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Abstract 

Apple, Papple, Pirum, Parum…  

A study made by Alexandra Megas and Merna Kifork with guidance of Anna Lindqvist B. 

 

Reading in Sweden has not always looked like it does today. Reading and reading 

comprehension has a history and it has been influenced by different factors, earlier as well as 

today. Today the society has a different view of reading and reading comprehension than 

before. Reading today is more like a central part of a human’s everyday life where we are 

surrounded by different forms of writing that requires reading constantly.  

 

The purpose of this essay is to examine how the past and current research looks at children´s 

reading and reading comprehension in Sweden, within the school subject Swedish. What the 

literature says about how the society sees reading today what it looked like in the past and 

also its development over time. This study also aims to analyze if there are any socio-

economic factors that affects children's reading and reading comprehension. In order to 

pursue this study, we have chosen to use the following questions: What does the previous 

research say about reading comprehension? How does the previous research look at reading 

in a historical perspective? What does the previous research say about children's reading 

comprehension today? Which socio-economic factors have influence on children’s reading 

and reading comprehension? 

 

We have chosen to do a literature-study which is based on previous research about children´s 

reading and reading comprehension, both national and international. In order to obtain 

relevant research for our area, the research was made on different databases such as DiVA, 

ERIC and the school library. We have chosen to look at the previous research through the 

transactional theory made by Louise Rosenblatt (2002). 

 

This study showed that the view of reading and reading comprehension has changed through 

time. The study showed that the socio-economic factors as gender, heredity and environment 

has an effect on children´s reading and reading comprehension. 

 

Nyckelord: Läsförståelse, läsning, läsvana, läslust, literacy, skolans tidigare historia, skolans utveckling 

Keywords: Reading comprehension, reading, reading habit, reading desire, literacy, the school´s earlier history, 

school development 
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Förord 

 

Vi skulle vilja ägna ett stort tack till vår fantastiska handledare Anna Lindqvist Bergander 

som varit ytterst värdefull och ett stort stöd under skrivandets gång.  

Vi vill även passa på att tacka våra föräldrar för allt stöd ni gett oss och det tålamod ni haft 

med era frånvarande döttrar under denna tid. 

Ett stort tack till de som korrekturläst vårt arbete när vi tillslut blivit blinda för eventuella fel. 

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till varandra, som oavsett mot- eller medgångar 

funnits vid varandras sida, dag som natt. 

TACK! 

Alexandra Megas & Merna Kifork   
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1. Inledning 

Läsning i Sverige har inte alltid sett ut som den gör idag, den har en historia och det är 

mycket som har påverkat dagens läsning, såsom förändringen av skolan och olika 

lästraditioner. I dagens samhälle ses läsning som en vardagsaktivitet, dagligen läser vi 

någonting och vi omges i stor utsträckning av någon form av skrift. Läsning är en central del 

hos de flesta människor i Sverige idag och har en stor betydelse för individens framgång och 

engagemang i samhället (Fredriksson & Taube 2012, s. 8-9, 15, 47). Läsning skapar och 

konstruerar mening till våra liv, förståelse om vilka vi är, förståelse för våra medmänniskor 

och om vår omvärld (Olin-Scheller 2008, s. 6). ”Läsandet är för tanken vad regnet är för 

grödan.” (Amborn & Hansson 1998, s. 22). 

 

Varför detta intresse för läsning? Eftersom läsning anses utgöra en stor del av våra liv är det 

viktigt att förstå vikten av läsförståelsens betydelse för människan och samhället. Att veta hur 

man ska främja elevens läsförmåga och hjälpa dem till att hitta motivationen och lusten till 

läsning är idag en central del i yrket som lärare. Pedagogens uppdrag är att främja elevers 

lärande och skapa lust till att lära samt att anpassa undervisningen till de förutsättningar och 

behov varje enskild elev har och behöver (Skolverket 2011, s. 7-8). 

 

Denna studie, utöver huvudsyftet, har även som avsikt att förbereda oss för det kommande 

yrket som pedagoger. Veta varför vi undervisar som vi gör och att i undervisningen alltid ha 

ett klart syfte samt att alltid sätta elevens behov i centrum för att i så stor mån som möjligt 

bilda och utbilda nästa generations goda samhällsmedborgare.  
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1.1 Begreppsdefinitioner 

Nedan presenteras ett antal begrepp som är viktiga att förstå under läsningens gång samt för 

det kommande uppdraget som lärare. Begreppen är svårdefinierade och komplexa och gör det 

därför svårt att skapa en enkel begreppsförklaring, därför har vi valt att ta fram ett flertal 

förklaringar av samma begrepp som leder till en bredare förståelse. 

 

Läsning – ”Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övning 

för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och förståelse. 

Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är 

resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att både 

avkodning och förståelse fungerar väl.” (Nationalencyklopedin). 

 

Läsförståelse – ”Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven 

text och samspelar med den.” (Bråten 2008, s. 13-14). Nationalencyklopedin definierar kort 

läsförståelse som ”förståelse av vad man läser” (Nationalencyklopedin). Barbro Westlund 

definierar Läsförståelse som ”… en dynamisk och målorienterad process, som inkluderar 

färdigheter, strategier, tidigare kunskap och motivation.” (Westlund 2012, s. 70). 

 

Literacy – ”Reading literacy (eller bara literacy) omfattar inte bara förståelse av skrivna 

texter, utan även förtrogenhet med och användning av de intellektuella resurser som en 

skriftspråklig tradition har frambringat under 3000 års kulturhistoria.” (Bråten 2008, s. 14). 

Enligt Westlund (2012) finns det inte någon direkt översättning av det engelska begreppet 

literacy då det omfattar all form av läsning och inte enbart längre sammanhållande texter 

(Westlund 2012, s. 67). Fredriksson och Taube (2012) skriver att ”Literacy betraktas i stället 

som en uppsättning kunskaper, förmågor och strategier som utvecklas under hela livet och 

genom interaktion med människor.” (Fredriksson& Taube 2012, s. 25). 

Gunilla Molloy (2007) beskriver begreppet literacy som ”... det komplicerade förhållandet 

mellan läskunnighet, läsförståelse, olika textgenrer och olika språkliga praktiker. En modern 

form av literacy, som de flesta unga behärskar bättre än sina föräldrar och lärare, är till 

exempel sms-ande och chattande på nätet.” (Molloy 2007, s. 14).  
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2. Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur den tidigare och 

nuvarande forskningen ser på barns läsning och läsförståelse. Hur detta ser ut idag samt hur 

det har sett ut över tid i Sverige och inom ämnet svenska. Studien syftar även till att 

undersöka om den tidigare forskningen tar upp bakomliggande socioekonomiska faktorer 

som påverkar barns läsning och läsförståelse. För att kunna genomföra denna studie har vi 

valt att utgå från följande frågeställningar: 

 

- Vad säger den tidigare forskningen om läsförståelse? 

- Hur ser den tidigare forskningen på läsning i ett historiskt perspektiv?  

- Hur ser den tidigare forskningen på barns läsförståelse idag? 

- Vad säger den tidigare forskningen om de socioekonomiska faktorer som påverkar 

barns läsning och läsförståelse? 

  



Sida 7 av 35 

 

3. Teorianknytning 

Detta avsnitt presenterar den teoretiska utgångspunkt vi valt att utgå från i vår studie.  

3.1 Teoretisk ram 

Vår utgångspunkt med denna litteraturstudie är att se hur barns läsförståelse har sett ut över 

tid fram till idag. Eftersom läsförståelse är studiens utgångspunkt valdes transaktionsteorin 

som teoretisk ram (Rosenblatt 2002). Transaktionsteorin kommer att användas för att 

synliggöra hur tidigare forskning har sett och ser på läsning och läsförståelse i förhållande till 

relationen mellan läsare och text. De internationella studier vi utgått från bygger på empiriska 

undersökningar av verkligheten. Vi har därför valt att nedan förklara empirismens innebörd 

och betydelse.  

3.1.1 Transaktionsteorin 

Under 1930-talet skapades transaktionsteorin av receptionsforskaren och litteraturvetaren 

Louise Rosenblatt. Transaktionsteorin handlar om ett samspel mellan läsare och text. 

Rosenblatt hävdar att varken läsaren eller texten kan utgöra den fulla förståelsen av en text. 

Detta sker i en interaktion mellan varandra, det vill säga det givna i texten och elevens 

förkunskaper samt tidigare erfarenheter. Rosenblatt (2002) hävdar att läsning av en text inte 

är upprepningsbar, det vill säga att den alltid är unik. Läsningen förändras från gång till gång 

då läsaren skapar sig nya uppfattningar av innehållet i texten samt får nya erfarenheter. För 

att skapa sig en förståelse och uppfattning av det man läser bör inte egna erfarenheter ta över 

tolkningen helt och hållet. Det vill säga att mötet mellan det som står i en text och läsarens 

förkunskaper och tidigare erfarenheter bör utgöra uppfattningen (Rosenblatt 2002, s. 5). 

3.1.2 Empirism 

Empirismen grundar sina tankar och utgångspunkter i undersökningar av verkligheten genom 

observationer och experiment. Till skillnad från rationalismen, som påstår att förnuftet är det 

som avgör den sanna kunskapen, säger empiristerna att vägen till den sanna kunskapen är 

genom erfarenheter och upplevelser. Det vill säga, det som bevisats genom erfarenheter, 

observationer och experiment kan betraktas som trovärdigt (Godfrey-Smith 2003, s. 8). 
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4. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till denna litteraturstudie. Först och främst presenteras 

en historisk tillbakablick kring ämnet läsning. Vidare presenteras läsförståelse samt läslust, 

läsvana och läsmotivation och vad den tidigare och nuvarande forskningen säger om dessa. 

Även internationella undersökningar och bakomliggande faktorer till läsning och läsförståelse 

kommer att presenteras här.  

4.1 En historisk tillbakablick 

Läsning i Sverige har inte alltid sett ut som den gör idag och för att kunna förstå dagens 

situation är det viktigt med en historisk tillbakablick. Läsning har en historia och det är 

mycket som har påverkat dagens läge, såsom förändringen av skolan och lästraditioner 

(Fredriksson & Taube 2012, s. 47). Ingen vet riktigt säkert när något lästes eller skrevs första 

gången. De första skrifterna som skrevs i Sverige var runskriften som ristades in i sten eller 

trä. Detta var för att hylla viktiga personer, dock var det få människor som kunde läsa denna 

typ av skrift. I och med att Sverige kristnades ersattes runskriften med det latinska alfabetet 

men det var fortfarande några få människor som var läskunniga (Fredriksson & Taube 2012, 

s. 47-48). 

 

En förändring av läskunnigheten bland folket kom med Luther och reformationen. Luther 

predikade om att man skulle ha tillgång till Guds rena ord. I och med detta översattes bibeln 

till svenska och Luther skrev också en sammanfattning av de viktigaste budskapen som fanns 

i bibeln. Denna kom att kallas för Den lilla katekesen (Fredriksson & Taube 2012, s. 48). 

Luthers lilla katekes blev den tidens mest värdefulla läromedel. Folket hade skyldighet att 

kunna katekesen utantill och husfadern i varje hem var tvungen att förhöra barn och 

tjänstefolk minst en gång i veckan. I slutet av 1600-talet kom husförhören där prästerna i de 

olika församlingarna gjorde hembesök och kontrollerade folkets läsförmåga (Lundgren & 

Säljö 2010, s. 43). 

 

Undervisningsplikten fastställdes med en förordning år 1723 då det tidigare inte hade varit 

nödvändigt att kunna läsa. Detta ville samhället ändra på och kyrkan fick makten att bistå 

med hjälp att undervisa det icke-läskunniga. De människor som inte kunde läsa fick  

straffliknande påföljder liksom föräldrar och förmyndare som hade plikt att undervisa sina 
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barn. De som inte kunde läsa fick inte konfirmera sig, inte ta nattvarden och i och med detta 

inte heller gifta sig (Fredriksson & Taube 2012, s. 49). Konventikelplakatet kom år 1726 och 

var en lag om att människor inte fick läsa utanför kyrkans kontroll, den tidigare plikten om att 

kunna läsa ledde till fritidsläsning och detta sågs som ett hot mot kyrkan och den lutherska 

läran (Lundgren & Säljö 2010, s. 45). 

 

I juni 1842 infördes den allmänna folkskolan och folkskolestadgan där varje församling 

skulle ha minst en skola och en lärare. Folkskolan infördes inte för att öka läskunnigheten då 

redan nästan nittio procent av befolkningen redan kunde läsa. Folkskolan kom för att göra 

folket mer delaktiga i landets styrelse (Fredriksson & Taube 2012, s. 50). I och med att 

folkskolan kom till försvann hemundervisningen, barnen togs från arbetet och bönderna 

förlorade arbetskraft för något de inte tyckte var nödvändigt (Lundgren & Säljö 2010, s. 49).  

 

Kyrkan förlorade sitt inflytande på undervisningen och 1878 kom den första läroplanen för 

folkskolan som kallades för Normalplan. De två senare normalplanerna kom år 1889 och 

1900. Dessa läroplaner hade som syfte att lära eleverna utantilläsning, högläsning och att 

socialisera eleverna till ett industrisamhälle. År 1919 kom den första Undervisningsplanen 

och hade som syfte att låta elever bekantas med litteratur som associerades med deras vardag. 

1955 kom den senare Undervisningsplanen och hade som syfte att öka läslusten hos eleverna, 

här nämns också skönlitteratur för första gången (Amborn & Hansson 1998, s. 10). 

 

År 1962 kom den första läroplanen för grundskolan (Lgr 62), de förklarar undervisningen om 

skönlitteratur som ”Stimulera läslust, intresse för god litteratur och uppodling av sinnet för 

språkets skönhet.” (Amborn & Hansson 1998, s. 10). När Lgr 69 infördes användes ämnet 

svenska som en slags ”sophög”, det som inte fick plats i de andra ämnena undervisades i 

svenskämnet, folket fick här en negativ inställning till läsning. 1980 infördes Lgr 80 och 

skönlitteratur blev dominerande. Det var dock inte förrän år 1994 när den näst senaste 

läroplanen infördes som man pratar om individens och samhällets nytta av läskunnighet 

(Amborn & Hansson 1998, s. 10-11). År 2011 kom den nuvarande läroplanen som är 

utformad med värdegrunder och skolans uppdrag, mål och riktlinjer samt kursplaner och 

kunskapskrav (Lärarnas riksförbund 2014, s. 15). I kursplanen för ämnet svenska är en av de 

fem förmågorna att ”läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” 

(Skolverket 2011, s. 222). Detta belyser vikten av läsning och hur den har ökat genom tiden, 

från utantillkunskap av Luthers lilla katekes till en central förmåga i vår nuvarande läroplan. 
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4.2 Läsning idag 

Vi lever i en skriftspråkskultur där läsning är en vardagsaktivitet. Dagligen läser vi någonting 

och det skulle vara i princip omöjligt att låta bli. Läsning sker både medvetet och omedvetet 

(Fredriksson & Taube 2012, s. 8). Människor läser av olika anledningar, exempelvis inför ett 

prov, vissa för att koppla av och andra för nöjets skull (McCormick 1994, s. 2). Läsning är en 

stor del i de flestas liv, främst under skolåren. Läsning förutsätts i skolans alla år, grundskola 

som högskola. Förmågan att kunna läsa är en basfärdighet och viktig för att som elev kunna 

utvecklas inom alla skolans ämnen. Läsförmågan spelar emellertid större roll än så. En 

individs läsfärdighet spelar stor roll inför kommande arbetsliv och främst för att kunna vara 

en del av samhället (Fredriksson & Taube 2012, s. 8-16). 

 

Amborn och Hansson (1998) skriver i sin bok Läsglädje i skolan om fem skäl till att läsa 

böcker. Språkutveckling är det första skälet som tas upp i boken. Hälften av ett barns 

ordförråd skapas innan de fyllt sju år och genom läsning får barn en ökad språkutveckling. 

Tröst är det andra skälet som tas upp i boken. Amborn och Hansson (1998) skriver att 

litteratur kan hjälpa en människa att för en stund glömma sorg samt hjälpa denne genom 

livskriser. Empati är det tredje skälet till att läsa. Genom läsning skapar människan en 

empatisk förmåga som gör det lättare för individer att förstå varandra samt att känna 

medkänsla. Kunskap tas också upp som ett skäl till att läsa. Amborn och Hansson (1998) 

anser att man bör läsa för lärdomens skull samt för identitetsskapandets skull (Amborn & 

Hansson 1998, s. 18-24). 

 

Kathleen McCormick nämner i sin bok The Culture of Reading the Teaching of English 

(1994) tre modeller om läsning. Den första modellen kallas Den kognitiva modellen som 

handlar om att läsaren bör använda sina förkunskaper för att kunna bearbeta en text. Den 

andra kallas Den expressiva modellen som belyser studenternas unika bakgrund och hur man 

här uppmuntrar elever till att skapa autentiska svar till texter. Den tredje kallas Den 

sociokulturella modellen och handlar om kunskapen om att kunna läsa all slags text i sin 

omgivning såsom, recept, kartor, skyltar, vägbeskrivningar och skräppost (McCormick 1994, 

s. 14-48). 
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4.3 Läsförståelse 

I läroplanen för grundskolan årskurs 4-6 står det i det centrala innehållet för ämnet svenska 

att eleverna i slutet av årskurs sex bör kunna:  

 

”Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, 

stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. 

Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.” (Skolverket 2011, s. 224). 

 

Enligt Karin Taube krävs mycket mer än det ovannämnda för att få en god läsförståelse. 

Avkodning på en automatiserad nivå är erforderlig men dock inte tillräcklig. För att få en god 

läsförståelse bör man ha erfarenheter av omvärlden, ett stort ordförråd samt bekantskap med 

skriftspråkets ordval och även läsa på, mellan och bortom raderna (Taube 1987, s. 60). 

Läsaren och texten är i samspel med varandra och för en god läsförståelse krävs det ett aktivt 

deltagande. Thoughtful literacy är ett begrepp som skapades av forskaren Allington (2001) 

och handlar om att låta eleverna använda sin kunskap och tidigare erfarenheter samt att tänka 

på högre nivåer än vad de brukar. Enligt Allington (2001) är det sistnämnda den viktigaste 

faktorn till läsförståelse (Westlund 2012, s. 70).  

 

Ingvar Lundberg (1984) skriver i sin bok Språk och läsning om en studie gjord av Durkin 

(1979) där hon studerade en mellanstadieklass i Kalifornien som arbetade med läsförståelse. 

Hon nämner att eleverna fick arbeta med att läsa texter för att sedan svara på frågor om 

textens innehåll. Hon hävdar att detta inte var relevant för undervisningen av läsförståelse då 

detta har mindre bra prövning på själva läsförståelsen hos eleverna. Det vill säga att eleverna 

inte lyckades komma ihåg vad det var de läste (Lundberg 1984, s. 92-93). 

 

Vidare skriver Lundberg (1984) om tre olika kompetenser som är viktiga för att uppnå en god 

läsförståelse. Den första förmågan man bör ha är inferenser, det vill säga, förmågan att kunna 

dra slutsatser utifrån sina egna erfarenheter. Det handlar inte bara om att kunna koda av 

mening för mening utan om att skapa sig en sammanfattande helhet. Detta eftersom att 

meningarna också hänger ihop. Den andra kompetensen man bör ha är det han kallar för 

textbildning som innebär att som läsare kunna koppla ihop betoning med text och på detta sätt 

kunna avgöra vad som är nytt samt redan nämnt i en text. Den tredje kompetensen som bör 

finnas hos en person med god läsförståelse är det begreppet han kallar för schema. Scheman 
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påverkar vår läsning och läsförståelse genom våra tidigare erfarenheter, vilka slags människor 

vi är samt vad vi har varit med om, vilka värderingar vi har samt hur vi uppfostrats. Texters 

innebörd presenteras inte alltid fullt ut, den välkomnar istället läsaren till att konstruera ett 

schema, det vill säga skapa en egen uppfattning om textens mening (Lundberg 1984, s. 92-

98).  

 

Lundberg (1984) nämner även i sin bok två orsaker som ligger till grund för mindre bra 

läsförståelse. Den första är bristande kunskaper gällande ordavkodningen och färdigheten att 

kunna sammanfoga ord till meningar och budskap. Den andra orsaken är bristande kunskaper 

om världen omkring och icke tillräckliga kunskaper om ämnet (scheman). Lundberg (1984) 

lyfter upp sex anledningar till att vissa elever har svårt att läsa och förstå texter. Dessa är 

avkodning, automatisering, syntaktiska strukturer, innebörden av ord, bakgrundskunskaper 

och att inte kunna relatera de tidigare erfarenheterna till texten de läser (Lundberg 1984, s. 

108-112). Jørgen Frost (2009) skriver i sin bok Läsundervisning och läsutveckling om 

Palincsar och Brown´s (1984) sex anledningar hur man bör arbeta med läsförståelse och hur 

man kan förebygga elevers svårigheter med läsning. De hävdar att man bör ha en förståelse 

av syftet i texten, bakgrundskunskap om det man läser, fokus på det relevanta i texten, ha 

förhandsförståelse, uppmärksamhet om man hänger med i det man läser samt om man förstår 

texten och dra slutsatser och hypoteser av innehållet (Frost 2009, s. 110). 

 

Ivar Bråten (2008) skriver i sin bok Läsförståelse i teori och praktik om två perspektiv på 

läsförståelse. Bottom-up-perspektivet samt nedifrånperspektivet, det vill säga, om den 

grundläggande processen, ordavkodningen, är bra kommer också läsförståelsen att vara bra 

och tvärt om (Bråten 2008, s. 47-48). Barbro Westlund (2012) skriver i sin bok Att undervisa 

i läsförståelse om barns läsutveckling och läsförmåga. Westlund (2012) associerar barns 

läsutveckling med Matteuseffekten som formades av psykologen och läsforskaren Keith 

Stanovich (1986). Denna effekt går ut på att barn med gott skriftspråk läser mer medan barn 

med mindre gott skriftspråk tenderar att läsa mindre (Westlund 2012, s. 163-165). Keith 

Stanovich (1986) definierar Matteuseffekten som ”rich-get-richer” och “poor-get-poorer” 

(Stanovich 2000, s. 184-188). Detta hänvisas till Matteusevangeliet i Det nya testamentet 

”Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall 

tas också det han har.” (Bibeln 2000, Matteus, 25:29). Har barn en god ordavkodning leder 

detta till en god läsförståelse och detta i sin tur leder till en utveckling att vilja läsa mer  

(Westlund 2012, s. 164-165). 
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Barbro Westlund (2013) hänvisar i sin doktorsavhandling Att bedöma elevers läsförståelse 

till ett flertal läsforskare som antyder att motivationen är en viktig komponent till 

utvecklandet av läsförståelse. Dessa läsforskare hävdar att inre motivation skapar en viss 

läslust, det vill säga att elever läser för avkopplingens skull och för att få en slags 

tillfredsställelse (Westlund 2013, s. 58). Enligt Bråten (2008) har den inre motivationen fyra 

sidor. Den första sidan är nyfikenhet, som innebär att läsaren vill veta mer om exempelvis en 

författare eller ett ämne. Engagemang är den andra sidan av den inre motivationen som går ut 

på att läsaren läser med full koncentration och inlevelse. Förkärlek för krävande texter är den 

tredje sidan och här vill läsaren få tankearbete. Frivillighet är den sista sidan av den inre 

motivationen och är självvald och inte påtvingad utifrån (Bråten 2008, s. 76). Vidare skriver 

Lundberg och Herrlin (2005) samt McCormick (1994) om interaktionen som uppstår mellan 

läsare och text. 

 

Läsning är ett möte mellan läsare och text, där läsaren ofta är aktiv och 

konstruktiv. Läsaren är medskapare och konstruerar innebörder från texten 

utifrån sina tidigare erfarenheter och förväntningar. (Lundberg & Herrlin 

2005, s. 15). 

 

Kathleen McCormick (1994) skriver i sin bok The culture of reading and the teaching of 

English om en modell som kallas för The model of the reading situation (se bilaga 1). Denna 

modell förklarar citatet från Lundberg och Herrlin (2005) som literary repertoire, det vill 

säga den litterära repertoaren. Den litterära repertoaren innebär mötet mellan läsaren och 

textens repertoar, där mötet påverkas av läsarens erfarenheter och förkunskaper. Dessa 

behövs för att fylla i de tomrum texten lämnar åt läsaren. Mötet mellan läsaren och texten, 

förändras hos läsaren beroende på de nya erfarenheter och förkunskaper de fått. Detta 

förändrar läsförståelsen och upplevelsen hos den som läser (McCormick 1994, s. 70-71). 

4.4 Läslust, läsvana & läsmotivation 

Förr i tiden ansågs begreppet läslust som lusten att studera vidare, idag förklaras begreppet 

som en form av fritidsläsning. En viktig faktor för läslusten är att eleven måste skapa en tillit 

till författaren och sig själv, och framförallt för de narrativa regler som litteraturen behandlar 

(Amborn & Hansson 1998, s. 18-21). Enligt Lundberg och Herrlin (2005) är det viktigt att 
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barn redan i tidig ålder får uppleva lust och glädje för läsningen, för utan dessa faktorer 

kommer barnen inte långt med läsutvecklingen. Pedagoger har ett stort ansvar för att 

stimulera elevers lust och intresse så att de läser på fritiden. För att utveckla läsning till en 

färdighet krävs det att man läser på fritiden då skolans tid inte räcker till (Lundberg & Herrlin 

2005, s. 16-17). Lusten för läsning stimulerar barns läsvanor. Fredriksson och Taube (2012) 

definierar läsvana som ”… vad man läser, hur ofta man läser och allmänt om attityderna till 

läsning.” (Fredriksson & Taube 2012, s. 59). Läsförmågan hos barn och elever påverkar samt 

påverkas av dennes läsvana. Med detta menar författarna att ju mer ett barn läser desto bättre 

läser de och tvärt om (Fredriksson & Taube 2012, s. 59).  

 

Elever som har en läslust har också en inre motivation som utvecklar ett intresse för läsning. 

Dessa barn och elever läser för att de vill och har ett intresse för det och inte för ett ändamål 

som till exempel beröm och bra betyg. Elever med inre motivation engagerar sig för läsning i 

skolan men även i hemmen. De elever som saknar en inre motivation ser på läsning som en 

ansträngning och känner en stark motvilja för detta (Bråten 2008, s. 76-77). Läsmotivationen 

tillför energi till läsningen och detta leder till att elever med motivation koncentrerar sig och 

engagerar sig mer på läsningen. Läsmotivation och läsförståelse har inga förbindelser, dock 

tenderar elever med läsmotivation att förstå det lästa bättre samt utveckla de komponenter 

som krävs för att uppnå en god läsförståelse (Wigfield & Tonks 2004). 

4.5 Internationella undersökningar 

Nedan presenteras två olika internationella undersökningar kring barns läsförståelse. Den 

första undersökningen är PISA (Programme for International Student Assessment). Vi 

kommer att analysera undersökningarna från 2000 och 2009 senare i rapporten, då dessa hade 

läsförståelse som huvudområde. Den andra undersökningen som presenteras är IEA (The 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement) och PIRLS 

(Progress in International Reading Literace Study) som också kommer att analyseras senare 

då huvudområdet för alla dessa undersökningar rör området läsförståelse.  

4.5.1 PISA 

PISA står för Programme for International Student Assessment och är en undersökning som 

görs vart tredje år. Undersökningen görs på 15-åriga skolelever och har som syfte att se 

huruvida eleverna klarar av att analysera, resonera, reflektera samt förmågan att sätta sin 

kunskap i ett sammanhang. Undersökningen utgörs av olika områden och dessa är, 



Sida 15 av 35 

 

matematik, läsning och naturvetenskap. Alla ämnen testas varje gång men de turas om att 

vara huvudområde. Läsförståelse har varit huvudämne år 2000 och 2009. PISA 

undersökningen är till för att ge empiriska underlag till ländernas politiker, för att visa 

eventuella brister och styrkor, för att jämföras över tid och för att sedan utveckla en bättre 

skola (Fredriksson & Taube 2012, s. 161-162; Skolverket 2015). PISA har även undersökt 

elevers relation mellan lästesten som gjorts med hem- och familjebakgrund, detta kallas för 

PISA, index of economic, social and cultural status (Fredriksson & Taube 2012, s. 88). 

4.5.2 IEA & PIRLS 

IEA står för The International Association for the Evaluation of Educational Achievement 

och är en korporation som undersöker elevers läsförmåga och läsförståelse hos barn i åldrarna 

10 och 14 (IEA 2011). IEA var först inte tänkt som en undersökning som skulle se jämförelse 

över tid, dock redan efter andra undersökningen gav den möjlighet till detta (Fredriksson & 

Taube 2012, s. 165). IEA står för studien samt organiserar den och i Sverige är det skolverket 

som ansvarar för genomförandet av studien. Denna studie benämns som PIRLS och står för 

Progress in International Reading Literace Study, den består av en förstudie och en 

huvudstudie. Studiens intention är att undersöka och jämföra elevers läsförmåga och deras 

inställning till läsning. Syftet är också att se skillnader mellan elevers läsförmåga i olika 

länder samt lärarnas undervisning. Även här för att kunna se sina egna brister och åtgärda 

dessa (Skolverket 2013). 

4.6 Kön, arv & miljö 

I detta avsnitt presenteras kön, arv och miljö och dess påverkan på elevers läsförståelse och 

läsutveckling inom ämnet svenska.  

4.6.1 Kön 

Internationellt sätt har man sett stora könsmönster inom läsning och läsförståelse. Det har 

visat sig att flickor generellt presterar högre än vad pojkar gör. Det spelar ingen roll vilken 

socioekonomisk bakgrund eleven kommer ifrån, flickor är mer framgångsrika gällande 

läsning än vad pojkar är. Tidigare har pojkar och flickor från det övre sociala skiktet haft 

samma intresse för läsning. På senare år visar det dock återigen att flickor presterar betydligt 

mycket bättre (Ewald 2007, s. 141-142). En annan skillnad mellan könen är att flickor läser 

mer än vad pojkar gör. Orsakerna till detta kan vara att flickor har fler förebilder som 

framhäver läsning som något positivt, flickor läser fler böcker då det är enklare för en flicka 
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att läsa en bok som betraktas som ”manlig”. Pojkar har det svårare att ta del av traditionell 

”flick-läsning” då detta kan betraktas som ”omanligt”. Dock finns det en aspekt som är 

gemensam för könen och det är att barn läser färre böcker överlag än vad de gjorde förr i 

tiden (Norberg 2003, s. 63-64). I statens offentliga utredning (2010) visar det sig att flickor 

överlag har högre betyg än pojkar och därmed är de också bättre i skolan (Regeringskansliet 

2010). Shirley Brice Heath (1983) skriver i sin studie om tre olika samhällen i södra 

Amerika, Roadville, Trackton och Maintown. Hon har undersökt skillnader inom läsning och 

skrivvanor i dessa samhällen för att se eventuella skillnader. I studien framkommer det att i 

samhällena Roadville som är vit arbetarklass och i Trackton som är svart arbetarklass att 

flickor och kvinnor läser och skriver mer än pojkar och män (Heath 1983). 

4.6.2 Arv och miljö 

De influenser som finns i hemmen kommer före de influenser som finns i skolan och de 

hempåverkande faktorerna pågår hela tiden samt under en lång tid. De sociala kapitalen som 

finns i hemmen påverkar elevens prestationer i skolan och därmed deras läsförståelse och 

läsutveckling. Föräldrars utbildning och antal böcker som finns tillgängliga i hemmen är två 

faktorer som tycks påverka barnens skolutveckling (Taube 1995, s. 65). 

 

Fredriksson och Taube (2012) hävdar som ovan att hemfaktorer, familjefaktorer och 

socioekonomiska faktorer påverkar elevers läsförståelse. De ekonomiska resurser som finns i 

hemmen ses som en förutsättning, dock är dessa inte tillräckliga för att främja elevers 

läsutveckling. Istället krävs det en klar insikt om hur man som förälder bör stödja sina barn 

till en bättre läsförmåga, viljan till att hjälpa sina barn från förälderns håll är också viktigt. 

PISA har också undersökt elevers hem- och familjebakgrund och dess relation till lästesten 

som gjordes. Detta kallas för PISA, index of economic, social and cultural status. 

Undersökningen visade att de eleverna med hög socioekonomisk status presterade över lag 

bättre än de eleverna med låg socioekonomisk status (Fredriksson & Taube 2012, s. 85-89).  

 

Heath (1983) hävdar som Fredriksson och Taube (2012) att miljön påverkar läsning och 

skrivning. I hennes undersökning mellan samhällena Roadville, Trackton och Maintown, 

visade det sig att Roadville-borna uppmuntrade sina barn till läsning genom att läsa god natt-

sagor samt att brevväxla. Läsning var här något centralt som alla tog del av, allt ifrån 

tidningar, böcker till filmrecensioner lästes. I Trackton värdesattes inte läsning på samma sätt 

som i Roadville. Där uppmuntrades barn till att läsa för att få kunskaper om omvärlden. De 
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läste inga böcker utan de läste genom att göra olika lekar och tävlingar om namnen på kläd- 

och bilmärken. I Roadville fick barn tillgång till litteratur, under tiden som de i Trackton inte 

hade tillgång till några böcker på grund av att detta var för dyrt att köpa. Roadville-borna 

hade läsande förebilder, de växte upp i en läsande miljö. Barnen i Trackton hade inga 

förebilder som läste. Här såg man istället på TV om kvällarna (Heath 1983, s. 190-235).  
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5. Material och metod 

I detta avsnitt presenteras huruvida materialet är insamlat samt hur vi analyserat detta. 

Avsnittet är uppdelat i fyra delar som innefattar vilken metod vi valt att utgå från, hur vi gjort 

vår datainsamling med informationssökning och litteratursökning, urval av dessa, 

metoddiskussion samt tillförlitligheten i rapporten.  

5.1 Val av material och metod  

Vi har valt att göra en litteraturstudie då vi ville se vad den tidigare och nuvarande 

forskningen säger om barns läsförståelse. Denna studie kommer ligga till grund för vårt nästa 

självständiga arbete som kommer att undersöka de resultat vi kommer fram till. 

 

För utformandet av det självständiga arbetet har vi utgått från Staffan Stukát´s (2011) bok Att 

skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Denna ligger till grund för hur vi utformat 

undersökningsrapportens struktur med eventuella ändringar för bäst anpassning för vårt val 

av metod (Stukát 2011). 

5.2 Datainsamling 

Nedan presenteras huruvida information och litteratur har tagits fram. Vid sökningarna som 

gjordes har vi använt oss av ett antal relevanta nyckelord. Dessa är: läsförståelse, läsvana, 

reading habits, literacy, läslust, reading comprehension, läsning, skolans tidigare historia och 

skolans utveckling. 

5.2.1 Informationssökning & litteratursökning 

För att få fram relevant forskning för vårt område har de flesta sökningarna gjorts i 

databaserna, Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA), Education Resource Information Center 

(ERIC). Vi har också använt sökmotorn Google för att få fram internationella vetenskapliga 

studier såsom Programme for International Student Assessment (PISA) och Progress in 

International Reading Literacy Study (PIRLS). Databasen ERIC var särskilt användbar då 

detta är en pedagogisk databas där det finns möjlighet att enbart få fram vetenskapligt 

granskade pedagogiska material (Peer reviewed). Sökmotorn DiVA var också användbar då 

vi där fick fram relevanta uppsatser för vårt ämne. Vi kunde sedan fylla ut med 

kedjesökningar när vi hittade något som vi ansåg relevant. Med kedjesökningar menar vi att 
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vi hittade referenser i artiklar och undersökningar som verkade intressanta för vårt område 

och letade vidare efter dessa. 

 

För att få fram väsentlig litteratur har främst databaserna Libris och SöderScholar använts. I 

den funna relevanta litteraturen uppmärksammades de referenser som var situationsbundna 

till syftet. Detta ledde till ytterligare lämplig litteratur. I dessa databaser använde vi sökorden 

och fraserna: läsning, läsvana, läsförståelse, skolans tidigare historia och skolans utveckling. 

5.3 Urval 

Efter att ha hittat relevant litteratur för vårt självständiga arbete delades det insamlade 

materialet upp mellan oss. Litteraturen lästes igenom och granskades, därefter diskuterade vi 

dessa tillsammans. Vi kom här fram till vilken litteratur som var relevant för vår studie. 

Under läsningens- och diskussionens gång inträffade en del bortfall av det insamlade 

materialet då det visade sig att vissa undersökningar och studier inte höll tillräckligt hög 

standard. Detta då viss litteratur inte var vetenskapligt granskad (peer reviewed) samt att den 

inte var relevant för vår studie. En annan faktor som påverkade bortfall var litteratur om barn 

och elevers läsning på internet och surfplattor, då vi endast har valt att specificera oss på 

läsning och läsförståelse i böcker valdes dessa bort.  

5.4 Metoddiskussion 

Nedan presenteras tillförlitligheten i vår studie med hjälp av Graneheim och Lundman (2004) 

artikel i Nurse education today samt metodologisk konstruktivism. 

5.4.1 Tillförlitlighet 

Graneheim och Lundman skriver i Nurse education today (2004) om trovärdigheten i en 

studie. De hävdar att trovärdigheten hos en studie handlar om hur datainsamlandet sker samt 

vad undersökningen har för fokus, exempelvis ålder, förkunskaper och så vidare. Denna 

ligger till grund för hur vi har analyserat och valt ut relevant tidigare forskning (Graneheim & 

Lundman 2004, s. 109-110). I åtanke hade vi även det Göran Wallén (1993) kallar för 

metodologisk konstruktivism. Detta handlar om att forskning inte kan ge den hela sanningen 

av verkligheten eftersom undersökningarna bygger på forskarens förenklingar och 

antaganden av forskningsområdet (Wallén 1993, s. 15). 
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I vår litteraturstudie ligger empiriska studier som grund, det vill säga vetenskapliga 

undersökningar av verkligheten. Dock har vi, som tidigare nämnt, i åtanke att dessa studier 

inte kan ge oss den hela sanningen om hur det egentligen är, bara delar av den. 

 

Först och främst har vi använt oss av studier som handlar om Sverige och svenska barn men 

också internationella studier om barn i samma åldrar för att få ett bredare perspektiv i det vi 

undersöker. Vi har inte haft möjlighet att använda oss av all forskning som finns om ämnet. 

Istället har vi valt ut delar av forskningen som är mest känd och mest relevant för vårt syfte i 

detta självständiga arbete. 
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6. Resultat & Analys 

Nedan presenteras en sammanfattning av den tidigare forskningen och ge en överblick av 

resultaten som framkommit och därmed besvara våra frågeställningar. Vad den tidigare 

forskningen säger om läsning och läsförståelse över tid fram till idag samt de 

socioekonomiska faktorerna till läsning och läsförståelse. Dessa resultat kommer att 

analyseras med hjälp av transaktionsteorin. 

6.1 Läsning ur ett historiskt perspektiv 

Läsningen och läsförståelsens roll i samhället har förändrats över tid. Från runskriften och det 

latinska alfabetet (Fredriksson & Taube 2012, s. 47-48) till den stora förändringen under 

reformationen, där det nu var viktigt att ha utantillkunskaper om exempelvis Den lilla 

katekesen (Lundgren & Säljö 2010, s. 43). Under 1700-talet infördes undervisningsplikten, 

samhället och kyrkan såg nu läsning som något erforderligt (Fredriksson & Taube 2012, s. 

49). Under 1800-talet infördes den allmänna folkskolan och varje församling hade nu 

skyldighet att ha minst en skola och en lärare. Detta infördes för att barnen skulle bli mer 

delaktiga i samhället och i landets styrelse (Fredriksson & Taube 2012, s. 50). I och med 

1800-talets slut kom de första läroplanerna som kom att kallas för Normalplan. Under 1900-

talet kom den sista Normalplanen, dessa hade dock fortfarande syftet att lära elever 

utantilläsning samt att bli goda medborgare i ett industrisamhälle. I Undervisningsplanerna 

som kom år 1919 samt 1955 började man betona vikten av läsning och läsförståelse och detta 

har utvecklats fram till idag (Amborn & Hansson 1998, s. 10). 

 

Enligt Rosenblatt’s (2002) transaktionsteori innebär läsning och läsförståelse ett möte mellan 

läsare och text samt att denna är föränderlig och unik. Det vill säga att var gång man läser en 

text kommer mötet se annorlunda ut på grund av nya erfarenheter och uppfattningar 

(Rosenblatt 2002, s. 5). Under reformationen var det viktigt att ha så kallade 

utantillkunskaper, det vill säga att varje individ skulle visa sin ”kunskap” genom att kunna 

rabbla Den lilla katekesen utantill (Lundgren & Säljö 2010, s. 43). Enligt 

nationalencyklopedin förklaras begreppet utantill som något man kan säga direkt ur minnet 

ordagrant (Nationalencyklopedin). Enligt transaktionsteorin skapas förståelse inte genom 

utantill-inlärning eller utantillkunskaper. Teorin betonar vikten av förståelsen som skapas, 

under tiden utantill-inlärningen enbart sker för vetandets skull. Utantillkunskaper ger ingen 



Sida 22 av 35 

 

förståelse för vad man har läst, mötet mellan läsare och text har tappat sin innebörd, det vill 

säga, förståelsen av det lästa. 

 

Vidare under 1700-talet skulle alla människor vara läskunniga, dock skulle de enbart kunna 

läsa det absolut nödvändigaste och läsning på fritiden, utanför kyrkans kontroll, var inte 

tillåtet. Läsförståelse började redan här att ta form men stoppades dock av kyrkan. Det var 

förbjudet att läsa utanför kyrkans kontroll då detta sågs som ett hot mot den Lutherska läran 

och de högre stånden (Lundgren & Säljö 2010, s. 45). Utantillinlärning och utantillkunskaper 

sågs som tillräckliga fram till år 1919 då Undervisningsplanen kom till (Amborn & Hansson 

1998, s. 10). Här betonas innebörden av läsförståelse för första gången och eleverna i skolan 

fick nu läsa för att skapa förståelse, nya uppfattningar och erfarenheter (Amborn & Hansson 

1998, s. 10). Rosenblatt´s (2002) perspektiv på läsförståelse, interaktionen mellan läsare och 

text har visat sig vara betydelsefull i den sista undervisningsplanen (1955) samt de senare 

läroplaner som framkom under 1900-talet. Läsförståelse och läslust poängteras i dessa som 

något viktigt och betydelsefullt för eleven och dennes utveckling (Amborn & Hansson 1998, 

s. 10). 

6.2 Läsning & läsförståelse idag 

I dagens samhälle ser vi läsning och läsförståelse som något centralt och viktigt i skolan men 

också i vardagen. Läsning är en förutsättning för att klara sig i skolan, arbetslivet och 

samhället (Fredriksson & Taube 2012, s. 8-16). Kathleen McCormick skriver i sin bok om 

literary repertoire, som förklaras som mötet mellan läsaren och texten där läsarens 

förkunskaper och erfarenheter har den största inverkan på läsförståelsen (McCormick 1994, s. 

70-71). För att ha en god läsförståelse och läsförmåga bör avkodningen hos eleven vara bra, 

man bör ha rika erfarenheter av omvärlden och ett brett ordförråd (Taube 1987, s. 60) samt ett 

aktivt deltagande (Westlund 2012, s. 70). Lundberg (1984) nämner i sin bok att eleven bör 

göra inferenser, textbildning och olika scheman för att uppnå en god läsförståelse (Lundberg 

1984, s. 92-98). För att utveckla läsförståelsen bör det finnas motivation och lust till läsning, 

detta stimulerar elevens läsvanor och leder till ökad läsförmåga (Fredriksson & Taube 2012, 

s. 59). Läslust, läsvana och läsintresse är viktiga faktorer för en god läsförståelse. Detta 

främst för att ju mer man läser, desto fler möten uppkommer och detta leder i sin tur till nya 

erfarenheter, förståelsen blir bättre och man tränar de delar som krävs för en god läsförståelse 

(Wigfield & Tonks 2004). Det vill säga, ju mer man läser, desto bättre läsare blir man 
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(Fredriksson & Taube 2012, s. 59), ”richer-get-richer and poorer-get-poorer” (Stanovich 

2000, s. 184-188). 

 

Läsning och läsförståelse ser olika ut hos varje individ, som Rosenblatt (2002) hävdar, att 

varje möte mellan en text och läsare är unik. Det en elev upplever som svårt i en text kan för 

en annan vara enkelt. Alla elever kan olika mycket och lär sig olika snabbt. Det handlar om 

att skapa en god läsförmåga för att kunna leva i dagens samhälle, att skapa rika erfarenheter 

om omvärlden och nya erfarenheter. Läslusten och läsintresset är välbehövligt för 

läsförståelsen, har man lusten och intresset för läsning sker fler möten och därmed utvecklas 

läsförståelsen. Wigfield och Tonks (2004) skriver i sin studie om elever som har en 

läsmotivation och ett läsintresse tenderar att skapa en bättre läsförståelse (Wigfield & Tonks 

2004). Även om en elev har alla de grundläggande kunskaperna som en god läsförståelse 

kräver, det vill säga, god ordavkodning, rika erfarenheter om omvärlden, läslust och 

läsintresse så lämnar texten alltid en form av tomrum som behövs fyllas ut. Lundberg (1984) 

skriver i sin bok om något han kallar för scheman, detta tar eleven till när textens innebörd 

inte presenteras till fullo och eleven behöver här använda sig av sina egna erfarenheter för att 

fylla i dessa tomrum (Lundberg 1984, s. 92-98). Detta är också det McCormick (1994) kallar 

för den litterära repertoaren (McCormick 1994, s. 70-71). Det är detta som utgör en god 

läsförståelse, det vill säga hur väl eleven kan använda sig av tidigare erfarenheter när han/hon 

fyller ut de tomrum som interaktionen med texten lämnar efter sig. Återigen, den som läser 

mer får bättre förståelse, rikare erfarenheter och har i sin tur lättare för att fylla ut 

tomrummen.  

 

McCormick (1994) skriver om mötet mellan läsaren och texten. Westlund (2012) och Bråten 

(2008) skriver om samspelet mellan texten och läsaren. Även Rosenblatt (2002) skriver om 

samspelet som finns mellan de två komponenterna, det vill säga text och läsare. Vidare 

förstår vi att mötet inte går att undvika i Sverige idag, hela tiden möter vi texter som vi är 

tvungna att tolka och förstå. Allt handlar i slutändan om vilka erfarenheter en människa har 

och hur medveten denne är om omvärlden. Och hur skapas erfarenheter och förståelse för 

omvärlden? Genom läsning! Ömsesidigheten här är att erfarenheten ger god läsförmåga och 

läsförmåga ger kunskaper och erfarenheter. 
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6.3 Internationella studier 

Läsning och läsförståelse ser olika ut för alla individer och de internationella studier som 

gjorts analyserar regelbundet skillnader mellan könen samt de socioekonomiska faktorerna 

som spelar roll i läsförmågan. PISA och PIRLS har visat skillnader mellan pojkar och 

flickors läsförståelse. Enligt Fredriksson och Taube (2012) har flickor en viss attityd till 

läsning som leder till att de presterar bättre än vad pojkar gör. Genomgående i 

undersökningarna som gjorts har flickor varit överlägsna pojkarna och visar tydligt på en 

bättre läsförståelse (Fredriksson & Taube 2012, s. 71-72, Taube 1995, s. 116). 

Undersökningarna visar även på att hemmiljön är en faktor som påverkar elevers läsförståelse 

och de visar att de elever som kommer från familjer med hög socioekonomisk status presterar 

bättre än eleverna med lägre status (Fredriksson & Taube 2012, s. 85-89). Dock strider detta 

mot det Ewald (2007) säger. Han hävdar att flickor är mer framgångsrika gällande läsning 

oavsett vilken socioekonomisk bakgrund eleverna och barnen kommer från (Ewald 2007, s. 

141-142). 

 

Nedan presenteras ett diagram av PISA undersökningarna från år 2000 samt 2009. Detta visar 

en skillnad mellan könen. Diagrammet är gjort av studiens författare Alexandra Megas och 

Merna Kifork, dock är siffrorna tagna från Fredriksson och Taube (2012) samt från 

skolverkets hemsida. Siffrorna nedan visar ett genomsnittligt poäng hos pojkar och flickor i 

båda lästesten som gjordes.  
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I undersökningen PISA, Programme for International Student Assessment, jämförs pojkar 

och flickors resultat med varandra. I undersökningen från år 2000 deltog 4416 elever och 

hade läsförståelse som huvudområde. Här visade det sig att pojkar hade ett genomsnittligt 

poäng på 499 och flickor hade ett genomsnittligt poäng på 536, skillnaden var här 37 poäng. I 

undersökningen från 2009 deltog 4567 elever och även här var läsförståelse det centrala 

huvudområdet. Det visade sig att flickor även detta år hade högre poäng än pojkar. Flickorna 

hade i genomsnitt 521 poäng under tiden pojkarna i genomsnitt hade 475 poäng, här är 

skillnaden mellan pojkar och flickor 46 poäng. Resultatet visade att var fjärde pojke ses som 

svag inom ämnet läsförståelse men bara var tionde flicka. Det visade sig även att skillnaderna 

mellan pojkar och flickors resultat inom området läsförståelse har ökat från år 2000 till år 

2009. Resultatet har även visat en skillnad på ”mycket goda läsare”, här visade det sig att en 

av tio flickor är mycket goda läsare men bara en av tjugo pojkar (Fredriksson & Taube 2012, 

s. 71-72). 

 

Även i PIRLS, Progress in International Reading Literace Study, jämförs pojkar och flickors 

resultat med varandra. Undersökningen från 1991, Reading literacy study, visade att flickor 

presterar bättre än pojkar i läsförståelse och läsförmåga. Bland de svagaste läsarna var pojkar 

i majoritet (Taube 1995, s. 116). 

 

PISA och PIRLS är empiriska undersökningar som görs på elever både nationellt och 

internationellt. Undersökningarna analyseras och jämförs med andra länders resultat. Detta 

leder i sin tur till att man kan se hur Sverige ligger till i jämförelse med andra länder. Man 

kan se skillnader mellan pojkar och flickor samt jämföra resultaten över tid. 

Undersökningarna analyseras och jämförs för att Sveriges politiker ska förses med empiriska 

underlag samt för att kunna se svaga respektive starka sidor hos Sveriges elever och för att 

sedan kunna arbeta mot en bättre skola. 

6.4 Avslutande analys 

Efter att ha analyserat den tidigare forskningens syn på läsning och läsförståelse har vi sett ett 

genomgående mönster. Nästan all nutida forskning vi har tagit del av skriver om vikten av 

mötet mellan läsaren och en text. Det som skiljer författarna åt är att de definierar ”mötet” på 

olika sätt, vissa namnger det som ”mötet” och vissa för ”interaktion”. Huvudsaken är att 

författarna ser på läsförståelsen på samma sätt. Att eleven behöver de grundläggande 
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färdigheterna såsom ordavkodningsförmåga samt att eleven behöver erfarenheter av 

omvärlden samt läslust och läsintresse för att uppnå en god läsförståelse. Litteraturen och 

forskningen vi utgått från skriver indirekt genom och ur ett transaktionsteoretiskt synsätt. 

 

PISA och PIRLS ger oss en bild av hur verkligheten ser ut i dagens skola, resterande 

forskning är undersökningar gjorda i verkligheten. Som tidigare nämnt har vi det 

metodologiska konstruktivistiska perspektivets syn på kunskap i åtanke, det vill säga att vi är 

medvetna om att dessa undersökningar inte alltid kan ge oss sanningen om omvärlden 

(Wallén 1993, s. 15). Resultaten vi har kommit fram till genom litteraturen vi läst kan ha 

påverkats av forskarnas hypoteser, förenklingar samt fördomar om området de forskar om. 

Reliabiliteten i vår studie är hög då vi noggrant har samlat in data efter dess reliabilitet samt 

efter dess granskning med kravet att det ska vara vetenskapligt granskade. 

 

Kortfattat har vi sett ett resultat som visar på en förändring över tid. Hur människan förr såg 

på läsning och läsförståelse till dagens syn på detta har förändrats radikalt. Från 

utantillkunskaperna att kunna rabbla Luthers lilla katekes ur minnet till att idag se på läsning 

och läsförståelse som något centralt i människans liv. Att kön, arv och miljö har en viss 

påverkan på barns läsning och läsförståelse har också framkommit under studiens gång och 

det visar sig att läsning och läsförståelse hos barn skiljer sig åt beroende på olika 

levnadsstandarder. De barn som lever i familjer med hög socioekonomisk status tenderar att 

förstå det lästa bättre än de barnen med lägre socioekonomisk status. Kön har också visat sig 

vara en bidragande faktor till prestationer inom läsning och läsförståelse. Flickor har 

genomgående i forskningen som gjorts haft dels bättre attityd till läsning än pojkar samt att 

de har högre resultat på de olika lästesten som gjorts.  
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7. Diskussion 

Resultatet av denna studie visar på hur synen på läsning och läsförståelse har förändrats över 

tid, från runskriften och vikingatiden fram till idag i Sverige. Förr fanns det inget som 

kallades för läsförståelse. Under reformationen gällde det bara att ha utantillkunskaper och 

man skulle endast läsa det som var nödvändigt, som exempelvis Luthers lilla katekes. Alla 

hade skyldighet att lära sig läsa och under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal kunde nästan 

nittio procent av befolkningen läsa (Fredriksson & Taube 2012, s. 50). I och med det nya 

medielandskapet har läsning i böcker minskat och fler barn väljer att spela datorspel och 

använda sig av sociala medier istället för att läsa skönlitteratur och detta har i sin tur lett till 

försämrad läsförståelse hos barn (Leonardz, 2012). Varför ser det ut på det här sättet? Finns 

inte motivationen hos barnen kvar? Som den tidigare forskningen belyst anser vi också att 

lärare och skolan tillsammans med föräldrar och hemmen bör främja läsning. Att skapa en 

motivation hos sina elever och barn är viktigt för att de inte helt ska tappa lusten för läsning. 

Digitala medier har ersatt läsningen och många ungdomar, främst pojkar, lever i den så 

kallade spelvärlden. Här tränas istället andra saker, som tillexempel ordförråd och skrivning 

på engelska, då många spel spelas online och har engelska som språk. Läsförmågan utesluts 

dock (Linderoth & Bennerstedt 2012). Problematiken för minskad läsning och läsförståelse 

bör vidare tas upp i offentliga diskussioner för att belysa dess allvar samt att få lärare och 

föräldrar att jobba mer med elevers och barns läsning. Bokslukaråldern är en underbar tid 

som helt håller på att dö ut och tillsammans måste vi jobba för att få tillbaka den tillsammans 

med lusten och intresset. 

 

Förr var det krav på att ha utantillkunskaper, återigen var man tvungen att kunna Luthers lilla 

katekes utantill och prästerna kom under denna tid och hade husförhör. Kraven var mycket 

höga förr, man skulle kunna läsa men behövde inte förstå. Det fanns inte speciellt mycket att 

läsa under denna tid och de få nyheter som kom ut var reglerade av adeln och dessa fick man 

reda på i kyrkan. Kraven var högre då, men vad har vi för krav på dagens elever? Idag vill vi 

att eleverna ska lära sig olika lässtrategier, språkets struktur och kunna läsa olika textgenrer 

såsom berättande texter och sakprosatexter (Skolverket, 2011). Många författare har betonat 

hur läsningen hos en människa är viktigt, inte bara för att kunna klara sig i samhället, utan 

också hur läsning hjälper människans identitetsskapande, för människans unika bakgrund 

samt för de vi kommer att bli. Är kraven som finns i läroplanen tillräckliga för att skapa detta 

och för att klara oss i dagens samhälle där vi ständigt omges av skrift? Vi skulle säga nej. Vi 
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anser att det krävs mycket mer än så. Att utveckla sin läsförmåga och läsförståelse kräver 

många delar. Att i skolan lära sig de grundläggande kunskaperna såsom ordavkodning, att 

hitta lusten och intresset till att läsa och att göra detta till en vardagsaktivitet. Skolans tid är 

inte tillräcklig för att utvecklas så långt det är möjligt. Vi i enighet med Lundberg och Herrlin 

(2005) anser att barn och elever bör läsa på fritiden för att utveckla en god läsfärdighet. Detta 

kräver uppmuntran hos eleven av pedagoger och föräldrar. 

 

För att främja lust och intresse för läsning bör man som pedagog vara flexibel. Istället för att 

alla elever ska läsa en och samma bok bör man låta eleven ha en valmöjlighet, att välja bok 

efter intresse. Detta sätt anser vi kan vara effektivt för att gynna elevens läslust och 

läsintresse och på detta sätt skapa ett livslångt begär för läsning. Heath (1983) nämner i sin 

undersökning hur barns läsutveckling och läsintresse påverkas av hemmiljön. Lundberg och 

Herrlin (2005) anser att man bör läsa på fritiden för att skapa en god läsfärdighet. Men vad 

händer om det inte finns någon där som kan hjälpa barnet att främja läsningen? Heath (1983) 

nämner att barnen i Trackton inte uppmuntrades till att läsa då tillgångarna på skönlitteratur 

och annan läsning inte fanns till skillnad från Roadville som hade tillgång till läsning av olika 

slag. Detta i sin tur ledde till att lust och intresse skapades hos barnen i Roadville med inte 

hos barnen i Trackton. 

 

Som pedagog är det viktigt att tänka på att alla är barn är unika. Alla lär sig på olika sätt och 

har olika intressen. Alla barn kommer från olika levnadsvillkor och bär med sig erfarenheter 

från olika kulturer. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och det är viktigt att ta hänsyn till 

alla elevers bakgrunder och kulturer. Med detta sagt är det viktigt att låta elever ha sina 

valmöjligheter för att de i så stor mån som möjligt kan möta och förstå texten utifrån bästa 

förmåga. 

 

Enligt PISA och PIRLS undersökningarna läser pojkar över lag mindre än vad flickor gör 

samt att de har sämre resultat på lästesten som gjorts (Fredriksson & Taube 2012, s. 71-72; 

Taube 1995, s. 116). PISA och PIRLS är undersökningar som görs för att kunna se eventuella 

svagheter hos svenska elever. Detta i sin tur för att kunna åtgärda detta och arbeta mot en 

bättre skola. Men kan vi lita på att dessa resultat är trovärdiga? Man drar den generella 

slutsatsen att det har blivit försämringar i kunskapsresultaten (Skolverket, 2010). Men kan 

man verkligen dra denna slutsats? Vi kan inte veta vilka elever som deltagit i 

undersökningarna och därmed inte heller veta om kanske majoriteten av dessa elever hade 
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någon form av koncentrationssvårighet eller liknande. Eleverna som deltog kanske hade 

kommit till Sverige nyligen och inte behärskade det svenska språket till fullo eller att vissa 

elever hade läs- och skrivsvårigheter. En del elever kanske kommer från hem med låg 

socioekonomisk status eller är uppväxta med föräldrar som är analfabeter. Hur trovärdiga är 

studierna om man ser det från detta perspektiv? Vi har i vår studie utgått från att dessa 

undersökningar är trovärdiga då datainsamlandet har skett på ett bra sätt. De har tydliga mål 

och riktlinjer och arbetar länge med utformandet av studierna. Elever som deltar i PISA 

undersökningen får svara på ett antal frågor kring sin bakgrund, sitt lärande, sin motivation 

och sitt engagemang. Detta för att få en överblick över elevernas hemmiljö och 

lärandesituation ser ut och som eventuellt kan påverka testen som görs. PISA studierna 

bygger på urvalsundersökningar och har därmed en statistisk osäkerhet. Med statistisk 

osäkerhet menas att de resultat som framkommer i undersökningarna inte alltid är 100 % 

tillförlitliga. Det vill säga, även fast Sverige har bättre resultat och högre medelvärde än ett 

annat land behöver detta inte betyda att Svenska elever har en högre grad av läsförståelse än 

det andra landet (Skolverket, 2010). Som tidigare nämnt i metoddiskussionen har vi utgått 

ifrån empiriska studier som är gjorda i verkligheten, trots detta kan dessa studier aldrig ge oss 

den hela sanningen. 

 

Kortfattat har den tidigare forskningens syn på läsförståelse förr i tiden endast handlat om 

utantillkunskaper som exempelvis Den lilla katekesen men också som i många andra delar av 

undervisningen i dagens skola tvingas eleverna enbart att pränta in saker och ting i minnet. 

Det var inte förrän sent som själva förståelsen för läsandet belystes i läroplanen. Till skillnad 

från förr är dagens syn på läsförståelse något mycket centralt och viktigt, både i skolan och i 

samhället. Många faktorer spelar roll och påverkar läsningen och läsförståelsen hos barn idag. 

Socioekonomiska faktorer såsom hemmiljö och kön påverkar läsningen. Det är viktigt att 

förstå vart vi har varit inom ämnet, hur samhället har utvecklats på vägen och hur det ser ut 

idag. Än viktigare är att veta vad det är vi strävar mot samt vilka faktorer vi ska undvika samt 

arbeta med för att utveckla läsningen och läsförståelsen hos eleverna. 
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8. Slutsats 

Läsning och läsförståelse (literacy) handlar om det mesta. Att tolka vägskyltar, bilder och 

kroppsspråk. Vi lever i ett multimodalt samhälle där det är en förutsättning att kunna läsa. 

Kan man inte läsa får man svårt att klara av vardagen. Literacy är med andra ord 

situationsbundet. Förr var det inte lika viktigt att kunna läsa, människorna fick sina nyheter 

genom kyrkan men nu är människan beroende av läsning och läsförståelse. Att förstå vikten 

av läsning och läsförståelse i dagens samhälle är viktigt för att på bästa möjliga sätt förbereda 

nästa generation för det kommande uppdraget som goda samhällsmedborgare. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur den tidigare och nuvarande forskningen ser på 

barns läsning och läsförståelse, hur det har sett ut över tid och hur det ser ut idag samt vilka 

socioekonomiska faktorer som spelar roll. Förr sågs inte läsning som en central del i 

samhället och hos människan. Som tidigare nämnt fick man nyheterna man behövde ta del av 

under gudstjänsterna i kyrkan. Läsning sågs bara som utantillkunskaper och Luthers lilla 

katekes var den tidens största läromedel. Från den tidens utantillkunskaper till att idag se 

läsning som något vackert, att läsa för att skapa en identitet, för att för en stund glömma sorg 

man bär med sig och framförallt för förståelsens skull. Dock ser vi än idag tendenser på 

utantillkunskaper, såsom matematiska begrepp och formler som eleverna tvingas pränta in i 

minnet utan att egentligen förstå innebörden. Alla kan lära sig en matematisk formel men 

knappast innebörden av den utan hjälp och förklaring. Att lära sig traditionella rim och 

ramsor är ett tecken på att utantillinlärningen ännu lever kvar. Alla måste vi arbeta mot ett 

lärande samhälle, där nya kunskaper aldrig tar slut. Som lärare och förälder prägla elevers 

läsning genom att skapa en livslång lust och intresse. Kommer utantillkunskaperna i skolan 

för alltid leva kvar? Är dessa kanske till och med bra och nödvändiga i vissa sammanhang i 

skolan där eleverna ska lära sig något som kommer att följa med dem för resten av livet?  

 

Vi kommer i alla fall aldrig glömma den första inpräntade ramsan vi lärde oss i första klass 

som vi båda innan varje rast och hemgång använde oss av, men aldrig förstod innebörden av. 

”Äppel, päppel, pirum, parum 

Kråkan satt på tallekvist 

Hon sa ett, hon sa tu 

Ute ska du vara nu!”  
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