förekommer begrepp eller ord som är främmande för eleven att förstå relaterat till vad 

frågan ber om för svar (Bryman, 2011). För att klara ut eventuellt svåra begrepp som t.ex. 

biografier, fick eleverna en kort genomgång av dem innan de påbörjade läs -och filmtestet.  
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Den typ av frågor som ingår i min enkät är personliga faktafrågor (Bryman 2011). 

Personliga faktafrågor inrymmer oftast frågor om deltagarnas minnesbilder (t.ex. hur ofta 

de ser på film), eller olika beteendefaktorer som förekommer i deras vardag, vilket är det 

som efterfrågas i enkäten (se bilaga 8.2). I uppbyggnaden av enkäten har det varierats 

mellan att forma frågeställningarna vertikalt och horisontellt. I vissa fall kan det i en 

horisontell uppställning göra att respondenten av misstag sätter exempelvis ett kryss på fel 

ställe. Därför har det istället valts på de flesta ställen i enkäten att forma dessa frågor 

vertikalt. Det blir även lättare att avkoda var respondenterna ska svara (Bryman, 2011). 

För att avidentifiera respondenterna har jag valt att sätta ut nummer istället för att de 

vanligtvis ska fylla i sitt namn. Jag gav läraren till klassen i uppgift att slumpvis sätta ut 

nummer bredvid deras namn på klasslistan och ge dem samma nummer på deras enkät. 

Läraren fick sedan dela ut enkäterna till rätt elev och sedan även samla in dem. När jag har 

valt ur vilka ”nummer” på enkäterna (som då blir mitt val av deltagare), ser jag först då på 

det enskilda pappret vilka som kommer att delta i undersökningen. 

Det insamlade materialet (i första hand enkäten) behöver analyseras utifrån en objektiv och 

systematisk beskrivning (Bryman, 2011). Det objektiva draget visar sig i kategoriseringen 

av svarsalternativen. I sorteringsprocessen fanns redan innan en tematisk struktur för att 

personliga värderingar inte ska påverka valet av högar, där strukturen även präglas av de 

systematiska egenskaperna i sorteringen. Sorteringsstrukturen är konsekvent för att varje 

form av skevhet och felkälla ska bli så liten som möjligt. Efter insamlingen av enkäterna 

började processen med att sortera upp dem i högar utifrån de ikryssade rutorna i enkäten. 

Då grupperingen skulle utgå i enlighet med de två första svarsalternativen, var det en rimlig 

uppdelning.  

I hög ett som bestod av åtta elever gjordes två nya grupperingar. En hög för de elever som 

har kryssat i ”Fantasyböcker” under frågan ”Vad brukar du läsa för böcker?”. Antal elever 

som har kryssat i fantasyböcker var sex. De två som inte hade kryssat i samma ruta, sållades 

bort.  

I hög två som bestod av 20 elever gjordes det på liknande sätt som i förra gruppen, två nya 

grupperingar, dock utifrån frågan ”Vad brukar du se på för film?”. De elever som hade 

kryssat i ”Fantasyfilmer” var nio. Resterande elva sållades bort.  
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I hög ett såg jag om det var några av de som hade kryssat i att de föredrog ”Fantasyböcker”, 

som också hade kryssat i ”Fantasyfilmer”. Två av sex hade gjort detta.  

I hög två kontrollerade jag samma sak, om de som hade kryssat i ”Fantasyfilmer”, även 

hade kryssat i ”Fantasyböcker”. En av nio hade gjort detta (för sorteringsprocess av 

grupperingarna, se bilaga 8.3) 

Efter en analys och sortering utefter första frågan, gjordes en andra sortering i vardera hög 

efter vilka genrer de föredrar. Utifrån de resterande svarsblanketterna var nästa steg 

sortering från vilket innehåll de tidigare har mött.  

4.3.2 TEXTRÖRLIGHETSTESTEN 

Eleverna fick i textrörlighetstesten uppleva texterna i genren fantasy. Efteråt fick de svara 

på tillhörande frågor skriftligt som utformades utifrån PIRLS (Liberg, 2010). Utformandet 

av frågorna har utgått från en av deras fördjupade analyser där deras frågeställningar har 

kategoriserats i ett poängsystem. Fyra olika kategorier har utgjort fyra olika 

graderingsstadier: elementär, utvecklad, expanderad och avancerad (se en mer utvecklad 

beskrivning av dessa i 2.2 och 5.1). Utifrån PIRLS beskrivningar av de fyra olika 

läsfärdighetsgraderingarna har jag format frågor under vardera kategori. På liknande sätt 

har jag även tilldelat varje fråga poäng för de olika möjliga svarsalternativen. Antal poäng 

har placerats ut med variation av svårighetsgrad. Den elementära läsfärdigheten har 

exempelvis många ”enpoängsfrågor” gentemot den avancerade som har betydligt fler då 

svaret på de frågor inte är kräver att deltagaren motiverar sitt tankesätt. I lästestet var 

maxpoängen 41 och i filmtestet 47. Eftersom händelserna inte var helt identiska kunde jag 

därmed inte ha alla frågor likadana. Frågorna utformades med en majoritet av lika frågor i 

båda testen, men specifika detaljer i text och rörlig bild fick specificerade frågor för att 

eleverna ska kunna besvara samtliga läsfärdigheter. 

För läsgruppen började jag lektionen med att instruera eleverna om upplägget för de 

nästkommande 40 minuterna. Innan de fick börja läsa samtalade jag även med eleverna 

om vad man kan göra om man eventuellt inte förstår en mening eller inte hittar svaret man 

letar efter. Jag skrev upp en punktlista som en sammanfattning av genomgången på tavlan 

för att underlätta för eleverna hur de skulle kunna arbeta med texten. Jag rådde dem där att 

först läsa frågorna till texten och sedan läsa utdraget för att göra det lättare för dem att 

komma igång med frågorna, men att även för att effektivisera deras arbete. Jag poängterade 
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även vikten av att motivera sina svar på varje fråga innan de började, men fick även 

påminna dem under arbetets gång. 

På liknande sätt utformades även lektionen för filmgruppen. Jag strukturerade upp ett 

schema för lektionen då de skulle få tid att svara på frågorna, men även se klippet igen. 

Eftersom klippet inte var så långt (8.34 min) utnyttjade jag möjligheten för att eleverna 

skulle få samma förutsättningar som läsgruppen, nämligen att kunna ta del av innehållet 

igen och inte behöva memorera enstaka händelser eller svara utan att ha någon grund att 

stå på. Även här påminde jag dem ofta om att motivera sina svar.  

De skriftliga svaren samlades in och sammanställdes. I enlighet med Glaser & Strauss 

(1967) jämförelsemetod har de ursprungliga kategorierna jämfört först (läsfärdigheterna) i 

form av ett procentuellt värde av antal poäng under varje kategori i varje grupp och sedan 

jämfört det totala antalet poäng i respektive grupp. För att jämföra resultatet har jag sedan 

tidigare räknat ut ett medelvärde både poängmässigt och procentuellt (se bilaga 8.7). 

Jämförelsen i resultatet har sedan kopplats till mina teoretiska utgångspunkter för studien 

och sammanfattats i ett diskussionsresultat.  

Samma frågor ställdes sedan i en fokusgruppsintervju där deltagarna bland annat fick 

sammanfatta det de hade läst och där de fick möjlighet att utveckla sina svar med hjälp av 

de andra deltagarna och motivera varför de hade svarat som de hade gjort. 

Poängsättningarna för frågorna i testet utgick från PIRLS (Liberg, 2010) som 

inspirationskälla. I PIRLS läsförståelsetester graderades antalet poäng gentemot de olika 

läsfärdigheterna. Poängantalet ökade i samband med de högre läsfärdigheterna. Under den 

elementära läsfärdigheten formulerades frågorna i deras tester med en -och två 

poängsfrågor, då det ofta handlade om att nämna enstaka och specifika detaljer som tydligt 

var uttalade i texten. Även flersvarsalternativ förekom ofta. Därmed strukturerade jag mina 

poäng på liknande sätt i mina två test, med endast enpoängsfrågor under den elementära 

läsfärdigheten. Under den utvecklade läsfärdigheten ökade antalet poäng per svar något i 

PIRLS tester. Likaså använde jag mig av samma princip med två respektive tre 

poängfrågor för de som var mer omfattande. I frågan ”Berätta om Jared!” kan det fyllas ut 

med mycket detaljerad information, eller ingen alls. Detaljerade beskrivningar belönades i 

PIRLS tester och likaså i mina tester. I den expanderade läsfärdigheten ställs det högre 

krav på textrörlighet och förståelse i form av motiveringar och reflektioner och därmed 

högre antal poäng per svar. Likvärt i PIRLS som i mina tester förekom det då tre- 
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respektive fyrapoängsfrågor. En tvåpoängsfråga förekom däremot i mina tester under 

denna kategori, då frågan krävde ett beskrivande svar, men en lägre gradering av poäng 

påverkades av den mer tydliga sekvensen som utspelades i filmen (”Hur vet Jared att 

Thimbletack gillar honung?”). Slutligen kunde den avancerade läsfärdigheten förespråka 

ett högre antal poäng i form av fyra respektive fempoängsfrågor då det krävdes ytterligare 

motiveringar, reflektioner och infall av egna erfarenheter och upplevelser från respektive 

medium. 

4.3.3 FOKUSGRUPPSINTERVJUERNA 

Intervjuerna var semistrukturerade och följde vardera en intervjuguide (se bilaga 8.8 och 

8.9) där ordningen för vem som ska svara när och eventuella följdfrågor utifrån vad 

eleverna har svarat förekommer. Intervjuerna tog 25 minuter vardera. Jag hade ingen 

tidsbegränsning mer än lektionstiden som varade i 50 minuter, för att inte hindra eller 

avbryta en eventuellt längre diskussion mellan deltagarna. Jag som ”gruppledare” leder 

samtalet på ett sätt som inte är allt för styrande mer än med stöd av intervjuguiden (Bryman, 

2011). Eftersom flera röster förekommer i de röstinspelade intervjuerna var det ett arbete i 

sig att hålla reda på vem som säger vad.  Eftersom eleverna också var kända för mig sedan 

tidigare, var det lättare att urskilja rösterna vid transkriberingen. Starka och högljudda 

personligheter ingår i båda grupperna, vilket gjorde att intervjuguiden underlättade 

intervjuprocessen i upptagning av ljud för att en i taget ska få ordet och för att ge den bästa 

förutsättningen för eleverna att motivera sina svar (Bell, 2006). En jämförelse utifrån 

kategorier gjordes på ett liknande sätt som i textrörlighetstesterna (se ovan), däremot inte 

i en procentuell tabell utan som en konkret jämförelse utifrån deras skriftliga svar från 

testerna. Intervjuerna blev på så sätt ett komplement till elevernas svar och fick då en 

tydligare koppling utifrån beteendeaspekter i undersökningens teoretiska grund (Glaser & 

Strauss, 1967).  
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5. RESULTAT 

Resultatdelen introduceras med ett resultat av uppdelningen utifrån enkäten. För att 

besvara frågeställningarna har resultatet vidare kategoriserats under respektive 

forskningsmetoder som studien har utgått från. I resultat -och diskussionsredovisningen 

har hänsyn tagits till att välja ut representativa exempel för att inte missrepresentera 

någon deltagare eller någon information. Deltagarna har även fått fingerade namn under 

intervjuavsnitten (5.3 och 6).  

5.1 UTFORMNING AV LÄS -OCH FILMGRUPP 

Sammanlagt svarade 29 elever på enkäten (se 8.2). För att forma en läsgrupp och en 

filmgrupp har jag utgått från sorteringsprocessen av enkätresultatet. 

Första frågan i enkäten löd; ”Vad gillar du mest: läsa böcker eller se på film?”. Där svarade 

två elever att de gillade att läsa böcker mest. Fem elever svarade ”Jag gillar båda lika 

mycket”. Jag slog ihop ”Läsa böcker” (två elever), ”Annat svar” (en elev) och ”Jag gillar 

båda lika mycket” (fem elever) till en ”läsgrupp”. Resterande 22 elever svarade att de 

gillade att se på film mest. En andra sortering förekom för att sålla bort ytterliga eventuella 

deltagare då jag endast ville ha fyra deltagare i varje grupp. Jag kunde utesluta många 

elevsvar utifrån vad för innehåll de tidigare hade mött, vilket slutligen skapade de båda 

grupperna (se hela sorteringsprocessen under 8.3).  

5.2 ELEVERNAS LÄSFÄRDIGHETER  

Elementär läsfärdighet 

Eleverna har under denna läsfärdighet i testet använt sig av lässtrategier som att exempelvis 

hitta specifika ord i texten som leder dem till sitt svar, exempelvis när eleverna skulle ange 

vilka karaktärer som fanns med i berättelsen. Lästestet bestod av tre frågor i denna del; 

”Vad hittar Jared och Mallory i skjulet?”, ”Vilka karaktärer fanns med?” och ”Vad gör 

stenen som Jared får av Thimbletack? Ringa in ditt svar!”. Filmtestet bestod av fyra frågor; 

”Vilka karaktärer fanns med?”, ”Vad gör stenen som Jared får av Thimbletack?”, ”Vad är 

det för cirkel runt huset? Ringa in ditt svar!” och ”Vilka har kidnappat Simon?” Ett 

procentuellt medelvärde visar 38% i lästestet mot 51,25% i filmtestet utifrån antal poäng i 

vardera tester.  
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Utvecklad läsfärdighet 

Lästestet bestod av fem frågor; ”Vad har hänt med Simon?”, ”Vad handlade texten om?”, 

”Berätta om Jared!”, ”Vad är en goblin?” och ”Hur gamla tror du att Jared och Mallory 

är?”. Filmtestet bestod av fyra frågor; ”Vad handlade filmen om?”, ”Berätta om Jared!”, 

”Vad är en goblin?” och ”Hur gamla tror du att Jared och Mallory är?”. Ett procentuellt 

medelvärde visar här 67,5% i lästestet gentemot 77% i filmtestet utifrån poängen i vardera 

tester.  

 

Expanderad läsfärdighet 

Lästestet bestod av två frågor; ”Vem är Aurthur Spiderwick?” och fem frågor i filmtestet; 

”Varför ville inte Thimbletack ge Jared stenen?”, ”Vem är Aurthur Spiderwick?”, ”Hur vet 

Jared att Thimbletack gillar honung?”, ”Vem är det som smyger i buskarna i början?”, 

”Vad är det för bok som Jared har?” och ”Varför blev Thimbletack så arg?”. Ett 

procentuellt medelvärde visar här 20,5% i lästestet gentemot 59% i filmtestet.  

 

Avancerad läsfärdighet 

Två frågor representerades i båda testen; ”Varför rimmar Thimbletack?” och ”Vad 

kommer hända sen?”. Ett procentuellt medelvärde visar här 60,5% i lästestet gentemot 

71,5% i filmtestet utifrån poängen i vardera tester.  

 

5.3 FOKUSGRUPPSINTERVJUERNA  

I detta avsnitt har resultatet av fokusgruppsintervjuerna kategoriserats i under tre rubriker; 

”Attityder och intresse”, ”Begränsningar i textrörlighet” och ”Slutar alltid en berättelse 

lyckligt?”. 

Attityder och intressen 

I intervjun med läsgruppen inleder jag konversationen med att fråga vad de tyckte om 

texten de fick läsa. Svaren från eleverna trillade snabbt in, däremot inte i en positiv anda. 

Robin svarar; ”Jag tyckte den inte var så spännande för det var svårt att förstå”. Stina ”fattar 

ingenting”. Klara förklarar att det var svårt att förstå då det fanns många ”ord som va 

svåra”. Alva har under tiden hon läst texten uppmärksammat att texten de fick läsa, var ett 

textutdrag och förklarade att det då ”var svårt att förstå vad dem menar” och la till att ”då 
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kanske det var som ett äventyr”. Påverkan på resultatet utifrån ett textutdrag diskuteras i 

6.2. 

Diskussionen fortgår. Jag ställer frågan om de har några favoritböcker -och filmer. 

Efter en stund uttrycker Robin sin frustration; ”Varför läsa böcker ens?”. Stina säger 

att hon inte har någon favoritbok, men däremot en favoritfilm som hon inte kommer 

ihåg titeln på. Både Stina och Robin gillar ”läskiga filmer”. Alva nämner att hennes 

favoritfilm är Ghostbusters.  

Ingen av deltagarna i filmgruppen hade någon speciell favoritbok eller favoritfilm, men 

genren ”skräck” och ”läskiga filmer nämndes även här. Däremot uttryckes det ett intresse 

till berättelsen och genren de fick uppleva i testet. Samtliga elever i filmgruppen uttrycker 

en positiv inställning till fantasygenren;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån båda gruppernas svar och utifrån resultatet av antal poäng eleverna fick, kan 

attityden och intresset för respektive medium representeras i deras svar. En eventuell 

påverkan av svårigheten i textinnehållet kan även spela in vilket diskuteras i 

resultatdiskussionen (6.6.1). 

 

 

Intervjuare - Vad tyckte ni om filmen då? Var den …bra, dålig? 

Ida - Den? Eeh.. ja den var ganska bra faktiskt, jag gillade det här med att det inte såhär mycket, 

asså inte såhär…inte mycket verklighet utan mer.. fantasy 

Intervjuare – spännande när det är så? 

Ida – aa 

Intervjuare – vad tyckte ni andra då? Ni måste inte säga att ni tyckte att den var bra. 

*skratt* 

Elin - jag gillar inte fantasy så mycket  

Intervjuare – inte? 

Elin – ne men den var bra 

Tim - jag tyckte om den när den var så här.. fantasy typ 
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Begränsningar i textrörlighet 

Begränsningar i textrörlighet upptäcktes i intervjun med läsgruppen när frågor som 

utformades i de högre läsfärdigheterna (expanderade och avancerade) ställdes. 

Deltagarna byggde sina svar på gissningar som de eventuellt kom på under tiden 

intervjun pågick. I frågan ”Vad hände med Simon?” framkom följande dialog; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alva ändrar senare sitt svar till något helt annat; 

 

 

 

 

 

 

Slutar alltid en berättelse lyckligt? 

Vidare under frågan ”Vad tror du händer sen?” framkom mer detaljerade beskrivningar 

från filmgruppens håll.  

Stina -”Han har blivit dödad. Jag bara gissade!” 

Intervjuare - ”Har han blivit dödad? 

Stina –”aa av en ..monster” 

… 

Intervjuare – ”mm absolut, vad tror du Robin?” 

Robin – ”aa vahette misshandlad” 

Intervjuare – ”Misshandlad?” 

Robin – ”asså …. Så han sitter i fängelse” 

Intervjuare – ”Vad tror du Alva?” 

Alva – ”aa han har blivit kidnappad tror jag,..eller 

han har blivit fångad av goblins” 

 

 

 

 

Alva – ”ne jag tror att han är förlamad, eller inne i koma”  

Intervjuare – ”Förlamad eller i koma?” 

Alva –”aa” 

Intervjuare – ”Varför tror du det då?” 

Alva – ”för att han har fått gift.. eller dem har såhär sövt ner honom” 
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Diskussionen övergick i båda grupperna till huruvida en berättelse alltid slutar lyckligt 

eller inte.  Förväntningar sedan tidigare förespråkade att de flesta skulle tro att den slutade 

lyckligt och att Simon kommer att bli räddad från fienderna. Filmgruppen var däremot mer 

positiva till ett lyckligt slut gentemot läsgruppen

Intervjuare – ”det kan inte sluta likadant? ” 

Alva – ”nej” 

Intervjuare – ”nej absolut, Klara då, du tror att det kommer sluta lyckligt för att det brukar 

göra det skrev du”  

Klara – *skrattar* 

Intervjuare –”brukar alla böcker sluta lyckligt? ” 

Klara – ”dem allra flesta gör det asså brukar sluta lyckligt” 

 

Intervjuare –” Alva du tror de inte kommer lyckas.. eller du skrev att de inte kommer att 

lyckas? Med vaddå?” 

Alva – ”nee dem kommer inte lyckas, dem kommer skadas .. typ att de kommer gå 

sönder, och hitta något annan lösning …för om det inte är så … så är det så …typ 

andra fantasyböcker .. för alltid vad andra idéer det kan inte alltid va samma ..slags 

” 
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6. DISKUSSION 

6.1 METODDISKUSSION 

Enkät 

I utformningen av enkäten möttes jag ständigt av en svårighet av att formulera frågorna på 

rätt sätt. Svårigheten för mig i detta fallet har varit att inte ha frågor som är ”ledande”, dvs 

frågor som påverkar respondentens val av svarsalternativ (Bryman, 2011). Jag försökte 

därmed undvika att ”leda” eleverna till att tycka om fantasy och svara på ett sätt som de 

tror att jag vill att de ska svara på. Jag har därför valt att exempelvis inte ha ”fantasy” som 

första svarsalternativet i frågan om favoritgenre. 

En annan svårighet i utformandet av enkäten var att på ett så enkelt och tydligt sätt som 

möjligt få reda på vilka filmer och böcker de hade sett/läst. En del av filmerna finns i form 

av serier och även böckerna har uppföljare. Det var även svårt att ta reda på om de hade 

sett en liten del av en film eller läst en liten del av en bok/ uppföljare till boken. När jag 

hade en kort genomgång av svarsblanketten försökte jag tydliggöra för eleverna att de 

skulle kryssa i rutan även om de hade tagit del av innehållet tidigare, oavsett omfång, innan 

de svarade frågorna på andra bladet (se bilaga). Däremot kan eleverna själva haft svårt att 

veta om de har tagit del av innehållet eller inte, vilket visade sig i intervjun: 

”Jag har en fråga, är dem där goblinsen osynliga? … de e i såfall, då tror jag att jag 

har sett den” (Robin) 

Robins svar i detta fallet gjorde ingen större påverkan på hans svar i läsförståelsen, då han 

kom på detta under intervjun. Eftersom boken i sig har en annan fortsättning än vad filmen 

har, jag återkopplade det till honom som svar. 

Svårigheter i att svara på frågorna kan också uppstå om det förekommer begrepp eller ord 

som är främmande för eleven. Jag gick kort igenom de olika genrerna och gav exempel på 

dem innan de genomförde enkäterna, vilket jag tror behövdes då det inte var någon (vad 

jag vet) som säkert visste vad exempelvis en ”biografi” är. 

Sorteringsprocessen utifrån enkätsvaren hade ett förväntat resultat byggt på vad jag sedan 

tidigare tänker att elevernas intresse ligger, och vad som även påvisas i respektive 

referenser som nämns i bakgrunden (se 2). En svårighet som jag hade förväntat mig var 

även att inte tillräckligt många svarade att de föredrog böcker framför filmer. Däremot var 
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det fler än väntat som kryssade i att de föredrog båda lika mycket, vilket gjorde att jag 

kunde få ihop både en läsgrupp och en filmgrupp.  

En faktor som kan ha gjort att det kan ha uppstått svårigheter i läs- och filmtestet är att 

deltagarna fick ta del av ett text -och filmutdrag, och inte en komplett version av de båda 

formaten. Anledningen till att de inte fick se hela filmen eller läsa hela boken var en 

tidsfaktor, det skulle inte finnas möjlighet till att göra samma undersökning under samma 

tidsperspektiv jag har haft för studien. En annan anledning har även varit olikheten mellan 

film -och bokversionen av samma berättelse. Att då plocka ett utdrag gjorde det enklare att 

jämföra en specifik händelse och det tillät även eleverna att få läsa och uppleva innehåller 

flera gånger för att utveckla sina svar så mycket som möjligt. Däremot kan just text -och 

filmutdraget påverka vissa elever negativt i sitt försök att visa på sin textrörlighet, vilket 

upptäcktes i den uppföljande fokusgruppsintervjun (se 5.3) och diskuteras i 6.6.1. 

Läs -och filmtest 

Lästestet introducerades för eleverna i läsgruppen med en kort genomgång av hur det 

skulle gå till för att tydliggöra lektionens upplägg. Innan de fick börja läsa samtalade jag 

även med eleverna om vad man kan göra om man eventuellt inte förstår en mening eller 

inte hittar svaret man letar efter. Då texterna är på engelska är det lätt att dessa problem 

uppstår. Strategierna var inte så välkända för dem sedan tidigare, vilken genomgången kan 

ha underlättat för deras arbete de nästkommande 40 minuterna. En elev nämnde ”ordbok”, 

men jag besvarade genom att uppmuntra dem till att läsa klart stycket och se om de då 

förstår sammanhanget istället, eftersom jag inte ville att de skulle använda sig av en sådan. 

Jag nämnde även att de kan försöka hitta ”nyckelord”, exempelvis namn på karaktärerna 

som står klart uttryckt i texten. Detta tror jag även hjälpte några av de elever som hade 

svårigheter med att ta sig igenom texten, då jag upprepade strategin för ett antal elever 

under lektionens gång. Eftersom mer detaljerade och beskrivande med meningar som 

inkluderade svåra ord förekom i en högre grad nämndes bara strategin i filmgruppen att 

tolka sammanhanget för att förstå.  

Eleverna hade även svårt att motivera sina svar. Förutom att skriva ”Varför?” stort på 

tavlan nämnde jag vikten av deras motiveringar, då det var det som jag intresserade mig 

av mest. När eleverna började bli färdiga med sina svar påminde jag dem ytterligare att 



 

 
31 

motivera svaren innan de lämnade in. Utan påminnelserna och efterföljande intervju tror 

jag inte att mitt resultat hade kunnat fyllas och analyseras på samma sätt. 

Då PIRLS beskrivningar av respektive läsfärdighet var tydlig, konkret och även beprövad 

i andra läsförståelsesituationer ansåg jag att de präglades av reliabilitet och validitet som 

är två viktiga faktorer för en bra och tillförlitlig studie. Jag kunde däremot inte få tag i det 

poängsystem som skaparna hade använt sig av. Jag fick därmed utgå från deras 

läsfärdighetsgrader och hur de har fördelat poängen i bifogade läsförståelsetester för att 

gradera mina egna frågor och poängsätta dem utefter vardera läsfärdighet och 

svårighetsgrad. Hur jag har poängsatt frågorna kan också ha haft en påverkan på resultatet. 

Eftersom jag inte hittade det ursprungliga dokumentet med poängsättningen för PIRLS 

tester, fick jag på egen hand försöka göra det likgiltigt i mina tester. Det representerades 

även olika sekvenser och händelser i båda medierna, vilket ledde till att alla frågor inte 

formulerades på samma sätt. Det blev även olika antal frågor under respektive rubrik. 

Däremot har jag fokuserat på att forma frågor som representerar respektive färdighet och 

som var möjliga att svara på. Jag anser utifrån det att mina test är reliabla, däremot hade 

jag nästa gång kunnat exempelvis hitta ännu mer liknande sekvenser i medieformaten och 

då kunnat ställa samma frågor i båda testerna. 

Samma frågor som ställdes i testerna, ställdes sedan i en fokusgruppsintervju där de bland 

annat fick sammanfatta det de hade läst och där de fick möjlighet till att utveckla deras 

svar med hjälp av de andra deltagande och motivera varför de hade svarat som de hade 

gjort. Detta gjordes för att återigen lägga vikten vid att motivera sina svar, men även för 

att de elever som eventuellt hade svårt att uttrycka sig i skrift skulle få en möjlighet att 

förklara sig. Detta var välbehövligt för min tolkning av resultatet. 

6.2 RESULTATDISKUSSION 

6.2.1 ELEMENTÄR LÄSFÄRDIGHET 

Eleverna har i denna studien använt sig av lässtrategier som utgör den ytliga textbaserade 

rörligheten där de befinner sig i texten på ord-, sats- eller heltextnivå 

(Folkeryd, af Geijerstam och Edling, 2006). ” Att vara utanför och kliva in i en 

föreställningsvärld” i Langers teori uttrycker sig på liknande sätt som Liberg i sin 

formulering av den elementära läsfärdigheten. Läsaren har här skapat en kontakt med 

genren, innehållet, strukturen och textens språk genom att genom att använda sig av 

förkunskaper och ytliga rörlighetstrategier för att få tillräcklig information för att börja 
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skapa en grund till en djupare textrörlighet (2005). Läsgruppen har här använt sig av 

lässtrategier som att exempelvis hitta specifika ord i texten som leder dem till sitt svar. 

Filmgruppen har däremot fått mer hjälp utifrån att koppla den förekommande 

informationen till de rörliga bilderna, vilket kan ha påverkat det förbättrade resultatet. 

Detta kan bero på att den grafiska texten förutsätter ofta att bild och text läses ihop och att 

de två medierna bilder en helhet tillsammans, vilket kanske inte gjordes till så stor del i 

textutdraget gentemot filmutdraget (Boglind & Nordenstam, 2016).  I enlighet med 

Langers teori var de mindre starka läsarna mer benägna att samla klart uttalad information 

då de inte lyckades klara samma omfattning av komplicerade tolkningar i sin textrörlighet 

(2005). I och med att de olika sekvenserna i respektive medium representerade olika 

detaljer, blev frågorna olika ställda i båda testerna. Exempelvis första frågan i lästestet: 

”Vad hittar Jared och Mallory i skjulet?”. I filmen hinner man inte uppfatta vad dem hittar 

i skjulet, samtidigt som den delen i texten beskrivs ganska detaljerat. Eftersom de specifika 

detaljerna som de hittar i berättelsen uttrycks så tydligt, ville jag använda mig av den frågan 

för att använda textutdraget till dess fullo. I filmtestet uppkommer även två frågor som inte 

uppkommer i lästestet; ”Vad är det för cirkel runt huset? Ringa in ditt svar!” och ”Vilka 

har kidnappat Simon?”. Cirkeln runt huset uttrycks inte i berättelsen, vilket gjorde att jag 

ville jämna ut olikheten då lästestet fick en egen specifik fråga. Den sistnämnde frågan 

visade sig även den väldigt tydligt i filmsekvensen, vilket gjorde att samma fråga för 

lästestet fick besvaras som en fråga för en utvecklad läsfärdighet. 

6.3.1 UTVECKLAD LÄSFÄRDIGHET 

Här visar eleverna en djupare textrörlighet där de kan lägga vikt och ha kunskap om textens 

handling och vad texten refererar till (Folkeryd, af Geijerstam och Edling, 2006). Även här 

uppfattar jag att filmgruppen kan ha fått en större uppfattning med hjälp av de rörliga 

bilderna. Om en elev har haft svårt för att tolka texten på det ytliga textplanet, blir det ännu 

svårare för eleven att gå in djupare i texten. När svårigheter har uppstått har eleverna skapat 

hypoteser, värdesatt antaganden och ställt frågor för att komma förbi de tidigare 

ställningstaganden som utgör de grundliga textrörlighetsförmågorna. Enligt Langer gör 

läsaren ett försök till en första bekantskap med karaktärer, plot, setting och hur de 

samverkar. Läsaren använder informationen från texten, deras erfarenheter och kunskaper 

sedan tidigare för att få tillräckligt med information för att ”kliva in” i texten (”Att vara 

utanför och kliva in i en föreställningsvärld”) (2005). Det som förvånade mig var att de 

starka läsarna hade svårigheter med att förstå de ytliga och de djupare textplanen. Detta 
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kan ha berott på att det var ett textutdrag, eller helt enkelt att texten kan ha varit för svår 

för dem.  

I lästestet löd första frågan för den utvecklade färdigheten ”Vad har hänt med Simon?”. 

Som tidigare nämnt i föregående avsnitt, angavs en liknande fråga i filmtestet, däremot 

under den elementära färdigheten. Anledningen till att de formulerades olika, men även 

under olika läsfärdigheter är på grund av att de beskrivs olika detaljerat. I filmsekvensen 

får man se Simon bli kidnappad av Goblins, men i berättelsen nämns det bara att han har 

försvunnit, vilket gjorde att jag fick omformulera frågan och låta den vara mer öppen för 

olika teorier. I övrigt förekom samma frågor i de båda testen.  

6.4.1 EXPANDERAD LÄSFÄRDIGHET 

Eleverna kombinerar här den djupare textrörligheten och en rörlighet utåt. Eleverna 

kopplar även texten till egna erfarenheter och associerar utifrån texten till egna tankar och 

upplevelser (Folkeryd, af Geijerstam och Edling, 2006). Resultatet i procentantalet skiljer 

sig ännu mer i denna läsfärdighet än i den utvecklade vilket förklarar svårigheten i att gå 

in djupare i texten (20,5% i lästestet och 59% i filmtestet). Då den expanderade färdigheten 

kräver en djupare förståelse och ytterligare krav på även en djupare textrörlighet, var det 

svårt för många elever i läsgruppen som inte kunde formulera sig särskilt detaljrikt i svaren. 

”Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld,” visar sig i denna läsfärdigheten då 

läsaren är inne i textens värld på ett djupare plan och använder både sin textkunskap och 

bakgrundskunskap för att en skapa mening av texten. De tar in ny information och 

använder den för att gå vidare i vad de redan förstår av texten (Langer, 2005). De som har 

haft det svårare att förstå texten för att den var för svår, kan därmed kanske inte kunnat 

koppla texten till sina egna tankar eftersom de inte har haft någon större insamling av 

information från tidigare ”föreställningsvärldar”.  

 

I lästestet förekom en fråga som inte förekom i filmtestet; ”Varför ville inte Thimbletack 

ge Jared stenen?”. Som tidigare nämnt förekom inte denna sekvensen i filmen, men var 

ändå en stor del av berättelsen. Således var den viktig att ha med i testet.  

 

 

 

 

 



 

 
34 

6.5.1 AVANCERAD LÄSFÄRDIGHET 

Textrörligheten sätts här på prov då det krävs en mer interaktiv textrörlighet från elevernas 

sida. Textens syfte och hur den ska användas tolkar eleverna vidare med hjälp av att koppla 

in egna erfarenheter och upplevelser. Även om filmgruppen har ett större procentantal i 

denna läsfärdighet (71,5% i filmgruppen mot 60,5 %), skiljer det sig inte lika mycket 

mellan de två olika grupperna. Då frågorna gav mer möjligheter till tolkningar och 

kopplingar till egna erfarenheter upplevde jag att de flesta av eleverna på så sätt har fått 

formulera sina svar med hjälp av egna funderingar och tankar. Däremot formulerade sig 

tittarna mer detaljerat även här, och skrev teorier för en eventuell fortsättning av 

berättelsen, snarare än ”det slutar lyckligt” eller ”det slutar olyckligt”.  

Deras svar tyder på en struktur för hur en berättelse är utformad enligt dem själva. Genom 

att barn hör en specifik form av berättelser skapar de en egen abstrakt föreställning av dess 

struktur. De lär sig i vilken ordning en berättelse skall berättas utifrån exempelvis böcker 

de har läst och att en berättelse skall innehålla en huvudperson och exempelvis någon 

central händelse i form av ett problem som karaktärerna ska lösa uppstår (Johansson, 2005; 

Langer, 2005). ” Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld” och även ” Att stiga 

ut ur och objektifiera upplevelsen”” som Langer beskriver i sin teori består av denna 

specifika utvärdering och bedömning som eleverna visar i sina svar som baserar sig på 

igenkänningar och föreställningar av specifika genrer och som exempelvis deltagarnas 

slutsatser kring om berättelsen skulle få ett lyckligt eller dåligt slut. 

6.6.1 FOKUSGRUPPSINTERVJU 

Resultatet (som tidigare nämnt) visade att eleverna som sett filmen fått en tydligare 

uppfattning om karaktärerna och miljöerna och på så sätt upptäckt detaljer som inte läsarna 

har upptäckt. Detta har upptäckts genom deras olikheter i att beskriva detaljerat och sedan 

motivera sina svar till frågorna. Under intervjuerna märkte jag däremot att brister i 

elevernas läsfärdighet i läsgruppen blev desto mer markant. Alva berättar att hon trodde 

att det var i mitten av en bok som de fick läsa i, vilket stämmer. Detta kan ha försvårat för 

dem, vilket hon även berättar som en anledning till att texten var svår att förstå. Läsgruppen 

tar till egna spekulationer exempelvis under frågan ”Vad har hänt med Simon?” då alla 

möjliga svar kommer fram och flera av eleverna ändrar sitt svar under intervjuns gång (se 

5.3). Bland annat Stina uttrycker specifikt att hon bara gissade sig till ett svar som skiljde 

sig från det hon hade skrivit i testet. Alva har skrivit rätt svar i testet och berättar vad hon 

har skrivit i intervjun, men drastiskt tar hon till en helt annan gissning och tror att Simon 
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har hamnat i koma, vilket är ganska långt från hennes svar som tidigare var att han hade 

blivit kidnappad. Varför de gissar kan bero dels på att de inte har någon aning om vad som 

är rätt svar, har brist på motivation och upplever att de endast behöver leverera ett svar 

oavsett vad, eller att de ville trigga varandra till att svara ”konstigt”, vilket togs emot med 

skratt från de andra deltagarna i gruppen när det presenterades ett lustigt svar.  

En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är ledande frågor i intervjun. Jag pendlade 

mellan att uppmuntra eleverna att svara genom att presentera svarsalternativ och att inte 

ställa ledande frågor. Eftersom jag hade en förberedd intervjuguide ansåg jag att jag skulle 

kunna undvika ledande frågor helt, däremot blev följdfrågorna och mina bekräftande svar 

mer ledande än tänkt. Som jag har skrivit ut i dialogerna (se 5.3), var jag ganska ledande i 

även i mina frågeställningar, vilket jag inte var medveten om under intervjuns gång. Som 

nämnt ovan la jag större vikt vid att uppmuntra deltagarna till att skapa en diskussion 

snarare att tänka på mina formuleringar. Jag tror delvis att det kan ha påverkat resultatet, 

men jag tror även att jag har fått fram ett resultat som förmedlar representativa åsikter från 

samtliga deltagare. 

Syftet med läsningen går sällan fram, vilket leder till att intresset för litteratur inte alltid är 

så stort (Kåreland, 2015). Fokus ligger på vad de ska läsa, inte varför och hur de ska göra 

det, vilket visar sig i resultatet i form av brist på motivation (se 5.3.). Vad som utspelas 

under läsningen och vad som blir en följd av den är beroende av hur den inramas samt med 

vilka attityder, känslor och kunskaper som läsaren tar med sig till det litterära verket 

(Martinsson i Franzén, 2015). I läsgruppen verkar då mötet mellan deras egna repertoarer 

och de litterära verkets repertoar inte fullbordats för en lyckad läsning. Det blir således en 

läsning som skapar irritation och en känsla av ett misslyckande som Robin bland annat 

visar i fokusgruppsintervjun (se 5.3). Däremot verkade detta mötet bli desto mer lyckat i 

filmgruppen då läsarna hade lättare att förstå verket och dess budskap. Deltagarna i 

filmgruppen kunde beskriva och koppla egna erfarenheter till berättelsens innehåll på ett 

annat plan än vad läsgruppen kunde. Filmgruppen kunde även utgå mer från vad de har 

sett och referera det till sina egna svar gentemot läsgruppen. Film och snabba bildflöden 

är ett desto vanligare mediefenomen för de flesta elever och som också är en vana som 

integrerats i vardagens mediebruk, vilket även det kan ha påverkar filmgruppens mer 

utvecklade textrörlighet (Axelson, 2014). 
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Elever rör sig ständigt i olika varianter av textformat, där bland annat filmer kan bidra till 

en ökad textrörlighet och läsförståelse (Liberg, 2011), vilket även har visat sig i 

undersökningens resultat.  

6.7.1 SAMMANFATTNING  

Sammantaget visar resultatet av undersökningen en procentuell skillnad på 19,5% mellan 

läsgruppen och filmgruppen utifrån den totala poängsumman, vilket visar en ökad 

textrörlighet hos de elever som såg filmen. Läsfärdighetsgraderna gäller 10-åringar i 

Libergs rapport för PIRLS (2010). Därför har jag haft i åtanke att eleverna eventuellt når 

de högre kraven i mina textrörlighetstest, men även att testen sker på engelska. Jag kopplar 

detta till Libergs rapport i PIRLS (Liberg, 2010). Där framkommer det att det finns stora 

likheter mellan grupper av läsare. De mer starka läsarna har ofta ett större intresse för att 

läsa. Däremot har de starkare läsarna haft det svårt att tolka texten i textutdraget. Antingen 

har texten varit för svår, förvirrat på grund av textutdraget eller så har det helt enkelt inte 

funnits en motivation för berättelsens handling. Läsandet underlättas av att innehållet är 

intressant, meningsfullt och gripbart, vilket däremot inte verkar ha skett i denna läsgrupp.  

Ett ökat procentantal i vardera läsfärdig hos filmgruppen kan grunda sig i att eleverna har 

haft lättare att följa handlingen i berättelsen då de har stöd i form av rörliga bilder och 

illustrationer, tillskillnad från de enstaka bilderna som skildrar sig i lästestet (Boglind och 

Nordenstam, 2016). Filmgruppen kan även med hjälp av de rörliga bilderna fått en klarare 

uppfattning om karaktärer och miljöer (Kåreland, 2015). De icke-rörliga bilderna som 

representerades i textutdraget upplevdes inte utifrån deltagarnas svar, vara mycket till 

hjälp. I eftertanke kunde jag ha uppmuntrat läsgruppen mer att titta på bilderna till texten, 

även om de inte var så detaljerade för att bidra till en formulering av svar. Som tidigare 

nämnt kan texten även ha varit för svår, även om den riktar sig till 10-12-åringar. Texten 

hade kanske kunde lämpat sig bättre i en högre ålder än 11, i alla fall i denna grupp av 

elever.  

 

6.8.1 VIDARE FORSKNING 

 

Utifrån studiens resultat har det visat sig att filmer kan bidra till att öka elevens 

textrörlighet. Eftersom filmen motiverar de flesta eleverna till att vilja ta del av berättelsens 

värld, anser jag att filmen borde ta en större del i läsförståelseundervisningen. Genom att 
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integrera bilden och undervisningen om film i svensk respektive engelskämnet anser jag 

att man delvis kan integrera textbaserad läsförståelse med filmbaserad. 

Ämnesövergripande kan bild och engelska (även svenska) samspela och ta del av varandras 

kunskapsområden. I och med bildämnet som inkluderar filmvetenskapen och hur man 

tolkar de rörliga bilderna med påverkan från t.ex. ljud, kameravinklar och ljussättning, 

anser jag att lärare i respektive ämnen kan ta del av varandras kompetenser i de områden 

där berättelsen inverkar.  Elevers förmåga att till textrörlighet i film bör tas tillvara på och 

utnyttjas för att skapa en eventuell ökas textrörlighet i bokformatet. På så sätt tror jag även 

att eleverna kan hitta flera sätt att tolka texter i litteraturen med användning av kunskaper 

i rörliga bilder i filmer. Vidare kan eleverna även eventuellt uppskatta mer detaljer och 

målande beskrivningar vilket visar sig i resultatet.  

En uppföljning av denna studie skulle vidare kunna undersöka kring hur man kan arbeta 

med film i undervisningen och hur man kan arbeta ämnesövergripande mellan ämnet bild 

och språk som engelska och svenska. En inledning i ett motiverande arbete med berättelse 

och texter är ”fanfiction” där skribenten fortsätter på en berättelse med utgångspunkt i en 

eventuell favoritfilm/favoritbok med favoriserade karaktärer vilket har påvisats vara en 

motiverande ingång i berättelsens värd (Axelson, 2014; Boglind & Nordenstam, 2016; 

Löving, 2011; Öhman, 2015). 
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8. BILAGOR 

8.1 SAMTYCKESBLANKETT 
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8.2 ENKÄT 
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8.3 SORTERING AV LÄS RESPEKTIVE FILMGRUPP 

Nedan har jag markerat vilka filmer/böcker som de har sett/läst. De rödmarkerade i min 

gruppering ses som prioriteringar.  

1. Peter och draken Elliot,  

2. Spiderwick, 

3. Bron till Terabithia, 

4. Avatar – Legenden om Aang 

5. Fantastiska vidunder 

6. Kubo och de två strängarna 

7. Den stora vänliga jätten 

8. Percy Jackson 

9. Eragon 

Filmgruppen    Läsgruppen 

Nr 3 1, 7  Nr 22 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Nr 16 2, 3, 4, 8,  Nr 20 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 

Nr 31 1, 2, 3, 5, 8  Nr 27 4, 8, 9 

Nr 14 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 Nr 11 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 

Nr 1 2, 3, 6, 7, 9  Nr 4 1, 4, 5, 7, 8, 9 

Nr 21  2, 3, 4, 6, 8, 9 Nr 5 2, 3, 4, 6 ,7 ,8 9 

   Nr 26 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 

   Nr 12 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 

   Nr 10 2, 4, 5, 6, 8, 9 

Utefter detta schema hade jag endast kvar ”Spiderwick” och ”Bron till Terabithia” som 

filmer/böcker kvar. Jag fick utesluta en av mina prioriteringar i ”Läsgruppen” då det inte 

gick att hitta någon gemensam nämnare i filmer/böcker. Jag uteslöt sedan de som hade sett 

någon av de tre titlarna nämnda ovan. De som blev kvar i ”Läsgruppen” och 

”Filmgruppen” blev då; 
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Filmgruppen    Läsgruppen 

Nr 16 2, 3, 4, 8,  Nr 22 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Nr 14 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 Nr 20 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 

Nr 21  2, 3, 4, 6, 8, 9 Nr 11 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 

Nr 1 2, 3, 6, 7, 8, 9 Nr 5 2, 3, 4, 6 ,7 ,8 9 

   Nr 12 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 

Jag har nu kollat vilka namn som representerar vilken elev i klassen och gett dem nya 

namn.  

Filmgruppen   Läsgruppen     

Ida – Nr 16   Robin – Nr 22 

Sara – Nr 14   Stina – Nr 20 

Elin – Nr 21   Klara – Nr 11 

Tim– Nr 1   Alva – Nr 12 
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8.4 LÄSFÖRSTÅELSE – TEXTEN 
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8.5 LÄSFÖRSTÅELSE – TILL TEXTEN 

 

 

 

 

 

 



 

 
11 

 

 

 

 

 

 



 

 
12 

8.6 LÄSFÖRSTÅELSE – FILMEN 
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8.7 SORTERING OCH POÄNGSÄTTNING MED RESULTAT 

Läsförståelsen: max 41 p Filmförståelsen: max 47 p 

Elementär: 15p Elementär: 14p 

Utvecklad: 11p Utvecklad: 9p 

Expanderad: 6p Expanderad: 16p 

Avancerad: 9p Avancerad: 9p 

Svar:  

Elementär: 7/5/6/5   

(46%/33%/40%/33%)  

33-46% M=5,75 (38%) 

Elementär: 4/7/6/12   

(28%/50%/42%/85%) 

28-85% M=7,25 (51,25%) 

Utvecklad: 8/9/6/7   

(72%/81%/54%/63%) 

54-81% M=7,5(67,5%) 

Utvecklad: 7/6/8/7   

(77%/66%/88%/77%) 

66-88% M=7(77%) 

Expanderad: 2/2/1/0   

(33%/33%/16%/0%) 

0-33% M=1,25(20,5%) 

Expanderad: 11/4/15/8 

(68%/25%/93%/50%) 

25-93% M=9,5(59%) 

Avancerad: 6/7/6/3   

(66%/77%/66%/33%) 

33-77% M=5,5(60,5%) 

Avancerad: 7/4/7/8   

(77%/44%/77%/88%) 

44-88% M=6,5(71,5%) 

 

Elementära (max 15 poäng för läsförståelsen, max 14 i filmförståelsen) 

”Vad hittar Jared och Mallory i skjulet?” (max 5 poäng) 

I denna frågan kan man få 1 poäng per sak man nämner finns i skjulet (max 5 

poäng) 

I texten utspelar sig en händelse där Mallory och Jared går in i ett skjul utanför deras nya 

hus, där de hittar diverse föremål. Tidningar, verktyg och redskap för hästskötsel och ett 

föremål som kallas för ”the strangest eyepiece”. Alla eleverna som läste texten nämnde 

vardera sak, men däremot bara en av sakerna vardera. En elev valde däremot att inte svara.  

1/1/1/0 

”Vilka karaktärer finns med?” (max 9 i läsförståelsen, max 11 i filmförståelsen) 
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Här får man ett poäng per karaktär man nämner (Mallory, Jared, Simon, 

Thimbletack, Goblins). Två poäng får man om man nämner Aurthur Spiderwick 

eller Lucinda. I filmförståelsen får man även två poäng om man nämner mamman. 

 

Alla elever i läsgruppen nämner Mallory och Jared. 3 av 4 nämner även Thimbletack. 1 

elev nämner Aurthur Spiderwick som nämns en gång i texten, och en annan elev nämner 

en annan karaktär som även den nämns en gång: Lucinda. 

5/4/4/5 

I filmgruppen nämner alla karaktären Jared. Storasystern nämner ingen namnet på utan i 

form av ”systern”, ”en tjej som jag tror är hans storasyster” eller ”2 vänner”. 2 av eleverna 

nämner namnet Simon, och en tredje innefattar Simon i sitt svar av ”2 vänner”. En elev 

skildrade även ut att Simon är Jareds tvilling ”som inte trodde honom när han sa att det 

finns mer än oss i det där huset”. Däremot trodde den här eleven att Jared är en tjej. 2 av 

eleverna nämner Goblins. 3 av 4 elever nämner Thimbletack. En elev väljer att nämna två 

möss som visas under en kort sekvens. En annan nämner även mamman som nämns i form 

av en fråga som Jared frågar sin syster i filmen.   

2/5/4/6 

”Vad gör stenen som Jared får av Thimbletack? Ringa in ditt svar!” (max 1 poäng) 

Ett poäng för rätt svar. 

A Den gör så att Jared kommer till en annan värld 

B Den gör så att Jared kan läsa 

C Den gör att Jared kan se djur som ingen annan människa kan se 

Läsgruppen hade varierade svar. Två av eleverna svarade rätt alternativ (C), medan en 

tredje svarar att hon tror att ”Jared kommer till en annan värld”. Den fjärde svarade inte på 

frågan. 

1/0/1/0 

Filmgruppen var enig om rätt svar.  

1/1/1/1 
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”Vad är det för cirkel runt huset? Ringa in ditt svar!” (max 1 poäng) 

Ett poäng för rätt svar 

A en rabatt/plantering, 

B en skyddscirkel,  

C en bana för Mallory att fäktas i 

Thimbletack demonstrerar en cirkel i dammet på en bänk och visar sedan Jared utanför 

fönstret. Det visar sig att svamparna som formar en ring runt huset är en skyddscirkel som 

skyddar dem från goblins.  

Eleverna är enliga i sitt svar. 

1/1/1/1 

”Vilka har kidnappat Simon? A Troll, B Dvärgar, C Goblins” (max 1 poäng) 

Ett poäng för rätt svar. 

Frågan i filmförståelsen formulerades som en sluten fråga med svarsalternativ, då det 

framgår mer tydligt vem som har kidnappat dem. Alla i gruppen var eniga om svaret 

”Goblins”. 

1/1/1/1 

Utvecklad (max 11 poäng för läsförståelsen, max 9 i filmförståelsen) 

”Vad har hänt med Simon?” (max 2 poäng) 

Två poäng om svaret inkluderar ”kidnappad”/”fångad”/”Goblins” 

I läsförståelsen var frågan en öppen fråga, vilket gör att den inte hamnar under den 

elementära färdighetskategorin. Alla eleverna i gruppen konstaterade att någonting hade 

hänt med Simon, antingen ”kidnappad”, ”fångad” av goblins eller till och med ”dödad” av 

monster. I läsgruppen beskriver 3 av 4 elever att Simon har blivit kidnappad av antingen 

”monster” eller ”goblins”. En elev motiverar sitt svar med att ”de i sådana fall inte skulle 

vara så rädda för goblins”. Denna elev utvecklar sitt svar och nämner även att Jared 

försöker rädda honom.  En elev skriver att Simon ”har blivit dödad av monster”. 

2/2/0/2 

”Vad handlade texten om?” och ”Vad handlade filmen om?” (max 2 poäng) 
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Två poäng om svaret i läsförståelsen inkluderar huvudintrigen när Simon blir 

tillfångatagen. 

Två poäng om svaret i filmförståelsen inkluderar boken och en konsekvens av att 

Jared har den. 

Alla elever i båda grupperna formulerade i deras svar att texten/filmen handlade om att 

karaktären Simon blir tillfångatagen och fångad av ”varelser”, ”monster” eller ”goblins”. 

Däremot nämner bara läsgruppen namn på karaktärer som huvudpersonen (Jared) och 

andra medkaraktärer som systern (Mallory) och ett väsen som hjälper dem på resan 

(Thimbletack).  

2/2/2/2 

2/2/2/2 

”Berätta om Jared!” (max 3 poäng) 

1 poäng om svaret inkluderar att det är en ”kille”. 2 poäng om flera detaljer läggs till 

som utseende/ personlighet/ uppgift i berättelsen. 3 poäng om exempelvis både 

utseende och personlighet nämns.  

I läsgruppen beskriver 3 av 4 elever Jared som en kille som ”fick reda på att Simon hade 

blivit tagen av Goblins”, har ”mörkt hår, en hoodie på sig, o en ryggsäck o är ganska 

smal”(utifrån bilderna i texten) och ”som vill ha stenen för att hitta Simon”. Den fjärde 

eleven tror att Jared är en tjej ”som inte vill att någon ska röra henne. Hon blev biten av en 

råtta. Hon blev arg när någon pillade på henne”. 

0/2/2/2 

I filmgruppen beskrivs det mer detaljerat. Förutom att ”han har brunt hår”, skriver eleverna 

att det är ”en kille med livlig fantasi och gillar att lösa mysterium”, som ”läser böcker och 

gillar monster” och som är ”smart, nyfiken och som vill få saker gjorda”. 

   

2/2/2/3 
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”Vad är en Goblin?” (max 2 poäng) 

1 poäng om svaret inkluderar exempelvis ”monster” eller ”väsen”. 2 poäng om det 

motiveras vad deras roll i berättelsen är. 

3 av 4 elever i läsgruppen beskriver en ”goblin” som ”monster som vill fånga dem” för att 

”bilderna visar det”. En annan elev beskriver goblinsen som ”troll” för att ”det finns bilder 

på små troll”. En annan elev nämner flera olika svar; ”monster/fladdermus”. Den fjärde 

eleven skrev aldrig ett svar på frågan. 

2/1/1/0 

Filmgruppen beskriver goblinsen som ”elaka monster”, ”osynliga varelser” och ”ett 

väsen”. En elev motiverar sitt svar ”monster” då det är ”dem som vill ha boken”.  

1/1/2/1 

”Hur gamla tror du att Jared och Mallory är?” (max 2 poäng) 

1 poäng för en gissning på ålder. 2 poäng om det ingår en motivering. 

Läsgruppens uppfattning var mellan 12-16 år. Två elever motiverar att ”de ser ganska unga 

ut”. En elev nämner specifikt att ”pojken” är 13 och ”flickan” är 14 år. 

2/2/1/1 

Filmgruppen angav en åldersrang mellan 11-17 år. En elev motiverar sitt svar med att hon 

tror att ”barnen är i vår ålder för att dom ser ut som det”. En annan motiverar ”för de är 

inte så gamla”. En elev nämner även Thimbletacks ålder: ”ca 100 år”. 

2/1/2/1 

Expanderad (max 6 poäng för läsförståelsen, max 16 i filmförståelsen) 

”Varför ville inte Thimbletack ge Jared stenen?” (max 4 poäng) 

3 poäng får man för att beskriva vad stenens egenskaper är. 4 poäng får man om 

man nämner Thimbletacks brist på tillit till Jared och Mallory. 

En sekvens i berättelsen innehåller en intrig mellan Jared och Thimbletack. Thimbletack 

gömmer stenen (som även kallas för ”the lens of stone”), bakom sin rygg och tar fram 

dem framför Jared och Mallory i skjulet. Jared sträcker sig efter stenen, men Thimbletack 
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vägrar då ge den till honom. Sekvensen slutar med att Jared rycker stenen från 

Thimbletack. 

Två av eleverna motiverar sina svar med att någon form av magi ingår om stenen hamnar 

i händerna på någon annan; ” för då kommer Thimbletack till en annan värld” och ”för 

den var magisk”. En tredje elev svarar med en eventuell tillbakablick innan berättelsen 

och svarar ”om de skulle misslyckas med att rädda Simon. Jag tror att de mislyckades en 

gång innan”. Den fjärde eleven svarade inte på frågan. 

0/0/1/0 

”Vem är Authur Spiderwick?” (max två poäng i läsförståelsen, max 3 poäng i 

filmförståelsen) 

I texten nämns ”Aurthur Spiderwick” i den formen att Mallory och Jared hittar en tidning 

där det står att Aurthur Spiderwick är den överlevande brodern där dem blev attackerade 

av en björn.  

I filmen nämns Aurthur som en författare till en bok som också skildras i en tavla som 

hänger på en vägg. Thimbletack kallar även Aurthur för ”mästare”. 

I läsförståelsen får man 2 poäng om man nämner händelsen som står i tidningen, 

exempelvis ”den överlevande brodern”.  

I filmförståelsen får man 2 poäng om man nämner att det är en släkting (inte pappan) 

eller ”mästaren”. 3 poäng får man om man nämner att ”det är författaren till boken” 

eller ”han som har hittat alla monster”. 

I läsgruppen beskriver två av eleverna incidenten med björnattacken. En elev svarar att 

”det är någon som håller sig i skuggorna”, motiverat med att han inte nämns mycket i 

texten och verkar på så sätt inte vara en viktig karaktär i berättelsen. Den fjärde eleven 

uttryckte en förvirring i sitt svar och utgick från bilderna. Däremot svarade eleven inte 

någon av de mänskliga karaktärerna som visades utan en bild på en orm. ”Det var de enda 

som var kvar” motiverade eleven. 

2/2/0/0 

I filmgruppen framkom det även här olika svar. En elev tror att Thimbletack är Aurthur i 

en motivering som lyder ”för att det är ett annorlunda namn”. En annan elev förklarar att 

det är Jareds pappa, då ”de verkar känna varandra”. En tredje elev nämner att det är ”någon 
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i Jareds eller Simons familj. En avlägsen släkting eller typ morbror/farbror”. Den fjärde 

eleven lyckades skildra det rätta svaret; ”Han kanske är han som upptäckte alla monster. 

För de kallar honom mästare”. 

0/0/3/2 

”Hur vet Jared att Thimbletack gillar honung?” (max två poäng) 

Jared märker i filmen att det döljer sig ett djur i ett skyddad rum i deras hus. Han läser i 

boken att varelsen som han misstänker att det är, gillar honung och lockar fram varelsen 

Thimbletack. Honungen lugnar även honom när han blir arg. 

1 poäng om man nämner att han har läst det. 2 poäng om man nämner att han har 

läst det i boken.  

Alla elever svarade att han läste det. En elev uttrycker dock inte specifikt att han läste det 

i boken som han hade. 

2/1/2/1 

”Vem är det som smyger i buskarna i början?” (max 3 poäng) 

I början av klippet som eleverna fick se, upplever man en subjektiv kameravinkel, ur någon 

annans ögon. Varelsen som man får se ifrån gör grymtande ljud och smyger i buskarna för 

att tjuvkika på Jared, Mallory och Simon i trädgården. Varelsen springer sedan fram mot 

Jared, som inte ser varelsen då den är osynlig för honom.  

Två poäng om man nämner att det är en fiende. 3 poäng om man nämner att det är 

just en Goblin eller ”de gröna monstrena”. 

Två av eleverna tror att det är en goblin, vilket stämmer. De andra två refererar till det 

andra väsendet man möter i klippet, nämligen Thimbletack. En av dessa två elever har 

strykt över sitt tidigare svar, vilket var goblin och ändrat till Thimbletack. Den sista eleven 

motiverade sitt svar ”Thimbletack” med att ”det verkade som han gjorde det eftersom han 

var i huset sedan”.  

3/0/3/0 

”Vad är det för bok som Jared har?” (max 4 poäng) 
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I filmen har Jared hittat en bok som han springer ut med till Mallory och Simon i 

trädgården. Boken innehåller en massa fakta om olika väsen. Thimbletack uttrycker sin 

ilska senare i första mötet med Jared och boken, då han inte har lyckats göra sin ”mästare” 

nöjd och hålla boken gömd.  

2 poäng om man nämner att den innehåller fakta om väsen. 3 poäng om man nämner 

att det är en hemlig eller bok som monsterna vill ha. 4 poäng om man nämner att det 

är Aurthur Spiderwick som har skrivit den. 

Tre elever svarar att boken just innehåller fakta om olika väsen. Motiveringen till två av 

elevernas svar är en referens till den scenen där Jared pekar och visar olika väsen och 

monster i boken. En elev svarar att det är ”den beskyddande boken”. En annan elev hävdar 

att det är just Aurthur Spiderwick som har skrivit boken, vilket också stämmer. 

3/0/4/2 

”Varför blev Thimbletack så arg?” (max 4 poäng) 

När Jared visar Thimbletack boken blir Thimbletack dubbelt så stor, grön och väldigt arg.  

3 poäng om man nämner att han blev arg för att boken var i fel händer eller har svikit 

sin mästare. 4 poäng om man nämner att han blev arg för att Jared har läst den. 

Två av eleverna svarar utifrån sekvensen som visar på Thimbletacks besvikelse över att 

inte ha skyddat boken tillräckligt. En av dessa eleverna specificerar Thimbletacks 

besvikelse då han ”hade svikit sin mästare”. En annan elev refererar till skyddscirkeln och 

svarar att ”han ville inte att killen skulle ta ut boken från cirkeln”.  

3/3/3/3 

Avancerad (max 9 poäng för läsförståelsen och filmförståelsen) 

”Varför rimmar Thimbletack? Varför tror du det?” (max 4 poäng) 

3 poäng för att ha nämnt en orsak. 4 poäng för en tillhörande motivering. 

Läsgruppen bidrog med fyra helt olika svar. Två elever hade fokus på hur de upplevde  

Thimbletacks sätt att  kommunicera; ”för att det ska låta coolt” och ”Jag tror att det är enda 

sättet för honom att prata”. Det första elevsvaret tillsammans med en annan elev hade även 

fokus på Thimbletacks kommunikation i form av en försvarsmekanism; ”för att ingen ska 
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kriga mot honom” och ”jag tror för att goblinsarna ska komma” löd svaren då. Den sista 

eleven motiverade enkelt med svaret” för det kanske e ett djur?”.  

3/3/3/3 

Filmgruppen formulerade liknande svar. Samma som att en elev i läsgruppen formulerade 

att Thimbletack rimmade för att ”det ska låta coolt”, svarade en elev i filmgruppen att ”det 

ska låta bra”. En annan elev formulerade rimmandet som ett sätt för Thimbletack att visa 

känslor; ”för att han var arg”. En annan elev refererar till Thimbletack som ett väsen och 

fortsätter i ”fantasyandan” och skriver att ”det kanske är en förbannelse eller bara så han 

är”. Den fjärde eleven svarade inte på frågan. 

3/0/3/3 

”Vad kommer hända sen? Varför tror du det?” (max 5 poäng) 

3 poäng om man nämner hur man tror att berättelsen kommer sluta. 4 poäng om 

man nämner en motivering. 5 poäng om man skriver en eventuell teori om vad som 

kommer att hända. 

I läsgruppen var det en av fyra elever trodde att ”Mallory och Jared kommer befria Simon”. 

Eleven fortsätter; ”Varför? Jo, för att de allra flesta böcker och filmer slutar alltid med ett 

lyckligt slut”. Två av eleverna tror däremot att de inte kommer att lyckas och antingen ”bli 

skadade” eller ”bli dödade av monster”. Den sistnämnde eleven svarar däremot att ”eller 

så kommer dem lösa allting och allting är bra igen”. Den eleven som tror att de kommer 

bli skadade tror även att ”stenen kommer gå sönder och någon måste laga den så snabbt 

som möjligt”. Den fjärde har inte svarat på frågan. 

3/4/3/0 

Filmgruppen visar mer svar för ett lyckligt slut. Simon kommer ”bli räddad” och ”dem 

kommer befria honom”. Annars ”hade han varit uppäten” eller motiveringar som ”för de 

måste rädda honom” och ”för att han var inlåst/tagen av monster” löd bland två av eleverna. 

Den fjärde eleven utvecklade sitt svar en mer beskrivande fortsättning av berättelsen; ” 

sedan kommer tillsammans med Thimbletack försöka ta reda på mer saker om Aurthur 

Spiderwick och göra några saker med boken. Jag tror det för att det känns som om det är 

handlingen på något sätt”.  



 

 
24 

4/4/4/5 
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8.8 INTERVJUGUIDE – LÄSGRUPPEN 

 

Uppvärmning 

Vad tyckte ni om texten? (Spännande, svår) 

Har ni någon favorit bok/film/serie? 

Filmer och böcker från enkäten;  

Stina; sett Peter och Kubo 

Klara; sett Peter och BFG 

Alva; sett Avatar 

 

• Vad handlade texten om? Någon som vill berätta? 

 

• Vi har ju nämnt några karaktärer nu, men vilka hade vi med? 

Robin, vilka har du skrivit? 

Vem är Lucinda? Aunt? (moster/faster) 

Vilka är dem andra? Mallory, Thimbletack? 

 

• Vem är Jared? 

Alva?  

(Bilderna) 

 

• Vad har hänt med Simon? 

Stina? Lever han?  

Vem har kidnappat honom Klara? 

 

• Vem är Simon? 

• Varför rimmar Thimbletack? 

Alva? 

Klara? 

Robin, rimmar när han blir rädd? 
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Stina? 

 

• Vem är Aurthur Spiderwick? 

Alva? 

Klara? 

Stina, du trodde det var ormen? (bild) 

Vem är ormen? 

Robin, varför tror du att han höll sig i skuggorna? 

 

• Hur gamla tror du att Jared och Mallory är? 

12-16 år 

Ser dem ut att vara jämngamla med er kanske? 

Är dem lika gamla båda två? 

Hur gammal är Thimbletack? 

Hur gammal är Simon? 

• Vad hittar Jared och Mallory i skjulet? 

• Varför ville inte Thimbletack ge Jared stenen? 

Robin? 

Stina, du trodde den var magisk? 

Alva, du trodde att Thimbletack inte litade på Jared och Mallory? 

 

• Stenen var ju magisk, vad tror du att den gör Klara? 

Robin? 

Alva/Stina? 

 

• Vad är en goblin? 

Robin? 

Stina? 

Klara såg bilderna på ”trollen”, Du med Alva 
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• Vad tror du kommer att hända sen? 

Alva tror att de inte kommer att lyckas, med vaddå? 

Klara tror att det kommer att sluta lyckligt för att det brukar göra det. 

Stina, du var inte riktigt säker 

Robin? 
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8.9 INTERVJUGUIDE – FILMGRUPPEN 

Uppvärmning 

Vad tyckte ni om texten? (Spännande, svår) 

Har ni någon favorit bok/film/serie? 

Filmer och böcker från enkäten;  

Sara – Sett Peter, BFG 

Tim – Sett Peter, Avatar, Fantastiska, Percy + läst 

Ida – Sett Peter, Fantastiska, Kubo, BFG, Eragon 

Elin– Sett Peter, Fantastiska, BFG + läst halva 

 

• Vad handlade filmen om? 

Sara, en bok som monstrena ville ha 

Varför ville de ha den? Shana? 

Tim, den skyddades av Jared och vem mer? 

Ida, vad fanns i boken? 

 

• Vilka mer karaktärer fanns med? 

Sara? Är Simon en tvilling? 

Ida? Mamman nämndes snabbt också 

Elin? Mössan var med, vilka är de? 

Tim, vilka två vänner? 

Är dem kompisar? Familj? 

 

• Vad kan vi berätta om Jared då? 

Tim, livlig fantasi? 

Elin, böcker och gillar monster 

Ida, vill få saker gjorda? Smart? 

Sara? 
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• Vem smyger i buskarna? 

Tim, du ändrade dig? 

Sara, monstrena 

Elin,  

Ida, Thimbletack? 

 

• Tillbaka till boken då, vad är det för bok? 

Ida, du berättade ju om den innan 

Elin, väsen/monster? Har Aurthur skrivit den? 

Sara? 

Tim, beskyddande boken? 

 

• Hur vet Jared att Thimbletack gillade honung? 

Alla trodde att det stod i boken, han gissade inte bara då? 

 

• Vad är det för cirkel runt huset? 

Alla trodde samma, inte bara en plantering? 

• Vilka hade kidnappat Simon? 

 

• Vem är Aurthur Spiderwick? 

Tim, du trodde att det var pappan? 

Ida, du trodde att det var någon släkting med? 

Sara, den lilla figuren? 

Elin, mästaren som upptäckte alla monster? 

 

• Hur gamla  tror ni att de olika karaktärerna är? 

Barnen 10-17 år 

Ser dem jämngamla ut med er kanske? Är alla karaktärerna lika gamla? 

Ida, hur gammal är Thimbletack? 
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Vad tror resten? 

 

• Varför rimmar Thimbletack? 

Sara, för att han var arg 

Tim? 

Elin, för att det ska låta bra? 

Ida, förbannelse eller personlighet 

 

• Varför blev Thimbletack så arg? 

Ida, 

Tim, svikit mästaren, vem är mästaren? 

Sara, 

Elin, 

 

• Vad är en Goblin? 

Sara, elaka monster 

Elin, de som ville ha boken 

Ida, väsen 

Tim, osynliga 

 

• Vad gör stenen? 

Magisk? 

Vilka djur kan han se? 

 

• Vad tror du kommer att hända? 

Alla tror att Jared kommer att rädda Simon 

Tim, de hade redan ätit upp honom annars? 

Ida, du hade en intressant teori? 

 



 

 
31 

 

 


	1. Inledning
	2. Bakgrund
	2.1 Elevers vardag i undervisningen
	2.2 Textrörlighet, läsfärdighet och föreställningsvärldar
	2.3 Multimodala texter
	2.4 Fantasy
	2.5 Böcker
	2.6 Filmer
	2.7 Teoretiska perspektiv
	2.7.1 Litterära -och narrativa kompetenser


	3. Syfte och frågeställningar
	4. Metod och material
	4.1 Reliabilitet och validitet
	4.2 Etiska principer
	4.3 The Spiderwick Chronicles
	4.4 Urval
	4.4.1 Val av utdrag i bok och film
	4.4.2 Enkät
	4.4.3 Textrörlighetstest
	4.4.4 Fokusgruppsintervjuerna

	4.3 Tillvägagångssätt
	4.3.1 Enkäten
	4.3.2 Textrörlighetstesten
	4.3.3 Fokusgruppsintervjuerna


	5. Resultat
	5.1 Utformning av läs -och filmgrupp
	5.2 Elevernas läsfärdigheter
	5.3 Fokusgruppsintervjuerna

	6. Diskussion
	6.1 Metoddiskussion
	6.2 Resultatdiskussion
	6.2.1 Elementär läsfärdighet
	6.3.1 Utvecklad läsfärdighet
	6.4.1 Expanderad läsfärdighet
	6.5.1 Avancerad läsfärdighet
	6.6.1 Fokusgruppsintervju
	6.7.1 Sammanfattning
	6.8.1 Vidare forskning


	7. Referenser
	8. Bilagor
	8.2 Enkät
	8.3 Sortering av läs respektive filmgrupp
	8.4 Läsförståelse – texten
	8.5 Läsförståelse – till texten
	8.6 Läsförståelse – Filmen
	8.7 Sortering och poängsättning med resultat
	8.8 Intervjuguide – Läsgruppen
	8.9 Intervjuguide – Filmgruppen


