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Sammanfattning:  Den här uppsatsen jämför fyra olika studier gjorda kring Svenska elevers 
läsning. Syftet har varit att undersöka vad som kännetecknar den Svenska 
undervisningen samt lyfta fram vilka aspekter som anses viktiga för elevers 
utveckling. Mitt resultat visade att metoden för forskningen påverkade 
forskarnas undersökning och resultat. Ett genomgående tema var att 
undervisningen innehöll mycket enskild läsning av skönlitteratur. 
Forskarnas inställning till detta varierade. Gemensamt för 
undersökningarna var att man ansåg att Svenska skolan visar på brister i sin 
förmåga att lära elever läsförståelse. 
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Inledning 
Skolverket (Skolverket, 2012) skriver att läsning är en betydande del av alla skolans ämnen. 

Därför är en god läsförmåga avgörande för elevernas lärande och kunskapsutveckling. 

Läsning skapar också möjlighet för individen att bli inkluderad samt att delta i sociala 

sammanhang i samhället. Mitt intresse för svenska elevers utveckling i läsförståelse tog sin 

början för ungefär två år sedan då jag gjorde min VFU på en lågpresterande skola i Göteborg. 

Skolan stämde snarlikt in på den beskrivning som Einarsson (2009) ger av en lågpresterande 

skola. Föräldrar till högpresterande elever hade börjat flytta sina barn från skolan, det var 

nästan enbart lärarna som tillhörde majoritetskulturen och alltfler hade börjat tala om skolans 

dåliga rykte. Trots att många elever visade stort engagemang i att försöka lära sig och 

utveckla sina kunskaper i svenska, fanns flera elever som inte lyckades nå godkända betyg i 

skolan och i svenskämnet. En del av barnen kom från goda familjeförhållanden, 

men hade svårt att få det stöd som behövs för att utveckla sina språkkunskaper optimalt.  

Utan rätt bakgrund och tillgång till hjälp hemifrån blir utmaningen att lära sig läsa och skriva 

större. Eftermiddagarna under den här VFU-perioden tillbringade jag i lärarrummet, där fick 

jag tillfälle att läsa en mängd läsförståelse tester skrivna av elever i årskurs 4-6. Det jag läste 

kom från elever med stora ambitioner men små språkkunskaper. Einarsson (2009) skriver att 

Språk är en social och kulturell företeelse samt att sociala och kulturella företeelser i stor 

utsträckning är språkliga. En stor del i att inkludera individer i samhället är därför att förse 

dem med språklig kompetens (Einarsson, 2009). Läroplanen (Skolverket, 2011) skriver att 

svenska undervisningen i skolan skall syfta till att stärka elevers medvetenhet och tilltro till 

den egna språkliga förmågan. Hur ska lärare arbeta för att stärka elevers kunskaper och 

tilltro till sig själva så att vi på ett tidigt stadium kan motverka att elever hamnar efter i sin 

språkliga utveckling? 

Svenska elever visar på en allt sämre läsförståelse idag än för 10 och 15 år sedan. Detta gäller 

för alla grupper oavsett kulturell och social bakgrund (Skolverket, 2013). Den här uppsatsen 

är mitt bidrag till att undersöka vad som gått fel. 
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Bakgrund 
Det har knappast undgått någon som följt samhällsdebatten i media hur svenska elevers 

resultat utvecklats i internationella sammanhang. Även om det råder en tydligt nedåtgående 

trend bland undersökningarna (Skolverket, 2013) så råder stor osäkerhet och mycket åsikter 

när det kommer till att avgöra anledningen till de försämrade resultaten. År 2011 

sammanställde Svenska regeringen en ESO-rapport (Finansdepartementet, 2012) i syfte att 

skapa ett ekonomiskt underlag för offentliga beslut inom skolan. I rapporten tar författaren 

upp en mängd potentiella anledningar till varför resultaten för Svenska elever har sjunkit ur 

ett generellt perspektiv. Frågan beskrivs i allra högsta grad som politisk. Högerpolitiker 

anklagar vänsterpolitiker för att ha skapat en ”flum”-skola i Sverige. En skola där lärare inte 

längre ses som auktoriteter och där samhället inte ställer tillräckliga krav på unga. 

Vänsterpolitiker beskyller istället högern för att låtit marknadskrafterna få tillgång till skolan. 

Därför har Sverige tappat kontrollen över skolan och betygen för Svenska elever har sjunkit 

(Finansdepartementet, 2012). I rapporten sammanställs en lista på de faktorer som i 

samhällsdebatten anses ha störst betydelse för den nedåtgående trenden. Bland de mest 

etablerade teorierna återfinns förklaringar som: ekonomiska nedskärningar, friskolereformen 

1992, att andelen elever med invandrarbakgrund ökat, kommunaliseringen av skolan samt 

sämre löner för lärare. 
 

 
 

Svenska elevers resultat i läsförståelse över tid och i Internationell 
jämförelse 
Två viktiga internationella undersökningar som granskar svenska elevers resultat i 

läsförståelse är PISA och PIRLS. Båda studierna jämför svenska elevers kunskaper i 

läsförståelse internationellt, men även i förhållande till tidigare undersökningar. PISA 

undersökningen genomförs vart tredje år och mäter elevers förmåga att förstå, använda och 

reflektera över texter (Skolverket, 2013) Syftet är att eleverna skall utveckla sina kunskaper 

och potential för att delta i samhället. (Skolverket, 2013). PIRLS undersökningens syfte 

liknar PISA. Man vill säkra den nationella undervisningens kvalité så att man kan säkerställa 

att skolan kan tillvarata det potential som unga har inför framtiden. Resultatet av PIRLS 

rapporten visar att svenska elever är relativt duktiga på att läsa, resultaten ligger över 

internationella medelvärden. Men enligt Skolverkets analys (2012) så framgår det att Sverige 

är ett av fåtalet länder där elever försämrat sina resultat för hela perioden sedan senaste 

mätningen. 
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Några viktiga konkreta saker som visats är att flickor läser bättre än pojkar, utlandsfödda 

elever läser sämre än svenskfödda, och att svenska elever har speciellt svårt att förstå sakprosa 

texter (Skolverket, 2012). Läsförståelse i PISA avser att mäta elevers förmåga att förstå, 

använda, reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, utveckla sina 

kunskaper och sin potential och för att delta i samhället (Skolverket, 2013). Den 

resultatförsämring som Sverige visar på är unik. Inget annat land har tappat så mycket i 

kunskapsnivå avseende läsförståelse som Sverige gjort. Resultatförsämringen från år 2000 är 

den största uppmätta nedgången av samtliga länder (Skolverket, 2013). Något har förändrats i 

den svenska skolan och undersökningen visar att de som framförallt drabbats är de 

lågpresterande eleverna som tappat betydligt mer än de högpresterande (Skolverket, 2013). 
 

 
 
 

Svenska elevers läsutveckling 
För att förstå hur bokstäver kan representera språkljud krävs en insikt att de talande orden går 

att dela upp i mindre delar. Denna insikt kallas för fonologisk medvetenhet och anses vara 

själva grunden för barns läsutveckling. (Lundberg & Herrlin, 2005) Ordavkodning uppstår 

när barnet klarar att känna igen bokstäver i olika kombinationer och utläsa dem tillsammans. 

När elever klarat att ”knäcka koden” betyder det att barnet klarar att avläsa helt nya ord med 

hjälp av tidigare kunskaper (Lundberg & Herrlin, 2005). När eleven lyckas automatisera sin 

ordavkodning blir det enklare att engagera sig i en texts innehåll. Läsförståelse uppstår som 

ett resultat utav att elever dels lärt sig avkoda ord och dels lärt sig förstå innebörden av det 

som lästs (Lundberg & Herrlin, 2005). Läsförståelsen underlättas också med hjälp av 

förförståelse, egna erfarenheter, sammanhang och bilder (Lundberg & Herrlin, 2005). 

Om inte texter diskuteras och reflekteras kring som en naturlig del av undervisningen finns 

risken att elever inte lyckas nå de kunskaper som behövs för att förstå läst text (Samuelsson & 

Svanfeldt, 2002). Svenska elever på mellanstadiet uppvisar större problem med läsförståelsen 

än med ordavkodningen i läsprocessen. Elever i årskurs 4 bör klara av att läsa vanliga ord 

snabbt, hinna med att läsa textremsor på tv, samt vara engagerade i att läsa skönlitteratur 

(Samuelsson & Svanfeldt, 2002). McKeown, Beck och Blake, (2009) har jämfört två olika sätt 

att undervisa i läsförståelse i årskurs fem. I det ena sättet tränas elever till att bli strategiska 

läsare. Eleverna lär sig sammanfatta textavsnitt och ställa frågor till det som lästs. I PIRLS 

rapport (Skolverket, 2011)
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kallas detta för en textbaserad läsförståelse. Det andra sättet kallar McKeown, Beck & Blake, 

(2009) för en innehållsorienterad läsförståelse och i PIRLS för en tolkande och värderande 

läsförståelse. Här ligger fokus på att skapa inre mentala föreställningar och idéer om tankar 

som finns i texten. Alltså en form av analys. Undersökningen visade att den 

innehållsorienterade läsförståelseundervisningen gav det bästa resultatet för elevers 

läsförståelse (McKeown, Beck & Blake, 2009). Svenska elever har visat på minskade resultat 

i båda kategorierna (Skolverket, 2013). 
 
 
 

Undervisning i läsning enligt läroplanen 
Lgr11 skriver att elever skall lära sig att analysera skönlitteratur. De skall klara av att urskilja 

strukturer i texter samt lära sig om språkliga normer (Skolverket, 2011). Elever skall klara av att 

bearbeta texter enskilt och tillsammans med andra (Skolverket, 2011). Dessutom skall de lära 

sig lässtrategier för att förstå och tolka olika typer av texter och lära sig att skilja mellan olika 

texters budskap. Med detta avses både det som finns uttalat i texten och sådant som står mellan 

raderna (Skolverket, 2011). De flesta studier som legat till grund för resultatet till det här 

arbetet har som gemensam faktor att de gjorts en kort tid innan 2011. Detta innebär att 

undervisningen som granskas i den här litteraturöversikten utgått från en äldre kursplan i 

Svenska. Detta är endast av liten betydelse eftersom kursplanen ifrån 1994 (Skolverket, 2008) 

liknar lgr11 (Skolverket, 2011). Den äldre kursplanen skriver att elever skall ges möjlighet att 

utveckla sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika 

syften väcker (Skolverket, 2008). Elever skall ges förmåga att läsa, förstå och uppleva texter av 

olika slag samt anpassa läsningen och arbetet med texten till innehållets syfte och karaktär 

(Skolverket, 2008). 

 

 
 

Tidigare forskning om läsförståelse i Sverige 
Monica Reichenbergs studie (2012) är en tidigare aktuell komparativ litteraturöversikt kring 

läsförståelse i Norden som jag haft tillgång till vid utformandet av det här arbetet. Hennes 

syfte har varit att skapa en helhetsbild kring forskning om läsförståelse. I sin artikel jämför 

hon svensk och norsk forskning samt undersöker vilka frågor som forskare varit mest 

benägna att undersöka kring ämnet. Fram till undersökningen skrevs sjönk Svenska elevers 

resultatmässiga prestationer. Detta faktum är inte en del i någon internationell trend. PISA 

undersökningar har visat att resultaten för norska och danska elever hade ökat 
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samtidigt som resultaten för svenska elever har försämrats med tiden (Reichenberg, 2012). 

Det som Reichenbergs studie visade var speciellt kännetecknande för läsningen i svenska 

klassrum med mycket lågpresterande elever var att lärare såg läsning som en individuell 

aktivitet där elever läste olika böcker för att sedan individuellt bearbeta materialet. Mycket 

talar för att denna attityd mot läsning är negativ för elevernas utveckling (Reichenberg, 

2012). Dessutom visade undersökningen att de klasser som hade absolut bäst resultat 

avseende läsförståelse var de klasser där lärare såg på läsning som en typ av social aktivitet. 

Eleverna läste ofta högt för varandra, de pratade och diskuterade böcker med varandra. 

Reichenbergs litteraturstudie (2012) visade att svenska elever behöver explicit undervisning i 

läsförståelsestrategier. De flesta svenska studier i hennes undersökning visade på att lärare i 

Sverige lägger ett stort ansvar på enskilda elever att ta till sig innehållet i de texter som läses. 

Resultaten var inte helt entydiga några av lärarna sa att de arbetade med att knyta litteraturen 

till elevernas egna erfarenheter. Lärarna i den studien fokuserade på att lära eleverna 

analysera och reflektera kring litteratur.  

Den här bakgrunden har gett en överblick kring Svenska elevers läsning och dess betydelse i 

dagens Sverige. Samhällsdebatten ger en diffus och otydlig bild kring varför Svenska elevers 

resultat visar på en nedåtgående trend. 

I den här uppsatsen kommer jag att titta närmare på om den Svenska forskningen kring 

läsutveckling ger en lika otydlig bild kring problematiken i svensk skola? Finns här en större 

samstämmighet avseende anledningarna till elevers sjunkande resultat? 
 
 
 

Problemformulering 
Reichenbergs tidigare litteraturstudie kring ämnet läsundervisning (2012) fokuserade på 

vilken typ av forskning som gjorts på området läsutveckling i Norge och Sverige. Till 

skillnad från hennes studie vill jag titta närmare på vilken kritik som svensk forskning har 

emot svensk skolas undervisning i ämnet. Hur ser svensk forskning på problematiken och 

anledningen till de sjunkande resultat som svenska elever visat på? I den här uppsatsen 

hoppas jag få syn på konkreta aspekter byggda på forskning som går att förhålla sig till som 

en del i lärares vardagliga arbete. 
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Syfte 
Arbetets syfte har varit att skapa en aktuell sammanställning kring ett antal Svenska 

undersökningar som gjorts kring Svenska elevers läsutveckling. Syftet har varit att titta på hur 

dessa undersökningars resultat liknar eller skiljer sig ifrån varandra. Som utgångspunkt för 

uppsatsen har jag valt en övergripande frågeställning: 
 
 
Vad finns för likheter och skillnader kring svenska forskares kritiska inställning till de 

metoder och arbetsätt som används för att lära ut läskunskaper inom den Svenska skolan? 
 
 
 
 
Metod 
Den Metod som använts för insamlande av data till den här studien kallas metod för 

systematisk litteraturstudie. Studien syftar till att åstadkomma en blandning av data från 

tidigare genomförda empiriska studier. För att säkerställa att arbetet är i enlighet med de 

riktlinjer som är brukligt för den här typen av studier har jag utgått från en rekommenderad 

arbetsprocess i boken Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap (Barajas, Forsberg 

& Wengström, 2013). 
 
 
 

Sökningar 
Det totala antalet sökningar och sökord som legat till grund för arbetet är angivet i tabellen 

nedan 
 

Sökning Datum 

2014 

Sökord Databas Antal träffar 

1 17/11 läsutveckling Avhandlingar.se 9 

2 17/11 Läsning Svenska Avhandlingar.se 11 

3 17/11 Svensk skola AND läsutveckling Google Scholar 2440 

4 17/11 Läsförståelse AND läsundervisning Google Scholar 1100 

5 17/11 Reading comphrehension AND Sweden ERIC 37 

6 17/11 Literacy AND sweden ERIC 116 

7 19/11 Språkutveckling Svenska LIBRIS 23 

8 19/11 Svensk språkutveckling SWEPUB 12 

9 19/11 Reading comprehension AND sweden Google scholar 43 900 

10 19/11 läsutveckling Libris 17 

11 24/11 Läsning Svenska Libris 36 

12 24/11 läsutveckling Swepub 6 

13 24/11 Läsning Svenska Swepub 10 

14 24/11 Läsning mellanår Avhandlingar.se 2 

15 24/11 Läsning mellanstadiet Avhandlingar.se 1 
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DataInsamling 
Datainsamlingen är planerad med utgångspunkt ifrån arbetets syfte. Sökningarna har gjorts i 

olika databaser för vetenskapliga artiklar och avhandlingar. De sökord som använts i 

processen var i Eric: Reading Comphrehension AND Sweden. (en använd källa, Damber 

2010). I databasen Google scholar användes sökorden Svensk skola AND läsutveckling (en 

använd källa, Herkener 2011). De sista resultaten som användes i arbetet kommer från sidan 

Avhandlingar.se, där användes först sökorden Läsning mellanår (en använd källa, Ewald 

2007) samt läsning mellanstadiet (en använd källa Stenlund, 2011). Sökningarna finns även 

angivna i tabell format (bilaga A). 
 

 
 

Urval 
Arbetsprocessen som använts har bestått i att jag först försökt skapa mig en överblick kring 

ämnet genom att läsa rubriker från olika artiklar/avhandlingar. Jag läste olika abstract för att 

snabbt få en inblick i om artiklarna vore lämpliga för min ide och uppsatsens tänkta syfte. 

Därefter gjorde jag en innehållsanalys av materialet (Barajas, Forsberg & Wengström 2013). 

Detta innebar att jag på ett systematiskt sätt klassificerade all data, för att lättare kunna 

identifiera mönster och teman i det insamlade materialet. Jag började med att försöka urskilja 

olika mönster kring artiklarnas innehåll. Därefter sorterade jag materialet i olika övergripande 

kategorier i syfte att mer detaljerat urskilja ett intressant undersökningsområde. Av de 

undersökningar som valts ut till arbetet är samtliga svenska. De är alla skrivna inom en 

tioårsperiod. De jämför alla resultat för läsförståelse i Sverige. Nästa alla elever i 

undersökningarna gick i årskurs 4-6. De artiklar som ursprungligen lästs och valts ut men inte 

ansågs kunna bidra enligt kriterierna ovan togs bort. De artiklar som passade min ide läste jag 

igenom ytterligare en gång. Slutligen hade jag 7 artiklar som jag sparade och läste. Efter att ha 

gått igenom dessa 7 artiklarna tog jag bort ytterligare 3 stycken som inte passade in i studiens 

syfte. Slutligen hade jag 4 vetenskapliga artiklar kvar, dessa har legat till grund för 

dataanalysen och resultatet. 
 
 
 

kvalitetsgranskning 
Eftersom möjligheten att begränsa artikelsökningar till enbart kvalitetsgranskade 

artiklar/avhandlingar inte varit möjligt i några av de databaser jag använt så har jag förlitat 
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mig på andra källor för att avgöra artiklarnas tillförlitlighet. De artiklar som används är alla 

förenliga med de kriterier som redovisas enligt The Campbell collaborations modell för 

vetenskaplighet (Barajas, Forsberg & Wengström 2013). Gruppen ifråga har sedan femton år 

tillbaka arbetat med att ta fram vetenskapliga bevis som underlag för vetenskapliga 

litteraturstudier. Enligt dem bör en vetenskaplig artikel kännetecknas av en systematisk 

kodning av alla inkluderade resultat. En uttalad sökstrategi. Samt en metaanalys för att väga 

samman resultat från olika studier (om möjligt). 
 

 
 

Databearbetning 
I syfte att skapa en god överblick över de artiklar jag valt ut för arbetet så läste jag de utvalda 

artiklarna flera gånger och kopierade citat från undersökningarnas resultat till olika dokument 

i pages/word. De respektive dokumenten blev till komprimerade versioner av originalens 

undersökningar och resultat. Därefter lästes dessa dokument igenom ytterligare än gång. Jag 

färgsatte dokumentens text i olika färger och klistrade sedan in citat från författare efter 

varandra under olika kategorier. Kategorierna var tänkta att representera kapitel/underrubriker 

i den kommande resultatdelen. Slutligen skrevs alla citat om och bearbetades till en egen 

löpande text där reflektioner och tankar utgjorde bryggor mellan de olika 

forskningsrapporternas resultat. 
 
 
 
 
Resultat 
Damber (2010) har arbetat med forskning kring elevers läsförståelse i olika förortsområden i 

Sverige. Hon upptäckte att några klasser på särskilda skolor visade på betydligt bättre resultat 

än man kan förvänta sig med hänsyn till den sociala och kulturella bakgrund som eleverna 

hade. Elever i dessa klasser läste mycket skönlitteratur, de pratade om texter de läst och 

sammanfattade dem muntligt. Damber (2010) nämnde Bearbetandet och arbetandet med 

diskussioner och reflektioner kring texter som viktigt för elevers läsutveckling. 

Det som ansågs mest centralt var dock att skapa ett intresse för läsning hos eleverna. Hennes 

studie visade att god läsförmåga uppnåddes genom mycket läsning, i tryckta böcker, samt 

genom arbete med autentisk litteratur. Dambers undersökning (2010) visar på vikten av en 

positiv inställning till läsning av skönlitteratur, hon talar om vikten av att elever ser läsande 

som en hobby på sin fritid. I Herkeners studie (2011) frågades 23 olika lärare om hur de 

undervisade i läsning. Det var vanligt att lärare lät eleverna läsa enskilt, eller i smågrupper. 17 
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av de 23 lärarna som ingick i undersökningen uppgav att de lät eleverna ägna sig åt detta varje 

dag. Enligt Herkeners studie (2011) var det ovanligt att svenska lärare ägnade sig åt 

läsförståelseundervisning . 8 av de 23 lärarna svarade i undersökningen att de aldrig 

undervisade eleverna i läsförståelse eller avkodning. Det visade sig också att eleverna inte 

fick bättre läsförståelse genom såkallad ”tyst läsning”. Utifrån de redovisade resultaten visar 

Herkeners undersökning (2011) att det finns en grupp elever i årskurs fyra som har en 

tillräckligt god ordavkodningsförmåga, men som ändå inte visar på en tillfredställande 

läsförståelse. För att förbättra läsförståelsen behöver elever få kunskap om vilka olika 

lässtrategier de kan använda vid läsning av olika texter (Herkener, 2011). Stenlunds resultat 

(2011) liknade Herkener i det här avseendet. Hennes studie visade att det fanns en grupp 

elever som gärna ägnade sig åt tyst läsning inom andra genrer än bara skönlitteratur. 

Dessa elever läste tillexempel dagstidningar, instruktioner och anvisningar . Anmärkningsvärt 

nog visade inte heller den här gruppen elever särskilt goda resultat på läsförståelsetester. 

Stenlund (2011) såg brister kring undervisningen i sitt undersökningsresultat. Hennes 

observationer visade att textarbete är frekvent förekommande men att det inte arbetas i 

speciellt hög utsträckning för att elever ska få en djupare förståelse av det som lästs inom 

olika genrer. Hennes studie visar att det framförallt råder en kvantitativ läsning av 

skönlitteratur i skolorna och att de elever som anger att de ofta läser skönlitteratur på fritiden 

når höga resultat på avkodningstester men inte på läsförståelsetester. Även Ewald (2007) har 

en liknande bild av den svenska undervisningen i läsning på mellanstadiet. Kritiskt analytiska 

reflektioner över texter och/eller fördjupade samtal om olika textmöten var ovanligt i 

undervisningen. Resultatet av undersökningen visade att tematiskt upplagd litteraturläsning 

knappt förekom överhuvudtaget. Elevers livserfarenheter användes inte som en tillgång för 

gemensamma diskussioner och reflektioner i helklass. På den här punkten fanns alltså ett 

samband mellan framförallt, Herkners (2011), Ewalds (2007) och Stenlunds (2011) resultat. 

Undervisningen de undersökt är inte speciellt bra på att lära ut strategier för att hjälpa elever 

förstå och analysera texter. Egentligen var alla fyra rapporterna överens om denna brist, 

skillnaden låg istället i hur mycket det betonades i de respektive rapporterna. 

Dambers (2010) resultat visade att det var viktigt att få elever att bli intresserade och 

motiverade till att läsa generellt. Hon var överlag mer positivt inställd till skönlitterär tyst 

läsning som metod för att lära sig än vad de andra forskarna var. Istället för att som de andra 

forskarna sätta fokus på vikten av att lära elever strategier för läsförståelse så har hennes 

undersökning visat på det stora behovet av att se på läsning som en rolig och lustfylld 
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aktivitet. I studiens slutsatser påvisas att de klasser med elever som läste snabbt och korrekt 

var precis samma klasser som läste mycket på fritiden. Skickliga läsare uppnås enligt studien 

genom ett positivt klassrumsklimat, positiva förväntningar och ett intresse för att läsa på 

fritiden. 
 

 
 

Avkodning, grunden för läsförståelse 
Herkener (2011) som undersökt läsförståelsen för elever mellan årskurs 2-6 ansåg att det 

framkom av hennes studie att övergången från lågstadiet till mellanstadiet ställer höga krav på 

god ordavkodning av text för att läsförståelsen ska fungera optimalt. En viss nivå i förmågan 

att avkoda ord krävs i början på mellanstadiet för att ungas läsförståelse ska fungera optimalt. 

Stenlunds undersökning (2011) visar på att det fokuseras anmärkningsvärt litet på elevers 

förmåga att avkoda. Hennes reflektion är att elever på mellanstadiet förutsätts ha passerat 

stadiet där de skall lära sig avkodning. Lärarnas insikt om att deras elever bör klara av att 

”läsa för att lära” gjorde att de kompenserade för elevernas svaga avkodningsförmåga genom 

att fylla i ord när elever inte lyckades läsa ut dem. Hennes undersökning visade också att 

elever som inte lärt sig att avkoda ord ordentligt inte fick det stöd de egentligen behövde. 

Elever som uppgav att de tycker att läsning är tråkigt visade på låga resultat på 

avkodningstester och ordförståelsetester, medan elever som svarar att de bara läser när de 

måste når låga resultat enbart på tester av korrekt avkodning. Elever som anger att de tycker 

om att läsa når höga resultat på tester av läshastighet. Ett problem som uppmärksammandes i 

Ewalds studie (2007) är att de elever som bäst behöver den kvantitativa skönlitterära 

läsningen som underlättar förmågan att avkoda är de elever som redan läser minst. En annan 

grupp som inte får tillräcklig övning är de elever som inte hinner med att läsa eftersom läsning 

blivit något eleverna ägnar sig åt när de gjort klart sina andra uppgifter. Dambers (2010) 

undersökning var den som i minst utsträckning diskuterade elevers bristande avkodning som 

ett problem i skolan. Hon skriver att elever som klarar av att avkoda texter men ändå saknar 

förståelse för vad de läst tidigare är i behov av särskild uppmärksamhet. Däremot är problemet 

med elevers bristande avkodningsförmåga inget som återkommer i hennes artikel, snarare 

nämns det vid ett fåtal tillfällen. I hennes resultat ansåg hon istället att det var viktigt att lärare 

var flexibla och skickliga i sin roll att klara av att intensifiera undervisningen med att avkoda 

ord för de elever som haft särskilda problem. 
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Skickliga lärares betydelse för elevers läs och skrivutveckling 
En viktig aspekt som var återkommande i Dambers undersökning (2010) var vikten av 

lärarens förmåga att individualisera undervisningen och bemöta varje elev på ett flexibelt sätt 

i undervisningen. Damber (2010) såg i högre utsträckning än Herkener (2011) och Stenlund 

(2011) en allmän attityd och personlighetsdrag hos läraren som avgörande för elevers 

läsutveckling. De klasser som hade bäst resultat i hennes studie hade klasslärare som ställde 

höga krav och trodde på elevernas kapacitet. Hennes resultat (Damber, 2010) visade inte på 

att det fanns något direkt samband mellan vilka litterära övningar läraren fokuserade på för att 

öka elevers läskunnighet. På detta sätt skiljer sig hennes resultat från de tre andra 

undersökningarna. Hon ifrågasätter själv sin undersökning på den här punkten. 

Undersökningen (Damber, 2010) visade dock att lärarens erfarenhet har stor betydelse för 

elevernas resultat i läsförståelse. Detta är centralt även i Herkeners artikel (2011). Hon skriver 

att skolans allra viktigaste resurs är erfarna, kompetenta lärare. Om lärarna får stöd av sin 

skolorganisation, har de dem bästa förutsättningarna att lyckas ge elever en grundläggande 

läs- och skrivkompetens. Ewald (2007) beskrev läraren som en organisatör som förklarar, 

berättar, läser och agerar längst fram i klassrummet. Hon beskriver läraren som en 

huvudrollsinnehavare som kontrollerar och ställer frågor i klassen. Detta behov av kontroll i 

sin tur får konsekvenser för undervisningen i form av att innehållsorienterade intressen och 

ambitioner pressas tillbaka. 
 

 
 
 
Diskussion 

 
Metoddiskussion 
Alla problem i forskningssammanhang innehåller flera olika aspekter. Därför är det viktigt att 

problemområden tydligt avgränsas. (Barajas, Forsberg & Wengström 2013). I syfte att 

avgränsa min undersökning och skapa så goda förutsättningar som möjligt för en 

resultatjämförelse, gjordes en mängd avgränsningar i arbetet. Dessa tog sig till uttryck först 

under syftes rubriken i form av arbetets avgränsande, övergripande frågeställning. Sedan 

användes samma avgränsningar i metoden för att sålla bort onödigt icke relevant material som 

inte primärt passade min frågeställning. I syfte att få ett mångsidigt perspektiv på frågan och 

skapa en intressant diskussion har jag inte sett det som en nackdel att undersökningarna 

innehåller en blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder. 
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En konsekvens av att mina urvalskriterier varit såpass snäva har varit att endast fyra stycken 

artiklar/avhandlingar ansågs ha ett tillräckligt avgränsat ämnesinnehåll för att de skulle bli 

relevanta att jämföra i studiens resultatdel. En utav artiklarna bestod av två delstudier, en 

annan av tre delstudier, vilket gjorde att mitt resultat innehåller en jämförelse av totalt sju 

olika studier. Fördelen med att använda få studier har varit att jag precist kunnat återge de 

olika författarnas texter utan att behöva dela upp dem i kategorier i syfte att underlätta 

jämförelserna för läsaren. Eftersom uppsatsen diskuterar läsning av Svensk litteratur har jag 

inte valt att använda och dra paralleller till språkforskning i andra länder. Detta eftersom alla 

språk lärs ut olika i olika länder. 
 
 
 

Resultatdiskussion 
I min bakgrund skrev jag om Reichenbergs studie (2012) som visade att det var speciellt 

kännetecknande för läsning i Svenska klassrum med mycket lågpresterande elever att lärare 

såg läsning som en individuell aktivitet där elever läste olika böcker för att sedan individuellt 

bearbeta materialet. Detta var något som återkom även i resultatet av min litteraturstudie. 

Särskilt bra stämde detta resultat med Herkeners (2011), Ewalds (2007) och Stenlunds (2011) 

resultat. Eleverna tränade individuellt på att läsa men fick inte särskilt mycket stöttning i 

form av lärarledd undervisning i läsförståelse. Enligt min bakgrund skiljer man på två olika 

typer av läsförståelse (McKeown, Beck & Blake, 2009, Skolverket 2012,). Herkeners (2011) 

och Stenlunds (2011) studier visade att elever hade svårt att förstå och tillägna sig strategier 

för att förstå och se skillnad på texter inom olika genrer. Alltså det som kallas för en 

textbaserad läsförståelse. Stenlunds undersökning (2011) visade att också den 

innehållsorienterade läsförståelsen var bristande. 

Hennes observationer visade att textarbetet var frekvent förekommande men att det inte 

arbetades i speciellt hög utsträckning med att elever ska få en djupare textförståelse. I arbetets 

resultatdel och bakgrund har jag diskuterat och visat att både PISA (Skolverket, 2013) och 

Reichenbergs (2010) undersökningsresultat visade att Svenska elever får en otillräcklig 

undervisning i läsförståelse på ett övergripande plan. På den punkten fanns alltså en 

samstämmighet mellan arbetets bakgrund och resultat. 

Det fanns också skillnader i resultaten kring källorna jag jämfört. Stenlunds (2011), Herkeners 

(2011) & Ewalds (2007) resultat liknade till större delen varandra, medan Dambers 

undersökning (2010) skiljde ut sig något. De tre första artiklarna gav mer handfasta och 

konkreta tips att förhålla sig till för blivande lärande. I kontrast till detta skiljer sig Dambers 
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perspektiv (2010). Hon framhåller istället egenskaper som att vara skicklig på att 

individualisera och skapa en positiv atmosfär i klassrummet. Detta lämnar förhållandevis 

stora tolkningsmöjligheter åt läsaren. En anledning till att hennes svar skiljde sig kan bero 

hennes metod. Inledningsvis analyserade hon ett stort material i form av ett resultatet från ett 

läsförståelse test i årskurs 3. Därefter gjorde hon ett urval där hon besökte ett antal klasser 

som positivt skiljt ut sig från mängden i förhållande till den sociala bakgrund som eleverna 

hade. Det urval som Damber (2010) gjorde var som kallas ett konsekutivt urval (Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013) På den punkten skiljer sig hennes undersökning från de 

andra forskarna, som gjorde ett slumpmässigt urval . Detta innebar I praktiken att medan 

Herkener (2011), Stenqvist (2011), och Ewald (2007) undersökte ”vanliga” klasser så 

undersökte Damber klasser utifrån på förhand bestämda kriterier (2010). Min reflektion 

utifrån dessa fakta är att Dambers slutsatser om lärarens viktiga roll, positiva attityd, och 

positiva förväntningar var att hon fick syn på dessa egenskaper som en gemensam röd tråd 

hos de klasser som ”trotsade oddsen”. 

I min bakgrund visade jag att PISA (Skolverket, 2013) undersökningen beskriver att 

resultaten för de lågpresterande eleverna i läsförståelse är de som sjunkit mest sedan tidigare 

mätningar. Med detta i åtanke är Dambers (2010) resultat särskilt intressanta i förhållande till 

arbetets syfte. Hennes undersökning visade hur viktig läraren var för speciellt dessa elever. 

Hur kommer det sig att lärarens roll inte diskuterades lika ingående i Ewalds (2007) och 

Stenlunds (2011) studie? Man kan konstatera att det inte ingick särskilt många olika lärare i 

varken Ewalds (2007) eller Stenlunds studie (2011) i förhållande till varken Herkener (2011) 

eller Dambers (2010) undersökning. Därför faller det sig naturligt att det var svårare för dem 

att urskilja och jämföra olika lärares egenskaper. 
 
 
Även om de fyra artiklarna skilde sig en del gentemot varandra är det 

viktigt att påpeka att de resultat jag redovisat i den här uppsatsen inte nödvändigtvis 

motsäger varandra eller den tidigare forskning som jag presenterats i arbetets bakgrund. 

De skillnaderna som dykt upp i resultaten har snarare upplevts som en konsekvens av 

att forskarna använt olika metoder. Tre av undersökningarna beskrev att elever tränade 

individuellt på att läsa men inte fick särskilt mycket stöttning i form av lärarledd undervisning 

i läsförståelse (Stenlund 2011, Herkener 2011 & Ewald 2007). Det finns dock ett logiskt 

samband mellan strategier för läsning, elevers motivation och läsning som fritidsintresse, som 

Damber (2010) diskuterar. Om inte eleverna behärskar de tekniska delarna kring läsningen 

kan de inte uppnå full förståelse för det som lästs och därmed 
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omöjliggörs chansen att motivera elever till läsning. Levin (2014) diskuterar detta breda 

perspektiv på läsning i skolan. Den tidiga läsinlärningens progression styrs inte enbart av 

kunskaper som avkodning och läsförståelse. Andra faktorer som motivation, socioekonomisk 

bakgrund, kön, och uppgiftsorientering är alla av central betydelse för elevers läsutveckling. 

Dambers  (2010) studie fokuserade mer på de sistnämnda, kringliggande faktorerna i sin 

studie. Hennes resultat visade snarare på en förlängning av de aspekter som är viktiga, efter 

att den mer grundläggande avkodningen och läsförståelsen fungerar. 

I sin strävan att följa kursplanen för Svenska (Skolverket, 2011) behöver lärare ha ett 

allsidigt perspektiv på undervisningen. Detta gäller även om lärare använt den gamla 

kursplanen i sin undervisning (Skolverket, 2008). Lärare har skyldighet att utbilda elever i 

läsförståelse och strategier för att förstå och känna igen olika typer av texter (Skolverket 

2011). Trots detta anser flertalet av mina källor (Herkener 2011,Stenlund 2011, & Ewald) att 

denna undervisning är en bristvara inom den Svenska skolan. 
 
 
 
 
Konklusion och Implikation 
Den viktigaste slutsatsen som den här litteraturöversikten visat på är att elever i den Svenska 

skolan får för lite undervisning i läsförståelse. Enligt uppsatsens resultat består 

undervisningen av läsutveckling i Svenska klassrum till stor del av enskild läsning utav 

skönlitteratur. Skönlitterär läsning ska vara en del av elevers utbildning (Skolverket, 2011) 

men enligt mina källor får den ett stort utrymme i undervisningen på bekostnad av lärarledda 

lektioner i läsförståelse. I min resultatdiskussion diskuterar jag också möjligheten att 

forskarnas metoder haft betydelse för infallsvinkeln och därmed resultatet i deras 

undersökningar. Slutligen har jag diskuterat arbetets resultat i förhållande till två olika 

kursplaner i Svenska. Jag har konstaterat att det ses som en viktig del i lärares uppdrag att lära 

elever läsförståelse. Trots detta visar mitt resultat att lärare bortprioriterar den typen av 

undervisning. I det här arbetet har jag inte undersökt varför det förhåller sig på det här sättet. 

Kanske är både elever och lärare i behov av den lugna stund som enskild läsning ofta skapar i 

klassrummet? En annan anledning kan vara att den lärarledda undervisningen kräver mer 

planering och arbete av läraren? Kanske väljs lärarledda aktiviteter ibland bort pågrund av 

bristande planeringstid? 
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En annan slutreflektion till det här arbetet är inspirerad av Damber (2010). Hon skriver i sitt 

resultat att det var mycket få skolor och elever i de socioekonomiskt utsatta områdena som 

skilde ut sig genom att visa på goda resultat i det testmaterial hon undersökt. Därför 

ifrågasätter hon i vilken utsträckning det är relevant att försöka hitta svaret på alla frågor inom 

skolan. Istället kanske det är mer relevant att se på situationer som är svåra för skolan och 

läraren att påverka men som ändå har betydelse för elevers prestationer. Vilket stöd får 

eleverna hemifrån idag jämfört med tidigare? Hur har sociala förutsättningar för barn 

förändrats i Sverige? Detta är frågor som påverkar framtiden för våra barn, vårt samhälle och 

skola. 
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Bilagor 
 
 

Bilaga A 
Sökord och urval beskrivet i tabell. 

 
 
 
 
 
 

Datum 
2014 

Databas Sökord/Limits/boolska 
operationer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 

17/11 ERIC Reading 
Comprehension AND 
Sweden 

 
Limits: peer reviewed 

37 4 2 1 

17/11 Google Scholar Svensk skola AND 
läsutveckling 

2440 7 3 1 

19/11 Libris Språkutveckling 
Svenska 

23 4 2 0 

19/11 Libris Svensk språkutveckling 12 3 1 0 

24/11 Avhandlingar.se Läsning mellanår 2 1 1 1 

24/11 Avhandlingar.se Läsning mellanstadiet 1 1 1 1 

 



 
 

Bilaga B 
Artikelöversikt: 

 
 
 
 

Publikationsår 
Utgivare 

Databas(er) 
Sökord/Kriterier/ 
inklusions- och 
exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/resultat 

1. 2011 
 

Specialpedagogiska 
Institutionen 
Stockholmsuniversitet 

Databas: Google Scholar 
 

Sökord: Svensk skola AND 
läsutveckling 

Birgitta 
Herkener 

Läsutveckling i 
årskurs 2-6 
belyst genom 
standardiserade 
test och 
nationella 
provet i årskurs 
3 

Att analysera 
läsförmågan för elever 
från åk 2-6, samt 
undersöka i vilken 
omfattning läsförståelse 
undervisning sker på 
skolorna. I en andra 
delstudie har syftet varit 
att analysera skolverkets 
nationella prov för 
årskurs 3 och se huruvida 
det är lämpligt att 
använda det för att 
identifiera elever med 
behov av stöd. 

Kvantiativ 
undersökning av 
elevers resultat i 
nationella och eget 
utformade tester. 
Studien följer fyra 
årskullar och visar 
hur deras 
kunskaper 
utvecklats 

24 olika klasser i 
årskurs 2-6 på fyra 
olika skolor deltog. 

 
Av de totalt 497 
tillfrågade eleverna 
var det 69 stycken, 
14% som inte deltog. 

Det finns en grupp elever i 
årskurs 4 som inte har 
tillräckligt god 
läsförståelse. 
Det nationella provet 
identifierar en del elever 
med lässvårigheter men 
inte alla. 

2. 2010 
 

Linköpings Universitet 
Institutionen för 
beteendevetenskap 
och inlärning 

Databas: ERIC 
 

Sökord: Reading 
Comphrehension AND Sweden 

 
begränsningar: peer reviewed 

Ulla Damber Reading for life: 
Three studies of 
Swedish 
students 
Literacy 
development 

Att undersöka vad som 
karaktäriserar det fåtal 
klasser som är 
högpresterande I läsning, 
trots att elever och skolor 
kommer från områden 
med låg social och 
ekonomisk status 

Tre olika 
delstudier gjordes: 
I den första 
kvantitativa 
undersökningen 
samlades data in 
och jämfördes. 
Därefter 
identifierade 
Damber klasser 
och skolor som 
utmärkte sig i 
relation till 
studiens syfte. I 
Den andra 

I den första studien 
samlades data in från 
1092 klasser. Till den 
andra studien 
gjordes ett urval där 
8 klasser 
undersöktes. I den 
tredje studien 
intervjuades totalt 5 
personer 

 
Bortfall, ej angivet. 

Lärarnas förhållningssätt 
var viktigt för elevernas 
resultat. De klasser där 
eleverna presterade bra 
trots sämre 
bakgrundsförutsättningar 
var klasser med lärare 
som hade en positiv 
grundinställning, lång 
erfarenhet samt trodde 
på elevernas förmåga att 
lyckas 
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     kvantitativa 

delstudien gjordes 
tester kring 
läsförståelse och 
frågeformulär 
användes för att få 
reda på deras 
uppfattning kring 
vad som fungerade 
i klassen. I den 
tredje kvalitativa 
studien gjordes 
uppföljande 
intervjuer med 
högskolestudenter 
om deras 
upplevelser kring 
skolgången. 

  

3. 2011 
 

Institutionen för 
pedagogik och 
didaktik, Stockholms 
universitet 

Databas: Avhandlingar.se 

Sökord: Läsning mellanstadiet 

Karin Stenlund Läsning på 
mellanstadiet: 
En studie med 
fokus på elevers 
läsförmåga 

Att undersöka en grupp 
mellanstadieelevers 
läsförmåga samt vilka 
förutsättningar till 
utvecklingen av 
läsförmåga som ges i 
klassrummet. Studiens 
delsyfte är att undersöka 
elevers 
avkodningsförmåga  samt 
läsförståelse, samt att se 
på hur lärare och 
eleverna själva ser på 
sina framsteg och 
jämföra dessa resultat. 
Ett sista delsyfte är att 
undersöka vilka 
aktiviteter kring läsning 
som förekommer i 
klassrummen. 

Till största delen är 
metoden 
kvantitativ där 
tester, 
lärarbedömningar 
och elevenkäter 
har jämförst med 
varandra. 
I en 
kompletterande 
kvalitativ del 
gjordes 
klassrumsobservati 
oner 

Totalt 26 elever från 
två olika klasser i 
årskurs 4. 

 
En utav pojkarna 
utgick efter önskemål 
från vårdnadshavare 

Flera elever visade på 
bristande 
avkodningsförmåga. 
Lärarna var väl medvetna 
om de brister elever 
visade enligt studiens 
tester. Vid observationer 
framkom att lärare inte 
tydligt förklarade 
uppgifters syfte för 
eleverna 
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4. 2007 

 
Malmö studies in 
educational sciences 
No.29 

Databas: Avhandlingar.se 

Sökord: Läsning mellanår 

Anette Ewald Läskulturer: 
lärare, elever 
och 
litteraturläsning 
I grundskolans 
mellanår 

Att belysa den betydelse 
som läsning av 
skönlitteratur ges i 
skolans mellanår. Samt 
att undersöka hur lärare 
väljer texter och böcker. 
Undersökningen  granskar 
också vilket utrymme 
som ges till 
litteraturläsning. Vilka 
läsaktiviteter finns i 
klassrummet? 

Etnografisk 
forskning genom 
deltagande 
klassrumsobservati 
oner 

Totalt gjordes 
observationer i fyra 
olika mellanstadie 
klasser på fyra olika 
skolor. 

 
Bortfall ej, angivet. 

De elever som inte är 
skickliga läsare har en 
tendens att hamna efter i 
sin läsutveckling. Elever 
som är skickliga läsare 
utvecklar ett intresse och 
tillägnar sig därmed mer 
kunskap. 
Kritisk analytiska 
reflektioner över texter 
och/eller fördjupade 
samtal om textmöten 
förekommer sparsamt i 
undervisningen 

 



 

 



 
 

Lars Wilhelmsson 
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