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Abstrakt 
 
Syftet med detta examensarbete var att ta reda om det skett någon förändring när det gäller 
elevers läsförmåga ur ett 15-årsperspektiv samt möjliga orsaker till detta. Undersökningen 
genomfördes i huvudsak genom en litteraturstudie av aktuell forskning samt kompletterande 
intervjuer av lärare med lång arbetslivserfarenhet inom vårt undersökningsområde. Resultatet 
visar att det skett en viss försämring av elevers läsförmåga, men resultaten är inte helt 
entydiga. Samtliga undersökningar finner att flickor generellt läser bättre och har en mer 
positiv inställning till läsning än pojkar. Några möjliga orsaker till den förändrande 
läsförmågan kan enligt våra resultat vara mindre resurser till skolan och den ökade 
teknologianvändningen (dator- och tv-vanor). 
 
Nyckelord: läsförmåga, genus, utländsk bakgrund, socioekonomiska faktorer, Tv- och 
datorvanor och orsaksförhållanden.

  



Förord 
 
Det har varit en arbetsam och intensiv men också intressant och rolig väg att sammanställa 
detta examensarbete som nu börjar närma sig sitt slut. Först av allt vill vi tacka vår 
vetenskapliga handledare Bo Renberg som varit mycket tillgänglig och gett oss god hjälp 
samt många värdefulla tips. Vidare vill vi rikta ett tack till de lärare som låtit sig intervjuas 
och sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett väl fungerande samarbete.  
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1  Inledning 
 
Vi lever idag i ett kunskaps- och informationssamhälle som ställer stora krav på vår förmåga 
att kunna använda, förstå och tolka information som vi ställs inför. Därför är en god 
läsförmåga (och skrivförmåga) oerhört viktigt och betydelsefullt. Den är grunden till en 
lyckad obligatorisk skolgång, fortsatt utbildning, framtida arbete och inverkar på hela vår 
övriga livssituation. I kursplanen i svenska står att läsa: ”Språkförmågan har stor betydelse 
för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet” (Skolverket, 2005).  
Det är inte bara för den enskilda individen som läsförmågan har betydelse, utan i ett längre 
perspektiv även något som inverkar på hela landets ekonomiska och sociala tillväxt. Ingela 
Nyman och Agneta Gatu-Rehnberg skriver i rapporten System för elevers språk- och 
skriftspråksutveckling (2004) att i dagens kunskapssamhälle är kraven på individen stora på 
att förstå och bruka tryckt och skriven information. Nyman och Gatu-Rehnberg konstaterar 
också att språket har en nyckelställning både i skolan och i samhället. 
 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi fått intrycket av att elevernas läsförmåga 
har försämrats i jämförelse med när vi själva gick i motsvarande klass. Även media har 
uppmärksammat att elevers läsförmåga blir allt sämre och att allt fler elever lämnar 
grundskolan utan fullständiga betyg. Vi har därför ställt oss frågan om det verkligen har skett 
en förändring när det gäller läsförmågan samt möjliga orsaker till detta.  
 
 
2  Bakgrund 
 
2.1  Förankring i styrdokument 
 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) står att skolan ansvarar för att varje 
elev efter genomgången grundskola ”behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa 
aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” (Skolverket, 1998, s.12). 
 

Språket, i såväl tal som skrift, är av grundläggande betydelse för lärandet. Med hjälp av språket är det 
möjligt att erövra nya begrepp och lära sig se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera 
(Skolverket, kursplanen för grundskolan i svenska). 

 
2.2  Definition av begreppet läsning 
 
I  Nationalencyklopedin (2005) skriver läsforskaren Ingvar Lundberg att läsning betraktas 
som en komplicerad färdighet som kräver lång tid och övning i stor omfattning för att 
utvecklas på bästa möjliga sätt. Det finns två huvudmoment när det gäller läsningen, dels av-
kodning som innebär att skrivna ord kan identifieras och dels förståelsen som är resultatet av 
tolkningen av de språkliga meddelandena. När både avkodningen och förståelsen fungerar 
väl har en god läsförmåga uppnåtts. Vidare står att läsa att ljudsegmenten i talade ord i en 
alfabetisk skrift representeras av bokstavstecken eller grupper av bokstavstecken. Det finns 
följaktligen ett regelbaserat samband mellan tal- och skriftspråket. Någon gång i början av 
inlärningen blir det nödvändigt för ett barn som skall lära sig läsa att förstå hur det 
alfabetiska systemet fungerar. Detta betyder bland annat att barnet måste komma till insikt 
om hur språkets ord kan delas upp i ljudsegment, hur bokstäver svarar mot ljud och 
ljudföljder. Det allra vanligaste är att barnen inte själva kan komma underfund med hur det 
skrivna och talade ordet hänger samman och för en del barn kan det vara extra svårt att dela 
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talade ord i fonem. Det är mycket viktigt att den vuxne inte påskyndar inlärningen vid denna 
tidpunkt, eftersom det kan få svåra konsekvenser för barnets fortsatta läsutveckling. 
 
2.3  Läsprocessen och läsutveckling 
 
I Nya Lusboken (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001) står att läsa att läsprocessen är en del 
av den teoretiska grunden för beskrivningen av läsutvecklingen. Modellen ser ut enligt 
följande och kan även betraktas som en definition av begreppet läsförmåga: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Kunskaper och 
erfarenheter 

Innehålls- 
uppfattning 

Förförståelse 

Tankebearbetning 
Uppmärksamhet 

Läsförståelse 

Avläsning 

 
Figur 1  Modell för definitionen av begreppet läsförmåga 
 
Enligt Allard et al. utgår läsprocessen (figur 1) ifrån våra kunskaper och erfarenheter och 
är en sammanfattning av allt vad vi är, vilket utgör vår tolkning av verkligheten och våra 
föreställningar om olika ting. Det vi lär oss av erfarenheter under våra liv utifrån handling, 
tanke och känsla finns lagrat inom oss tillsammans med faktakunskaper som vi fått. Dessa 
föreställningar är oftast omedvetna och de finns med i varje lässituation vi ställs inför.  
 
Förförståelsen av innehållet styr avläsningen när vi skall läsa en text, men den varierar 
beroende på vilka förkunskaper vi har i det aktuella ämnet. I förförståelsen ingår även 
dispositionen och layouten av texten samt våra egna motiv för att läsa en viss text. Den sker 
helt automatiskt, omedvetet. Våra förväntningar, positiva eller negativa, inför en text har stor 
betydelse för textens budskap; hur vi uppfattar innehållet. 
 
Avläsningen styrs av vår förförståelse och under avläsningen sker ett mycket invecklat 
samspel mellan tänkandet och ögat där vi ser det vi vill se och ibland inte det uppenbara. Vid 
avläsningen behöver vi inte titta på alla bokstäver för att läsa ordet. Finns bilder med i texten, 
styrs vi av dem när vi läser. 
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I den tankemässiga bearbetningen sker ett omedvetet ordnande och strukturerande av det 
som valts ut ur våra kunskaper och erfarenheter som anses ha betydelse i det aktuella 
läsögonblicket. Det är förförståelsen som tillsammans med resultatet av avläsningen bildar 
läsförståelsen. 
 
Läsförståelsen bildas genom avläsningen och den tankemässiga bearbetningen. Båda ”de-
larna” behövs för att uppnå läsförståelse. Det går både lättare och snabbare att läsa en text ju 
bättre förförståelse man har, men läshastigheten är inte ett kännetecken på läsförmågan. 
Läshastigheten är alltid beroende av förförståelsen, som i sin tur beror på individens 
kunskaper och erfarenheter. Meningen med läsförståelse är givetvis att förstå vad det är man 
läser, men ibland faller den tankemässiga bearbetningen bort och vi upptäcker att vi inte 
kommer ihåg något av det vi läst, vilket innebär att vi helt enkelt är okoncentrerade. Om en 
van läsare läser en svårare text tillämpar denne metoder som innebär att man läser om igen 
eller slår upp ord för att förstå texten. En ovan läsare gör inte på detta sätt, utan läser på i 
samma takt. När vi läser för att förstå utvecklas en ändamålsenlig och god läsförmåga, enligt 
Allard et al. 
  
Innehållsuppfattningen innebär att vi själva är med och skapar innehållet, vilket utgörs av 
att vi tolkar, förstår och föreställer oss innehållet med utgångspunkt i våra erfarenheter och 
kunskaper.  
 
Återkoppling till förförståelsen sker redan efter att vi läst en mening av texten och den blir 
mer omfattande ju mer vi läser. Allard et al. menar att ju större förförståelse vi har desto 
lättare går läsningen. Cirkeln sluts i och med att läsandet bidrar till våra kunskaper och 
erfarenheter – innehållsuppfattningen bidrar till kunskaper och erfarenheter, vilket i sin tur 
utökar förförståelsen. Vår läsförmåga skapas av de faktorer som är verksamma när vi läser 
och kan förbättras, förändras, fördjupas eller vidgas.  
 

Närhelst en individs läsning är sådan att processen är i gång, snurrar utan avbrott under ett 
textavsnitt, kan man säga att denna individ har en god läsförmåga (Allard et al., 2001, s. 36) 

 
Larson, Nauclér & Rudberg framhåller i boken Läsning och läsinlärning (1992) att 
läsforskarna tycks vara eniga om att läsprocessen består av de två komponenterna avkodning 
och förståelse. Gemensamt för både tolkning av skrift och tolkning av tal är att samma 
språkliga förmåga används för båda två, nämligen förståelsen. Därför förefaller det som om 
att det enda som skiljer lyssnande och läsande är avkodningen. Med detta utgångsläge är det 
fullt förståeligt, menar Larson, att vissa metodiker och teoretiker förespråkar och lägger störst 
fokus på avkodningen. Detta eftersom avkodningen kräver inlärning och träning, medan 
förståelsen inte gör det. 
 
I rapporten Läsförberedd (Hed-Andersson, 2004) betonas vikten av kontakten med böcker i 
tidiga år för att främja barnets språkliga utveckling. När ett barn får ta del av en skriven text 
via högläsning, kan själva läsandet och kontakten med skriftspråk kopplas till en positiv 
upplevelse samt att utvecklingen av ordförrådet gynnas. Detta brukar benämnas litterär 
amning och är något som alla barn mår bra av. Som vuxen är det viktigt att visa barnen att 
läsning är någonting roligt som man har nytta av. Barn som inte har denna naturliga kontakt 
med skriftspråk hemifrån bör få det i både förskoleverksamhet och i skolan. Hur man som 
vuxen läser för ett barn är av stor betydelse. Att småprata, ställa frågor och diskutera vad som 
händer i berättelsen har stor inverkan på hur barnet förstår sammanhanget (Hed-Andersson, 
2004). 
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Läsutvecklingen kan delas in i fyra olika stadier som skiljer sig åt genom lässtrategi och 
korrekthet i läsningen. Stadierna är: pseudoläsning, logografisk läsning, alfabetisk läsning 
och ortografisk läsning. Pseudoläsningen innebär att barnet läser orden som en helhet. 
Vanligast är att barnet ”läser” ordet i samband med en logotyp, men om ordet står i ett annat 
sammanhang kan barnet inte utläsa det. Det sker alltså en sammankoppling mellan ordet och 
logotypen.  Logografisk läsning, som är läsinlärningens andra steg, innebär att barnet 
exempelvis läser sitt namn. Barnet är här observant på särskilda bokstäver, samt ordens längd 
och form. De har lättare för att läsa ord skrivna med gemena (små) bokstäver, eftersom dessa 
ser olika ut och går upp och ned till skillnad mot versaler (stora bokstäver) som har samma 
höjd. Det tredje steget är alfabetisk läsning där barnet ser en förbindelse mellan språkljuden 
och bokstäverna. De är fonologiskt medvetna och läser genom avkodning som i början går 
mycket långsamt. Denna typ av läsning förekommer även i vuxen ålder om vi läser en svår 
text eller om det är många svåra ord i texten. Vid den sista nivån som är ortografisk läsning 
läser barnet mer och mer genom att se hela ordet. Ordet läses antingen i delar eller så läses 
hela ordet på en gång, men bokstaven i ordet är hela tiden viktigt (Svensson, 1998). 
 
2.4  Läsinlärning  
 
Syntetiska metoder eller ljudmetoder kallas inriktningar som i hög grad går ut på att ord 
identifieras med att bokstäver matchas till ljud. Denna metod syftar till att träna avkodning, 
d.v.s. att matcha bokstäver med ljud. Metoden går ut på att man sätter ihop delar för att så 
småningom bilda en helhet. Bokstäver bildar ord eller stavelser. Wittingmetoden heter den 
mest utpräglade syntetiska metoden i Sverige. Med den arbetar man systematiskt med 
språkstrukturer som är helt innehållsneutrala. Inlärningen är helt fri från yttre ledtrådar och 
fokuserar uteslutande på att träna den fonologiska medvetenheten genom att matcha 
bokstäver mot ljud (Larson, Nauclér & Rudberg, 1992).  
 
Analytiska metoder eller helordsmetoder kallas det när man utgår från elevernas 
förförståelse. Man utgår från helheten, som meningar och ord, och delar upp dessa i mindre 
beståndsdelar såsom enskilda ord eller bokstäver. Ord kan identifieras med hjälp av både 
språkliga och icke språkliga ledtrådar. LTG, läsning på talets grund, lanserades i Sverige av 
Ulrika Leimar och är den mest använda analytiska metoden. Metoden eller snarare 
arbetssättet baserar sig på Vygotskijs teorier och har en amerikansk förlaga som heter LEA, 
Language Experience Approach. LTG-metoden utgår från barnens eget språk och 
begreppsvärld genom att de får återberätta gemensamma upplevelser. Läraren skriver upp det 
eleverna dikterar på ett blädderblock, därefter läses texten upp tillsammans. Texten kopieras 
därefter upp och delas ut till eleverna som får arbeta med var sin rad eller ord i texten. 
Tanken med detta är att de lättare skall kunna knäcka den alfabetiska koden om de får utgå 
från en text vars sammanhang är känt. Wittingmetoden och LTG kan betraktas som två 
ytterligheter bland läsmetoderna. På en skala skulle de övriga läsmetoderna placera sig 
någonstans mellan dessa. Exakt var på skalan de hamnar beror på i vilken omfattning som 
sammanhängande text kombineras med ljud/bokstavsmatchning (Larson, Nauclér & 
Rudberg, 1992). 
 
2.5  Lästeorier  
 
Läsning är, som tidigare nämnts, ett begrepp som innefattar både avkodning och förståelse. 
Dessa ytterligheter kan beskrivas i två modeller; top-down och bottom up (Melin, 2004). 
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2.5.1  Top-down  
 
Den här modellen utgår från läsarens tidigare kunskaper och erfarenheter. Förförståelsen 
hjälper läsaren att arbeta sig igenom texten. Goodman, som refereras i boken Språkpsykologi 
(Melin, 2004) utformade denna teori, liknade läsningen vid en psykolingvistisk gissningslek 
där läsarens förkunskaper hjälper till att formulera hypoteser om den text som läses och att 
läsaren drivs av sökandet efter en mening och innebörd i texten. Enligt Melin rör sig läsaren 
inte från ord till innehåll i en text, utan fokus ligger i stället på sökandet efter en mening samt 
meningsskapande. Gamla kunskaper tillämpas i sökandet efter ny. När vi exempelvis läser en 
ny saga, tar vi till oss innehållet i den utifrån de förkunskaper vi har från sagor vi tidigare läst 
och har därför vissa förväntningar på den nya sagans innehåll, form och språk. Top-down 
modeller har sin teoretiska förankring i det holistiska synsättet, där man går från helhet till 
mindre beståndsdelar. Teorin är dock i dag helt övergiven, menar Melin. 
 
2.5.2  Bottom-up  
 
Modellen kan beskrivas som ett motsatsförhållande till Top-down. Teorins grundare Gough, 
som refereras i Språkpsykologi (Melin, 2004) drev sin ståndpunkt att läsning är en aktivitet 
som utgår från textens minsta delar utan någon form av samspel mellan olika språkliga 
nivåer. I Goughs Bottom-up teori finns inget utrymme för gissningar eller någon form av 
kontextberoende. Läsaren arbetar sig fram nerifrån och upp från fonem och grafem (språkets 
minsta beståndsdelar), vilka registreras och analyseras av läsaren och kombineras till 
meningsfulla satser, meningar och stycken. Gough stödde sin teori på 
laboratorieundersökningar av perceptionskapaciteten hos läsare, där både synintryck av 
bokstäver och ord studerades.  
 
2.6  Historik  
 
I boken Barnet, språket och miljön (Svensson, 1998) står att läskunnigheten i Sverige var stor 
redan på 1600-talet. Anledningen till detta var att kyrkan ställde krav på läskunnighet när det 
gällde religionen i allmänhet och bibeln i synnerhet för att lära sig Guds vilja. I 1686 års 
kyrkolag stadgades om allmän läskunnighet och även förståelse av innehållet i texten. Nästan 
all befintlig litteratur hade religiöst innehåll. Till en början sköttes läsundervisningen av 
kyrkan, men det ansågs av de undervisande som ansträngande, ofördelaktigt och inte det 
minsta intresseväckande. Därför bestämdes det att föräldrarna (husfadern) fortsättningsvis 
skulle ansvara för undervisningen och år 1723 kom ett kungligt beslut om detta. Det var 
hårda regler gällande läsundervisningen och denna kontrollerades genom husförhör. Om inte 
föräldrarna lärde sina barn att läsa utfärdades böter som användes till undervisning av de 
fattiga barnen i socknen. Svensson menar också att alla dessa krav som ställdes på 
läskunnigheten vittnar om hur betydelsefullt det ansågs vara att kunna läsa. För att få 
konfirmeras, medverka vid nattvarden, ingå äktenskap, fostra barn och vittna vid ting krävdes 
läsförmåga. I mitten av 1700-talet blev det ännu större krav på att befolkningen även skulle 
förstå den lästa texten. År 1842 infördes den allmänna skolplikten och kravet för att få börja 
skolan var läskunnighet. Detta pressade föräldrarna ytterligare till att verkligen lära sina barn 
att läsa. Många klarade inte denna press och därför infördes år 1858 den så kallade 
småskolan, vars uppgift blev att lära barnen grunderna i läsning. Vid denna tidpunkt 
befriades alltså föräldrarna från kravet på läsundervisning och denna kom fortsättningsvis att 
skötas av skolan, skriver Svensson. 
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2.7  Läsundersökningar  
 
I den världsomfattande läsundersökningen PIRLS 2001 (Progress in International Reading 
Literacy Study), presenterades våren 2003 resultaten av elevers läsförmåga. Undersökningen 
verkställs av IEA (The International Association for Evaluation of Educational Achievement) 
och det var 35 deltagande länder, i allmänhet från fjärde skolåret men i Sverige även från 
tredje. De områden som behandlades i undersökningen var läsförmåga, läsvanor och attityder 
till läsning. År 1991 deltog Sverige i undersökningen Reading Literacy (RL), vilken var 
uppbyggd på samma sätt som PIRLS. I och med detta finns möjlighet att jämföra 
förändringar i läsförmåga under en tioårsperiod. Undersökningen visade att svenska elever i 
årskurs 4 år 2001 i genomsnitt har den högsta poängen av samtliga deltagande länder. 
Svenska elevers läsförmåga har dock försämrats mellan år 1991 och år 2001 både vad gäller 
läshastighet och läsförståelse. I alla deltagande länder presterar flickor bättre än pojkar, i 
varierande grad. Sverige är ett av de länder som har störst skillnad i läsförmåga mellan könen 
i både skolår 3 och skolår 4. I Sverige presterar flickorna bättre än pojkar, däremot kan man 
se en något mindre könsskillnad när det gäller informationstexter. Jämfört med andra länder 
har svenska elever en något mer positiv attityd till läsning. Hälften av Sveriges elever har en 
positiv inställning till läsning. Flickor har generellt en mer positiv inställning till läsning än 
pojkar. Det går även att se skillnader i prestationer hos elever med föräldrar som är positivt 
inställda till läsning och dem vars föräldrar inte är det. Drygt hälften av eleverna i Sverige 
läser böcker på fritiden för nöjes skull en gång i veckan eller oftare, vilket är vanligare bland 
flickor än bland pojkar. Var femte elev läser dock aldrig böcker för nöjes skull. Andelen 
svenska barn som 1991 dagligen läste böcker för nöjes skull har minskat. I stor utsträckning 
erbjuder de svenska hemmen en god miljö för utveckling av läskompetens. Sambandet 
mellan måttligt tv-tittande och läsprestationer från 1991 håller i sig. De högsta prestationerna 
ses bland dem som tittar 1–3 timmar om dagen och de lägsta bland dem som tittar mer än 5 
timmar per dag. Storleken på barngruppen i barnomsorgen och klasstorleken i skolan kan 
vara en orsak till att resurserna inte räckte till att utveckla alla elevers läskompetens. Det 
fanns också en viss nedgång i lärarnas kompetens år 2001 jämfört med år 1991 och 
kompetensen har visat sig vara betydelsefull för elevernas resultat. En annan orsak kan vara 
elevernas ändrade läsmönster. Antalet dagstidningar och böcker har minskat i hemmen, 
liksom läsning för nöjes skull. Datorn används mycket oftare år 2001, framförallt till att spela 
spel och göra bilder, vilket inte var lika vanligt år 1991. Sammantaget har de förändrade 
läsvanorna gett dem mindre övning i läsning och deras förmåga att läsa och förstå en 
sammanhängande text år 2001 har försämrats. (Barns läskompetens i Sverige och i världen, 
PIRLS 2001, Skolverket, 2003). 
 
PISA (Programme for International Student Assessment) är ett OECD-projekt och är en 
omfattande undersökning bland 15-åringar som år 2000 genomfördes första gången i 32 
länder och andra gången år 2003 i 41 länder. Den genomförs vart tredje år och strävar efter 
att försöka mäta sådana kunskaper som anses ha stor betydelse i det vuxna livet. 
Läsförståelse är ett av tre ämnen som ingår. När det gäller läsförståelsen har svenska elever 
och vuxna legat i den absoluta toppen i tidigare internationella undersökningar. I början av 
1990-talet (IEA-1991) placerade sig svenska nio-, och fjortonåringar på tredje plats och i 
mitten av 1990-talet (IALS-1995) hade vuxna svenskar (16-64 år) den bästa läsförståelsen av 
de sju deltagande länderna. Elever som kommer från hem med en hög socioekonomisk status 
och som haft tillgång till fler böcker i hemmet tenderar att prestera bättre i skolan i 
jämförelse med de med låg socioekonomisk status och få böcker. I Sverige har elever med 
invandrarbakgrund ett mycket lägre genomsnittsresultat i läsförståelse i jämförelse med 
elever som inte har invandrarbakgrund. Ju fler år invandrarelever gått i svensk skola desto 
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bättre presterar de (PISA-2000, Skolverket, 2001). PISA 2003 visar fortfarande på en skillnad 
mellan infödda svenska elever och elever med utländsk bakgrund. I läsförståelse presterar 
däremot elever med utländsk bakgrund födda i Sverige högre samtidigt som elever med 
utländsk bakgrund födda utanför Sverige presterar sämre i jämförelse med PISA 2000. I 
Sverige, liksom i alla undersökta länder, presterar flickorna betydligt bättre än pojkarna när 
det gäller läsförståelse. Den största skillnaden ligger i uppgifter som fordrar reflektion och 
bedömning. Där är flickorna i hög grad bättre presterande än pojkarna. Även i PISA 2003 
presterar flickor märkbart bättre än pojkar när det gäller läsförståelse. Jämfört med den första 
PISA-undersökningen har inga tydliga förändringar gällande prestationsskillnader mellan 
pojkar och flickor kunnat ses i läsförståelse i PISA 2003. Resultaten från PISA 2000 visar 
tydligt på ett starkt samband mellan läsintresse, engagemang och läsförmåga bland de 
svenska eleverna. Elever som är intresserade av läsning har också en bättre läsförmåga i 
jämförelse med elever med ett mindre läsintresse. Eleverna i Sverige har i genomsnitt ett 
högre läsintresse bland OECD-länderna. Flickorna har ett större läsintresse och engagemang 
än pojkarna. En tredjedel av de svenska eleverna anger att de inte alls läser för nöjes skull. 
Inga påfallande förändringar när det gäller det genomsnittliga resultatet kan ses i PISA 2003 
jämfört med PISA 2000. 
 
I rapporten Läsundersökningsprojekt i samarbete med kommuner (Taube, Fredriksson & Ek-
lund, 2005) står att läsa om ett läsundersökningsprojekt i skolår tre och åtta. Dessa har utförts 
sedan 1993 i bland annat Stockholms kommun, kommunerna Ekerö, Nacka, Sollentuna, 
Tyresö och Kristianstad. Undersökningarna bestod av ett ordtest och en texttest och är 
uppbyggda på samma sätt som IEA Reading Literacy 1991. Därför har dessa resultat och 
resultaten i de nationella och internationella undersökningarna kunnat ställas mot varandra. 
Elever med utländsk bakgrund presterar i betydande utsträckning sämre än elever med 
svensk bakgrund. Denna skillnad är mer ansenlig när det gäller texttestet, vilket innebär att 
elever med utländsk bakgrund har svårare att läsa en text och förstå vad ord och meningar 
betyder i ett sammanhang. Flickornas läsförmåga är bättre än pojkarnas och resultaten är 
desamma alla år. Flickorna presterar överlag bättre än pojkarna både vad gäller ordtestet och 
texttestet. Elever som kommer från hem med stor andel böcker presterar bättre än elever från 
hem med färre böcker. Elever som har minst en förälder med högskole- eller 
universitetsutbildning klarar sig bättre på lästestet än elever vars förälder saknar sådan 
utbildning. Inget av resultaten i undersökningarna tyder på att elevernas läsförmåga skulle ha 
förändrats i någon riktning sedan 1993 (Taube, Fredriksson & Eklund, 2005). 
 
I ett utdrag ur doktorsavhandlingen ”Att läsa och förstå svenska. Läsförmågan hos elever i 
Borås 2000-2002”. ( Fröjd, 2005) konstateras att svenska elevers läsförmåga har blivit allt 
sämre. Fröjd har utfört lästester med elever i årskurs 9 i Borås åren 2000, 2001 och 2002. 
Hans mål var att ta reda på om det skett några förändringar av det svenska skolväsendet och 
om 1990-talets ökade medieutbud fått följder när det gäller elevers läsförmåga. Rapporten 
visar på att var fjärde niondeklassare är svaga läsare. Det är inte bara de svaga eleverna som 
läser sämre, utan läsförmågan sjunker för alla läsarkategorier. Även de skickligaste läsarnas 
läsförmåga sjönk och dessutom med hela nio procent 2000-2002. På bara tre år har de sämsta 
läsarna blivit dubbelt så många, medan de duktigaste läsarna minskat med hälften. 
Undersökningen visar också på att flickor läser bättre än pojkar. Bokläsandet bland 
lågutbildade minskar. Var femte elev vars föräldrar saknar högskoleutbildning anger att de 
inte läser böcker. Enligt Fröjd är faktorer som påverkat denna negativa utveckling av elevers 
läsförmåga kommunaliseringen och 1990-talets nedskärningar med allt större klasser samt att 
andelen utbildade och erfarna lärare minskade. Flera undersökningar tyder också på 
betydande disciplinproblem i den svenska skolan, vilket naturligtvis medför ineffektiva 
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lektioner och ett stort resursslöseri. Några andra faktorer som Fröjd anger som möjliga 
orsaker är den ökande tilltron på IT och Internets betydelse för undervisningen har 
övervärderats. Internet, datorspel, ökat tv-tittande och sport har tidsmässigt minskat utrymmet 
för läsning och ett aktivt medborgarskap. 
 
Som en del av vår undersökning har vi gjort en jämförande sammanställning av ovanstående 
läsundersökningar. Den presenteras som en del av den här uppsatsens resultatdel på sidan 10. 
 
 
3  Syfte 
 
Har elevers läsförmåga förändrats de senaste 15 åren och vad kan de bakomliggande 
orsakerna vara? 
 
 
4  Metod 
 
I undersökningen har vi använt oss av både litteraturstudie och intervjuer. I litteraturstudien 
har vi tagit del av undersökningar i form av rapporter och uppsatser samt lämplig litteratur på 
läsforskningsområdet. Därefter sammanställdes den information vi ansåg vara relevant. För 
att relatera forskningsresultaten till vår egen skolverklighet har vi gjort ett antal kvalitativa 
intervjuer med erfarna och verksamma lärare inom läsundervisning. Vid litteraturstudiet är 
forskningen kvantitativ eftersom vi tagit del av och sållat ur en stor mängd undersökningar. 
Vid intervjuerna är forskningen kvalitativt inriktad, då vi har använt oss av verbala 
analysmetoder (Patel & Davidson, 1994). 
 
4.1  Försökspersoner 
 
Intervjuerna genomfördes med fem lärare i årskurserna 3-9 vid några skolor i Norrbottens 
län. De kriterier vi använde oss av vid urvalsförfarandet var att lärarna skulle ha lång 
arbetslivserfarenhet (minst 15 år) inom vårt undersökningsområde. De berörda lärarna 
kontaktades via telefon och vi presenterade oss, informerade om syftet med vår 
intervjuundersökning och tidpunkter bokades in för intervjutillfällena. Avidentifiering och 
tystnadsplikt utlovades från vår sida.  
 
4.2  Material  
 
Vi valde att dokumentera intervjusvaren med hjälp av bandspelare. Anledningen till valet av 
denna metod istället för att skriva ner svaren för hand var att informanternas svar registreras 
exakt och ingen information riskerar att gå förlorad. En nackdel med att använda 
bandspelaren som informationsinhämtande metod är att den kan ha en hämmande inverkan 
och således påverka informantens svar (Patel & Davidson, 1994). Övrigt material var 
intervjufrågor (Bilaga 3). 
 
4.3  Procedur 
 
Intervjuerna utfördes enskilt i en avskild miljö utan yttre påverkan från omgivningen och 
inleddes med två frågor av mer allmän karaktär för att senare övergå till de adekvata 
frågorna. Intervjufrågorna bestod av tolv standardiserade öppna frågor, eftersom vi ställde 
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likalydande frågor i exakt samma ordning till alla informanter. Frågorna utgör en låg grad av 
strukturering i och med att informanten gavs ett stort svarsutrymme. Eftersom fråga tre till 
fråga elva relaterades till ämnet i vår undersökning är de i hög utsträckning av tematisk 
karaktär. Samtliga intervjufrågor är av dynamisk struktur i och med att dessa är korta och 
lätta att förstå (Patel & Davidson, 1994). Vi valde att hålla ett lugnt tempo för att informanten 
skulle få tid att i lugn och ro tänka över sina svar. Intervjuerna varade i genomsnitt 20 
minuter. 
 
4.4  Bortfall 
 
Vi anser att vi inte har något externt bortfall i undersökningen eftersom samtliga fem 
inplanerade intervjuer genomfördes (Patel & Davidson, 1994). 
 
4.5  Sammanställning 
 
Vid sammanställningen av intervjusvaren använde vi oss av meningskoncentrering vid 
nedskrivandet, vilket innebär att vi formulerade intervjupersonernas svar mer koncist (Patel 
& Davidson, 1994). Sedan systematiserades informanternas svar utifrån kategorierna: 
förändring av läsförmågan, genus, utländsk bakgrund, socioekonomisk status samt tv och 
datorvanor. Anledningen till valet av dessa kategorier är att de är frekvent förekommande i 
de läsundersökningar vi tagit del av. 
 
4.6  Validitet  
 
För att uppnå en så hög validitet (giltighet) som möjligt har vi tagit del av både nationella och  
internationella läsundersökningar samt avgränsat och koncentrerat oss på det som bäst 
stämmer överens med vårt syfte.  
 
4.7 Reliabilitet 
 
Eftersom vi ville uppnå en högre reliabilitet (tillförlitlighet) på undersökningen, har vi gjort 
ett antal kvalitativa intervjuer med erfarna och verksamma lärare inom läsundervisning. Vår 
ambition var att utföra tio intervjuer, men på grund av att det visade sig vara svårt att hitta 
informanter som uppfyllde våra kriterier bokades endast fem intervjuer in. Frågorna var 
standardiserade med en låg grad av strukturering (Patel & Davidson, 1994).  
 
 
5  Resultat 
 
De fem informanterna som vi intervjuade uppfyllde våra kriterier gällande lämplig utbildning 
och lång arbetslivserfarenhet. En jämförande sammanfattning av undersökningsresultaten 
från litteraturstudien och intervjuerna systematiserades enligt kategorierna: förändring av 
läsförmågan, genus, utländsk bakgrund, socioekonomisk status, tv och datorvanor samt 
orsaksförhållanden till eventuella förändringar av läsförmågan. Dessa behandlas under en 
separat rubrik (Bilaga 1 & 2). Nedan presenteras en sammanfattning av resultaten från de 
fyra läsundersökningarna PIRLS 2001, Läsundersökningsprojekt i samarbete med 
kommuner, Att läsa och förstå svenska och PISA 2000 & 2003. De två PISA-rapporterna 
återges i resultatet som en undersökning.  
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5.1  Läsundersökningar  
 

• Två av fyra undersökningar (PIRLS & Fröjd) har kommit fram till en förändrad 
läsförmåga (sämre läsförmåga) hos eleverna. 

• Samtliga fyra undersökningar finner att flickor läser bättre än pojkar (genus). Enligt 
PIRLS 2001 och PISA har flickor även en mer positiv attityd till läsning än pojkar. 

• Två av fyra (PISA & Taube) undersökningar fastställer att elever med utländsk 
bakgrund läser sämre än svenska elever. 

• Samtliga fyra undersökningar finner att socioekonomiska faktorer är av stor betydelse 
för läsförmågan. Andelen böcker i hemmen är en starkt bidragande orsak för 
elevernas läsutveckling.  

• Undersökningen PIRLS menar att elever som tillbringar mycket tid framför datorn 
presterar sämre i läsning. 

• I två av fyra rapporter ( PIRLS & Fröjd) anges större klasser, sämre lärarkompetens 
och en ökad datoranvändning som tänkbara orsaker till elevers försämrade 
läsförmåga. I övrigt anges disciplinproblem (Fröjd) och minskad tillgång av böcker 
och dagstidningar i hemmen (PIRLS) som tänkbara orsaker till den försämrade 
läsförmågan.  

 
5.2  Intervjuer 
 

• Fyra av fem informanter anser att läsförmågan har försämrats.  
• Två informanter anser att flickor är bättre läsare än pojkar. Två anser att det inte är 

någon skillnad i läsförmåga och en informant vet ej. Fyra av fem anser att flickor har 
en positivare inställning till läsning och en informant kan inte ta ställning. 

• Tre av informanterna har väldigt liten erfarenhet av elever med utländsk bakgrund. 
De övriga två har ingen erfarenhet alls. 

• Samtliga informanter anser att socioekonomiska faktorer som tillgång till böcker i 
hemmet är av stor betydelse för elevernas läsutveckling. 

• Alla informanter anser att tv/datorspel tar tid från läsningen.  
• Faktorer som nämns som orsak till försämrad läsförmåga är mindre resurser till 

skolan, teknologi (tv, dator och datorspel) och fritidsaktiviteter som tar tid från 
skolarbetet samt föräldrar som inte har tid att engagera sig. 

 
5.3  Bortfall 
 
När det gäller fråga tio (Bilaga 3), om erfarenheter av elever med utländsk bakgrund finns ett 
internt bortfall, eftersom majoriteten av informanterna hade väldigt lite eller ingen erfarenhet 
av elever med utländsk bakgrund. Därför kunde vi inte få användbara svar på frågan (Patel & 
Davidson, 1994). 
 
 
6  Diskussion 
 
Syftet med vår undersökning var att ta reda på huruvida elevers läsförmåga har förändrats 
under ett 15-årsperspektiv samt tänkbara orsaker till detta. Vår undersökning påvisar att det 
har skett en viss försämring av läsförmågan, vilket bekräftar de iakttagelser vi själva gjort 
innan arbetet påbörjades. Vi ville i första hand ta del av den forskning som finns tillgänglig 
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på området för att sedan relatera resultaten till hur verksamma lärare uppfattar elevers 
läsutveckling. Bearbetningen av rapporterna var en mer mödosam process än vi hade 
förväntat oss, eftersom alla var olika till uppbyggnad och struktur samt att det var vissa 
svårigheter att finna den specifika information vi var ute efter. Trots detta har vårt val av 
informationsinhämtande metoder fungerat väl, i likhet med arbetet i vår grupp.  
 
6.1  Validitet 
 
Vi har försökt säkra validiteten genom att utgå från de frågeställningar och kriterier som 
vetenskapligt erkända läsundersökningar tillämpar. En god validitet uppnås om fokus ligger 
på det som man avser att undersöka (Patel & Davidson, 1994). Vi anser att vi har haft en god 
validitet eftersom vi har tagit del av ett omfattande underlag av läsundersökningar samt 
kompletterat dessa med intervjuer. De läsundersökningar vi tagit del av betonar betydelsen 
av föräldrarnas socioekonomiska bakgrund. Därför borde vi ha utformat en direkt 
intervjufråga om betydelsen av socioekonomisk bakgrund och inte bara en fråga om andelen 
böcker i hemmen (Bilaga 3, fråga 11). 
 
6.2  Reliabilitet  
 
Att utföra en undersökning på ett tillförlitligt sätt innebär att ha en god reliabilitet (Patel & 
Davidson, 1994). Vi har tagit del av och sammanställt information från etablerade 
läsundersökningar inom vårt undersökningsområde och anser oss därför ha en hög 
reliabilitet. Vi har varit tre personer som studerat och analyserat resultaten från 
läsundersökningarna samt bedömt och tolkat intervjusvaren. Detta har minimerat risken för 
feltolkningar av både läsundersökningarna och informanternas svar. Det faktum att vi spelade 
in intervjuerna på band innebär att vi inte missar någon information som kan vara av relevans 
för vår undersökning. Däremot är vi tämligen oerfarna som intervjuare, vilket innebär att 
intervjun inte blir så avslappnad och naturlig som vi skulle ha önskat. Dessutom kan det 
finnas en risk att en oerfaren intervjuare inte styr upp intervjun så att relevanta svar erhålls. 
För att nå en ännu högre reliabilitet i vår intervjuundersökning hade en större 
undersökningsgrupp krävts.   
 
6.3  Resultatdiskussion 
 
Eftersom majoriteten av intervjusvaren visar på en försämring i läsförmåga och hälften av de 
läsundersökningar vi tagit del av i litteraturstudien pekar i samma riktning, drar vi slutsatsen 
att det har skett en viss försämring av elevers läsförmåga. Denna försämring visar sig stämma 
överens med våra egna reflektioner från vår verksamhetsförlagda utbildning, där vi tycker 
oss ha sett en försämring av elevers läsförmåga. Möjliga orsaker till detta är enligt våra 
resultat mindre resurser till skolan och den ökade teknologianvändningen (dator- och tv-
vanor). Dessa faktorer stämmer väl överens med våra egna tankegångar om eventuella 
orsaksförhållanden till den försämrade läsförmågan. Andra faktorer som nämns är minskad 
tillgång på böcker och dagstidningar i hemmen samt fritidsaktiviteter som stjäl tid, vilket vi 
också anser har en stor inverkan. Om vi bara kan se en viss försämring av elevers läsförmåga 
är det desto tydligare att flickor i allmänhet är skickligare, samt har en positivare inställning 
till läsning än pojkar. Möjliga orsaker till detta menar vi är att flickor mognar tidigare än 
pojkar och får på detta sätt ett försprång samt att bokläsning är mer accepterat bland flickor 
medan det av pojkar kan anses som något omanligt. Dessutom har vi en uppfattning om att 
det är vanligare att flickor sitter hemma och läser en bok medan pojkarna hellre sitter framför 
datorn och spelar datorspel. Vi anser att dessa faktorer har betydelse för läsutvecklingen ur 
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ett genusperspektiv. När det gäller elever med utländsk bakgrund vill vi vara tämligen 
återhållsamma med att dra några slutsatser, eftersom hälften av läsundersökningarna inte har 
berört den aspekten och majoriteten av informanterna inte hade någon erfarenhet inom detta 
område. Som vi ser det är anledningen till att elever med utländsk bakgrund i allmänhet 
presterar sämre i läsning, att all inlärning sker på ett nytt språk och det tar tid att 
acklimatisera sig i ett nytt samhälle. Något det inte råder några som helst tvivel om är de 
socioekonomiska förhållandenas betydelse för läsutvecklingen, där tillgången på böcker i 
hemmen är den viktigaste faktorn. I rapporten Läsförberedd ( Hed-Andersson, 2004) betonas 
vikten av barnets kontakt med böcker i tidiga år för att främja dess språkliga utveckling, 
vilket vi håller med om. Tv och datorvanorna kan ha både positiv och negativ inverkan på 
läsutvecklingen, vilket bekräftas av läsundersökningen PIRLS (2003) där det framgår att 
elever med ett måttligt tv-tittande presterar bäst och de som ser mer än fem timmar per dag 
presterar sämst. Resultatet verkar rimligt och vi anser att både läshastighet och ordförråd kan 
utvecklas genom tv-tittande. Både intervjusvaren och Fröjds rapport belyser den negativa 
sidan med tv och datoranvändandet och menar att det ofta tenderar att överkonsumeras och 
uppta tid som skulle vara avsedd för bokläsning.  
 
6.4  Egna reflektioner 
 
I vår undersökning har vi kommit fram till ett resultat som i stort stämmer överens med våra 
tankegångar. Dock förefaller förändringen av läsförmågan vara av en mer marginell karaktär 
än de förväntningar vi själva hade. När det gäller att mäta förändringar av läsförmågan finns 
det många faktorer som kan påverka resultatet. I och med att undersökningsgrupperna är 
olika från år till år och utformningen av testerna skiljer sig åt kan det vara svårt att jämföra 
förändringar av läsförmågan. De senaste 15 åren har det skett en mängd snabba förändringar 
i samhället, vilket har lockat barnen till andra aktiviteter istället för bokläsning. Om 
bokläsning väljs bort till förmån för andra aktiviteter är det självklart att det får konsekvenser 
för läsförmågan. Alla verksamma lärare och även elevernas föräldrar bör sträva efter att 
ytterligare stimulera och väcka elevers läsintresse för att på bästa möjliga sätt främja en god 
läsutveckling. Vi anser dessutom att det är oerhört viktigt att skolan i ett tidigt skede fångar 
upp elever som tenderar att hamna efter i läsningen innan de tappar sin självkänsla, 
motivation och intresse för läsning. En god läsförmåga är något som inte bara är viktigt i 
skolan utan något vi bär med oss genom hela livet.  
 
6.5 Fortsatt forskning 
 
Det vore intressant att utföra eller möjligen ta del av mer omfattande intervjuundersökningar 
på området, eftersom det inte finns någon större mängd studier av läsundersökningar på ett 
nationellt plan. I och med att det inte finns några vetenskapligt dokumenterade 
undersökningar gällande sambandet mellan de orsaksförhållanden vi nämnt och elevers 
försämrade läsförmåga, skulle det därför vara intressant att utföra eller ta del av sådan 
forskning. 
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Läsundersökningar         Bilaga 1 
 
Förändring av läsförmågan 

• Den internationella läsundersökningen PIRLS 2001 har kommit fram till att 
läsförmågan har försämrats mellan 1991-2001. 

• Fröjds rapport Att läsa och förstå svenska hävdar att läsförmågan har försämrats 
mellan 2000-2002. 

• Enligt de internationella undersökningarna PISA 2000 och PISA 2003 har ingen 
förändring av elevers läsförmåga skett mellan år 2000 och 2003. 

• I den nationella rapporten Läsundersökningsprojekt i samarbete med kommuner 
finner Taube et al. att ingen förändring har skett i läsförmåga sedan 1993. 

 
Genus 
Samtliga undersökningar har kommit fram till att flickor har en bättre läsförmåga än pojkar. 
Enligt PIRLS 2001, PISA 2000 och PISA 2003 har flickor en positivare attityd till läsning än 
pojkar. 
 
Utländsk bakgrund 
PISA 2000, PISA 2003 och Läsundersökningsprojekt i samarbete med kommuner har kommit 
fram till att elever med utländsk bakgrund presterar sämre än elever med svensk bakgrund. 
 
Socioekonomiska faktorer 
Samtliga undersökningar belyser sambandet mellan föräldrarnas utbildningsnivå och 
elevernas prestationer i skolan. Andelen böcker i hemmen är en starkt bidragande orsak för 
elevernas läsutveckling.  
 
Tv- och datorvanor 
Enligt PIRLS 2001 är de elever som tillbringar mest tid (minst fem timmar/dag) framför tv:n 
de som presterar sämst i läsning. 
 
Orsaksförhållanden 
I rapporterna PIRLS 2001 och Att läsa och förstå svenska anges flera tänkbara orsaker till 
elevers försämrade läsförmåga. I båda rapporterna nämns större klasser, sämre 
lärarkompetens och en ökad datoranvändning. I övrigt anges disciplinproblem (Att läsa och 
förstå svenska) och minskad tillgång av böcker och dagstidningar i hemmen (PIRLS 2001) 
som tänkbara orsaker till den försämrade läsförmågan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Intervjuer         Bilaga 2 
 
Lärare A 
 
Förändring av läsförmågan 

• De lär sig tidigare nu och kan ofta läsa när de börjar ettan. ”Jag upplever att det idag 
är ett mindre antal barn som är bokslukare, tv och datorspel tar med tid idag”. På det 
stora hela är läsförmågan lite sämre. 

 
Genus 

• Märker ingen skillnad. Båda könen har viljan att lära sig. 
 

Utländsk bakgrund 
• Saknar erfarenhet av elever med utländsk bakgrund.  

 
Socioekonomisk status/tillgång till böcker i hemmet 

• Böcker har väldigt stor betydelse. Att ha mycket böcker hemma gör att eleverna blir 
intresserade av läsning. 

 
TV/dator vanor 

• Det är helt klart mer tv, dator och video idag som tar mer tid från läsandet. 
 

 
Lärare B 
 
Förändring av läsförmågan 

• Läsförmågan har försämrats. Läsning är inte längre ett tidsfördriv utan ses som ett 
måste. ”Föräldrar läser inte för sina barn, föräldrar ”har inte tid” att läsa för sina 
barn”.  

 
Genus 

• Flickor är mer inriktade på att läsa och att lära sig läsa. De som kan läsa när de börjar 
skolan är oftast flickor. Mognare även språkligt sätt (undantag finns givetvis) och i 
genomsnitt duktigare läsare. Flickor är också mer positiva till läsning. 

 
Utländsk bakgrund 

• Har haft elever med finsk bakgrund som läst mycket bra. Många med utländsk 
bakgrund har dock begränsat ordförråd (svenska talas inte hemma). Den språkliga 
begåvningen är av stor betydelse oavsett svensk eller utländsk bakgrund.  

 
Socioekonomisk status/tillgång till böcker i hemmet 

• Böcker i hemmet har stor betydelse. De visar att det är viktigt, intressant, spännande 
och bra att läsa. 

 
Tv/dator vanor 

• Dator, tv och video har ersatt bokläsning. Medieutbudet ökar och böckernas betydelse 
minskar. 

 
 

 



Lärare C 
 
Förändring av läsförmågan 

• Större klasser och mindre resurser har påverkat läskunnigheten.  
 
Genus 

• Vill inte generalisera, flickor knäcker ofta koden fortare än pojkar. Flickor har en 
något bättre inställning till läsning 

 
Utländsk bakgrund 

• ”Ett barn som har ett tryggt eget språk i bagaget lär sig dock snabbt ett nytt språk, har 
jag erfarit”. 

 
Socioekonomisk status/tillgång till böcker i hemmet 

• Ett barn som har föräldrar som tidigt vänjer det vid böcker, läser sagor och gärna har 
hyllor med böcker, blir nyfiket och stimuleras till läsning. 

 
Tv/dator vanor 

• Böckerna minskar i popularitet med datorns och tv-kanalernas utbud. 
 
 
Lärare D 
 
Förändring av läsförmågan 

• Barnen är mer framåt när de börjar i ettan jämfört med för 15 år sedan och man kan 
börja med läsning tidigare. Barnen är dock inte bättre på att läsa nu, när de kommer 
till årskurs 3. Barnen är inte bättre på att läsa men de har mycket andra kunskaper. 

 
Genus 

• Ser ingen skillnad mellan flickors och pojkars läsförmåga. Flickor har en bättre 
inställning till läsning och läser frivilligt. Det är inte lika spontant bland pojkar. 

 
Utländsk bakgrund 

• Har ingen erfarenhet av elever med utländsk bakgrund. 
 
Socioekonomisk status/tillgång till böcker i hemmet 

• Föräldrarnas utbildningsnivå har betydelse, även om det också kan vara lågutbildade 
föräldrar som förstår hur viktig läsning är. Det är viktigt att föräldrarna tar barnens 
läsning på allvar. Böcker i hemmet har väldigt stor betydelse. Det behöver inte vara 
dyrt med böcker när biblioteken finns. 

 
Tv/dator vanor 

• Nu för tiden pratar barnen mer om tv-spel, X-box mm. 
 
 
 
 
 

 



Lärare E 
 
Förändring av läsförmågan 

• Ja, tycker att läsförmågan gått ner, speciellt de senaste 4-5 åren. Läsförmågan och 
läsförståelsen har försämrats under denna tid. 

 
Genus 

• Ser en större skillnad idag mellan flickor och pojkars läsförmåga. Flickor läser i regel 
mer böcker än pojkar. ”Det finns pojkar som är stora läsare men inte lika många som 
flickor.” Alla flickor läser nästan mer eller mindre för nöjes skull. 

 
Utländsk bakgrund 

• Har ingen stor erfarenhet. Det varierar mellan eleverna. De kan vara bra på att prata 
svenska men de kan ändå ha svårt att förstå vissa ord. 

 
Socioekonomisk status/tillgång till böcker i hemmet 

• Böckerna har stor betydelse. Det är viktigt att låna böcker om man inte har råd att 
köpa. 

 
Tv/dator vanor 

• Datorer och tv gör att läsningen minskar. Det är inte lika spännande att läsa en bok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Intervjufrågor         Bilaga 3 
 

1. Hur länge har du jobbat som lärare? 
 

2. Vilken typ av utbildning har du? 
 

3. Vad är läsförmåga enligt dig? 
 

4. I vilken årskurs arbetar du i och hur går din läsundervisning till? 
 

5. Upplever du någon skillnad mellan flickors och pojkars läsförmåga? 
 

6. Hur ser inställningen till läsning ut när det gäller flickor respektive pojkar? 
 

7. Tycker du att det skett någon förändring i elevers läsförmåga de senaste 15 åren och 
vad tror du i så fall att det beror på?  

 
8. Har du märkt någon förändring i elevernas läsvanor under de senaste 15 åren?  

 
9. Vilka faktorer anser du vara av betydelse för att främja en god läsförmåga? 

 
10. Upplever du att det är någon skillnad mellan elever med svensk bakgrund och elever 

med utländsk bakgrund (annat modersmål än svenska) när det gäller läsförmågan och 
varför? 

 
11. Vilken betydelse tror du att andelen böcker i hemmen har för elevers läsförmåga?  

 
12. Hur tror du att elevers läsförmåga kommer att utvecklas i framtiden? (15 år) 
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