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Det här examensarbetet inriktar sig på elevers läsförmåga i Sverige. Att elevernas resultat i 

Progress in International Reading Literacy Study [PIRLS] sjunkit ligger till grund för att 

denna litteraturstudie genomförs. I arbetet undersöks faktorer som kan påverka läsförmågan 

samt hur de korrelerar med varandra. De faktorer som valts är läsmängd, motivation och 

elevernas omgivning, men arbetet behandlar även lässtrategier och lärarens val av 

undervisningsinnehåll. Litteraturstudiens syfte är att undersöka läsmängdens, motivation-

ens och undervisningens samband till elevers läsförmåga. Frågeställningarna är: Vilka 

samband finns mellan läsförmågan, läsmängden och motivationen? samt Hur framställs 

läsning i kursplanerna för svenskämnet från åren 1996, 2000 och 2011 och hur kan detta 

kopplas till läsundervisningen? 

Litteraturstudien innehåller tidigare forskning om läsförmåga, men även perspektiv från 

annan sorts litteratur finns med. En del av den litteratur som presenteras är kursplanerna i 

ämnet svenska från åren 1996, 2000 och 2011. Kursplanerna analyserades för att ge en 

uppfattning av hur läsning framställdes under de år PIRLS 2001, 2006 och 2011 

genomfördes.  

I resultatdelen behandlas hur de valda faktorerna läsmängd, motivation och undervisnings-

innehåll påverkar läsförmågan. Forskningsresultaten visar att de korrelerar med 

läsförmågan, men även att faktorerna lässtrategier, elevernas omgivning och sociala 

interaktioner är viktiga för elevernas utveckling av en god läsförmåga. 
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1. Inledning 

Progress in International Reading Literacy Study [PIRLS] undersöker elevers läsförmåga 

och är anledningen till varför vi valt att skriva om området läsförmåga. Enligt PIRLS har 

resultaten för Sveriges elever försämrats sedan 1991 (Skolverket, 2011a). PIRLS 

genomförs i årskurs fyra, men elevernas läsförmåga börjar utvecklas redan innan dess 

(Stensson, 2006). PIRLS-resultaten är därför relevanta även för lärare som undervisar 

yngre elever och för oss som skriver detta examensarbete eftersom vi studerar till lärare 

för förskoleklass upp till årskurs tre. De sjunkande resultaten är oroväckande och får oss 

att undra över potentiella orsaker. Vi undrar om och hur mängden eleverna läser påverkar 

deras läsförmåga samt vad som får eleverna att vilja läsa. Det här examensarbetet görs i 

form av en litteraturstudie och kommer hädanefter benämnas litteraturstudie och arbete. 

Huvudfokuset ligger på sambandet mellan läsförmågan och läsmängden, detta för att vi 

märkte att eleverna på våra verksamhetsförlagda utbildningar [VFU] inte läste mycket 

under skoltid. Avsaknaden av läsning under skoltid väckte funderingar hos oss. För 

elevernas språkutveckling är det viktigt att de får läsa individuellt och tillsammans men 

även att de får ta del av högläsning (Jönsson, 2007; Stensson, 2006). Därav anser vi det 

vara underligt att vi inte sett mycket läsning ute i verksamheten.  

I Kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (Skolverket, 2011a) står det att den 

nuvarande kursplanen syftar till att motverka de sjunkande PIRLS-resultaten. Eftersom 

undervisningen ska utgå från det som står i läroplanen undrar vi hur läsning framställs i 

kursplanen för svenskämnet, samt hur det kan ha påverkat undervisningen och eventuellt 

även elevernas läsförmåga. Vi undersöker därmed framställningen av läsning i kursplanen 

för svenskämnet i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet [Lpo 94] genom reviderade upplagor från åren 1996 [kpsv 96] och 2000 

[kpsv 00] (Skolverket, 1996, 2000) samt 2011 års kursplan [kpsv 11] (Skolverket, 2011b). 

Utöver kursplanerna undersöks forskning inom området läsförmåga för att ge en bild av 

hur våra valda faktorer kan kopplas till läsförmågan.  

Inledningsvis presenteras arbetets syfte och frågeställningar, vilka följs av arbetets 

bakgrund. Därefter presenteras metoderna som använts för att söka och samla information 

utifrån vårt syfte och frågeställningar. Resultatdelen sammanfattar forskningsresultaten 

från artiklarna vi läst. Avslutningsvis förs en diskussion om resultaten.   



 

2 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien är att undersöka läsmängdens, motivationens och undervis-

ningens samband till läsförmågan hos elever, främst i skolans tidigare år. För att ta reda på 

vilka samband som finns mellan läsförmåga och de aspekter vi valt att undersöka 

analyseras forskningsresultat om elevers läsförmåga.  

Vårt syfte är brett, vilket innebär en mer översiktlig analys av sambanden mellan 

läsförmågan och övriga faktorer.  

Syftet avser vi att besvara genom följande frågeställningar:  

• Vilka samband finns mellan läsförmågan, läsmängden och motivationen? 

• Hur framställs läsning i kursplanerna för svenskämnet från åren 1996, 2000 och 2011 

och hur kan detta kopplas till läsundervisningen?  
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3. Bakgrund 

I litteraturstudien behandlas sambandet mellan läsförmåga, läsmängd och motivation, men 

även hur läsförmågan kan påverkas av undervisningens innehåll och upplägg kommer att 

presenteras. Med läsmängd menar vi tiden som läggs på att läsa, inte exempelvis antal lästa 

sidor eller böcker.  

3.1 Läsförmågeresultaten i PIRLS 

PIRLS genomför undersökningar av fjärdeklassares läsförmågor vart femte år och 2011 

hade resultatet för Sveriges elever sjunkit på alla punkter som undersöktes. I PIRLS indelas 

läsförmågan i fyra nivåer – avancerad (625 poäng), hög (550 poäng), medel (475 poäng) 

och låg läsförmåga (400 poäng). Resultaten av PIRLS åren 2001, 2006 och 2011 för 

eleverna i Sveriges skolor visas nedan (Fig. 1). I diagrammet kan avläsas att 98 procent av 

eleverna nådde en låg läsförmågenivå, även kallad grundläggande läsförmågenivå, alla tre 

åren (Mullis, Martin, Foy & Drucker, 2011; Skolverket, 2010). Av alla elever nådde 85 

procent en medel läsförmågenivå, 47 procent hög och 9 procent en avancerad läsförmåge-

nivå. I jämförelse är dock resultaten från 2011 lägre än tidigare år (Mullis et al., 2011). 

 

Figur 1. Stapeldiagram över hur många av Sveriges elever som nått vill respektive läsförmågenivå i PIRLS 

åren 2001, 2006 och 2011 (Mullis, Martin, Gonzales & Kennedy, 2003; Mullis, Martin, Kennedy & Foy, 

2007; Mullis et al., 2011). 

PIRLS består av fem skönlitterära texter och fem sakprosatexter med tillhörande 

illustrationer, tabeller, kartor eller diagram (af Geijerstam & Folkeryd, 2013; Skolverket, 

2010). Till texterna ställs det frågor som utformas olika beroende på vilken förmåga som 

avses att prövas. Frågorna varierar mellan öppna frågor där eleverna själva formulerar 

svaren skriftligt och flervalsfrågor, dessa berör sådant läsaren kan ta reda på utifrån det 
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lästa. Svaren står antingen uttryckligen i texten eller fås fram genom att eleverna läser 

mellan raderna (Skolverket, 2010). Flervalsfrågorna har fyra svarsalternativ, varav 

eleverna kryssar för det svar som de tror är rätt (af Geijerstam & Folkeryd, 2013). På de 

frågorna med öppet svar kan eleverna få fler än ett poäng, men fler poäng kräver mer av 

eleverna och det är lätt att de missar en eller flera delar av frågan (Skolverket, 2010). De 

förmågor som testas i PIRLS kategoriseras i dessa fyra huvudtyper:  

 ”uppmärksamma och återge klart uttryckt information,  

 dra enkla slutsatser,  

 tolka och integrera idéer och information och  

 granska och värdera innehåll, språk och textelement.” (Skolverket, 2010, s. 21).  

3.2 Läsförmåga, läsförståelse och föreställningsvärldar 
Läsförmågan kräver underhåll genom träning (Lundberg & Herrlin, 2005; Rosén, 2013). 

För att träna sin förmåga att läsa krävs att tid läggs på att läsa väl valda texter, men även 

ledsagande och stöd från en person som är van att läsa behövs (Rosén, 2013). Mer övning 

på att läsa ger läsaren ett bättre läsflyt, vilket enligt Stensson (2006) och Taube (2007) är 

viktigt för att förstå innehållet i texten. När läsarens fokus inte ligger på att avkoda ord 

medför det en bättre förståelse (Taube, 2007). Starka läsare har oftast fler goda erfarenheter 

av läsning samt ett starkare intresse för läsning i allmänhet. En stark läsare har dessutom 

fler lässtrategier att bruka för att förstå både olika sorters texter och i olika sammanhang 

(Skolverket, 2010). Hädanefter används benämningarna strategier och lässtrategier när 

lässtrategier menas. I samhället finns många texter och ord att läsa, vilka hjälper människor 

att lära sig saker, kommunicera och orientera sig i samhället. Läsning ingår dessutom i fler 

skolämnen än svenskämnet. Läsförmågan är därmed grundläggande för elevens fortsatta 

kunskapsutveckling och framsteg i skolan (Skolverket 2010; Taube, 2007).  

Texter är en viktig källa till nya kunskaper och erfarenheter. Genom läsning utvecklas 

språket och det egna berättandet samtidigt som läsaren ges möjlighet att ta del av olika 

sorts texter (Stensson, 2006). Läsning utvecklar dessutom förmågan att tolka och reflektera 

över det lästa och om världen, vilket är viktigt i ett demokratiskt samhälle. Enligt Langer 

(2005) och Stensson (2006) sker möten med nya ord under läsningen och förmågan att 

bygga eller förändra föreställningsvärldar utvecklas. Föreställningsvärldar skapas utifrån 

läsarens uppfattning av det lästa; denna värld förändras allteftersom läsaren får nya idéer 

eller ny information (Langer, 2005; Stensson, 2006). För läsaren är det lättare att skapa 
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föreställningsvärldar ifall denna kan koppla händelserna i texten till egna erfarenheter och 

sin omgivning (Stensson, 2006). Skapandet av föreställningsvärldar framkallar mentala 

bilder hos läsaren, dessa bilder är tolkningar av läsupplevelserna och börjar skapas direkt 

när läsningen startar. De mentala bilderna bidrar till djupare förståelse och gör det lättare 

för läsaren att gå in i berättelser, samtidigt som bilderna verkar engagerande och utvecklar 

läsarens förmåga att tänka kreativt (Stensson, 2006). De tankegångar och föreställningar 

som skapas under läsningen kan förändras om läsaren deltar i sociala interaktioner, vari 

flera individer delger sina tankar om det de läst (Rapp & van den Broek, 2005). 

Literacy är enligt Luke och Freebody (1999) deltagande i aktiviteter med text eller andra 

medieformer. De menar att literacy är praktiker, vilket innebär att literacy är ett görande 

som är dynamiskt och ständigt i förändring. Luke och Freebody (1999) skapade en modell 

bestående av fyra slags praktiker som utvecklar literacy. Praktikerna i modellen innefattar 

bland annat att knäcka läs- och skrivkoden, delta i meningsskapande kring befintliga texter 

tillsammans med andra men också att själv skapa meningsfulla texter, använda texter i 

funktionella sammanhang och slutligen analysera, kritiskt granska och omarbeta texter 

(Luke & Freebody, 1999). Begreppet literacy har ingen exakt och lika omfattande 

motsvarighet på svenska och därför används vanligtvis det engelska begreppet. Eftersom 

fokus i detta arbete riktas mot läsdelen av literacyförmågan, specificeras literacy 

hädanefter läsliteracy. 

3.3 Undervisningen 

Undervisningen i svenskämnet ska möjliggöra språkutveckling hos eleverna. En del av 

språket som ska utvecklas är läsförmågan. För att utveckla läsförmågan är det viktigt att 

lära sig men även att använda lässtrategier (Skolverket, 2011a). Lässtrategier är verktyg 

att nyttja för att exempelvis förstå eller tolka texter och olika texter kräver olika strategier 

(Skolverket, 2011b). Stensson (2006) nämner ett antal strategier att bruka för förståelse-

skapande, varav en är att ställa frågor till texten eller undra över något. Att skapa inre 

bilder, göra inferenser eller återberätta det lästa är ytterligare lässtrategier. Den sista 

strategin är att koppla ny kunskap till gammal kunskap. Ovannämnda lässtrategier är 

sådana eleverna bör utveckla för att förbättra sin läsförmåga. Det innebär att läraren genom 

undervisning i lässtrategier ger eleverna förutsättningar att utveckla och förbättra sin 

läsförmåga. Lärare som själva tycker om att läsa är mer benägna att prioritera och integrera 

läsning i undervisningen. Den läsglädje lärarna visar uppmuntrar även eleverna till att läsa 

(Stensson, 2006). Det har visat sig i PIRLS att mindre starka läsare har svårt att lösa 
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uppgiftstyper som kräver avancerade slutsatsdragningar, läsande mellan raderna, 

värderande och jämförande av information samt förståelse av avancerat språk. För att klara 

sådana uppgifter krävs lässtrategier som fungerar. Avancerade slutsatsdragningar kan 

exempelvis vara slutsatser som dras utifrån indirekt given information (Skolverket, 2010). 

Vid undervisningstillfällen med fokus på lässtrategier är det bra om lärarna modellerar sina 

egna lässtrategier för eleverna, för att sedan låta eleverna prova dem själva (Stensson, 

2006; Taube, 2007). För att möjliggöra att eleverna utvecklar sin läsförmåga är det 

dessutom nödvändigt att texterna de läser har rätt svårighetsnivå. Lärarna bör hjälpa 

eleverna att välja lagom svåra texter för att gynna deras läsintresse och läsförmåga som 

mest (Taube, 2007). 

3.4 Motivation och omgivning 
Enligt Guthrie, Wigfield, Metsala och Cox (1999) kan motivation komma från personen 

själv eller från någon eller något i dennas omgivning. Inre motivation är en drivkraft inom 

personen att göra någonting, exempelvis kan läsande drivas av nyfikenhet, engagemang 

eller utmaning. När en person påverkas av sin omgivning att utföra en handling benämns 

detta yttre motivation, bland annat räknas tävling och viljan att bli erkänd till yttre 

motivationsfaktorer (Guthrie et al., 1999). Enligt Taube (2007) krävs att eleverna förstår 

fördelarna med att kunna läsa för att vara motiverade. En positiv bild av sig själv som 

läsare och positiva erfarenheter av läsning anses också vara viktigt (Taube, 2007). I PIRLS 

frågades elevernas vårdnadshavare om bland annat antalet böcker i hemmet och 

läsaktiviteter. Elevernas framgång i läsning har ett starkt samband till boktillgången och 

de läsaktiviteter som sker i hemmet. Vidare har ett samband setts mellan yngre barn som 

ser människor i sin omgivning läsa och deras uppskattning och användning av tryckt text 

(Mullis, Martin, Foy & Drucker, 2011). En stödjande omgivning med stimulerande fysisk 

miljö och sociala interaktioner uppmuntrar eleverna att utvecklas och använda sitt språk. 

Den stödjande omgivningen gör att eleverna känner sig tryggare och därmed vågar pröva 

fler sätt att uttrycka sig på (Taube, 2007). PIRLS 2001 och 2006 undersökte hur ofta 

eleverna läste, men 2011 gjordes inte samma undersökning. På grund av att elevernas 

läsmängd inte undersöktes 2011 valde vi istället att analysera elevernas mängd 

läsaktiviteter som skett innan skolstart med vårdnadshavarna samt elevernas läsmotivation.  
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Figur 2. Diagram över elevernas läsmängd enligt PIRLS 2001 och 2006. Procenttalet representerar andelen 

elever (Mullis et al., 2003; Mullis et al., 2007). 

Diagrammet ovan (Fig. 2) visar andelen elever som uppgav att de läste varje eller nästan 

varje dag, en till två gånger i veckan, en till två gånger i månaden samt aldrig eller nästan 

aldrig i PIRLS 2001 och 2006. Poängen presenteras i diagrammet nedan (Fig. 3). Eleverna 

som läste varje eller nästan varje dag fick högst genomsnittspoäng i PIRLS, nämligen 579 

poäng år 2001 respektive 564 poäng år 2006. De som uppgav sig läsa en till två gånger per 

vecka fick något lägre poäng båda åren, närmare bestämt 556 poäng 2001 och 549 poäng 

2006. Näst lägst poäng fick de som sade sig läsa en till två gånger i månaden, nämligen 

547 poäng 2001 och 546 poäng 2006. Eleverna som fick lägst genomsnittspoäng var de 

som uppgav att de aldrig eller nästan aldrig läste. De eleverna fick i genomsnitt 523 poäng 

2001 och 529 poäng 2006. Ingen av genomsnittspoängen når nivån för avancerad 

läsförmågenivå (625 poäng), dock når samtliga poängen kravet för en medel läsförmåge-

nivå (475 poäng). 

Figur 3. Diagram över elevernas poäng i PIRLS kategoriserade efter den läsmängd de uppgav (Mullis et al., 

2003; Mullis et al., 2007). 
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Tabellen nedan (Tabell 1) visar resultaten av hur ofta vårdnadshavarna uppgav att de ägnat 

sig åt läsaktiviteter med sina barn innan de började skolan, samt vad elevernas medelpoäng 

i PIRLS 2011 var. Resultaten visade att 34 procent av eleverna ofta deltog i läsaktiviteter 

med sina vårdnadshavare. I PIRLS fick de i genomsnitt 562 poäng. De 64 procent av 

eleverna som ibland deltog fick genomsnittligen 537 poäng. PIRLS-resultatet för de 2 

procent av eleverna som aldrig eller nästan aldrig deltog i läsaktiviteter innan skolstart var 

för låg för att en genomsnittlig poäng skulle kunna urskiljas. 

Av eleverna som deltog i PIRLS 2011 ansåg sig 66 procent vara motiverade till att läsa och 

dessa fick i genomsnitt 540 poäng. 30 procent av eleverna uppgav sig vara lite motiverade, 

deras genomsnittspoäng var 547. Lägst poäng fick de 4 procent elever som sade sig vara 

omotiverade till att läsa, nämligen 529 poäng.

   PIRLS 2011    

Läsaktiviteter Ofta 34 % Ibland 64 % Aldrig/nästan 

aldrig 

2 % 

Medelpoäng 562  537  Ej analyserbart  

Läsmotivation Motiverad 66 % Lite motiverad 30 % Omotiverad 4 % 

Medelpoäng 540  547  529  

Tabell 1. Tabell över hur ofta läsaktiviteter genomförts, respektive elevernas grad av motivation att läsa. 

Elevernas medelpoäng presenteras nedanför vardera kategorin (Mullis et al., 2011). 

3.5 Kursplanerna 

Innehållet i kursplanerna är grunden till undervisningens innehåll och därmed påverkar 

kursplanerna även vilka kunskaper och förmågor som eleverna utvecklar under skoltid, 

vilket i sin tur bör påverka läsförmågan och återspeglas i resultaten i PIRLS. Anledningen 

till att vi i detta arbete kopplar till kursplanerna i svenska är att svenskämnet utgör en stor 

del av undervisningen i de tidiga skolåren, samt att främsta fokuset på elevernas 

läsutveckling görs i det ämnet. Valet att undersöka kpsv 96 grundas i att eleverna som 

deltog i PIRLS 2001 började skolan när kpsv 96 gällde. Undervisningen i svenska som 

2001 års deltagande elever fick innan de började årskurs fyra utgick därmed från kpsv 96, 

samma sak gäller för de elever som deltog i PIRLS 2011. Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [Lgr 11] (Skolverket, 2011b) hade vid 

undersökningens genomförande varit verksam i ungefär ett halvår. Från det att de eleverna 

började förskoleklass fram till årskurs tre var deras undervisning planerad utifrån 
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innehållet i kpsv 00. Elevernas utveckling av läsförmåga under skoltid var således mer 

påverkad av kpsv 00 än kpsv 11. I kpsv 96 och kpsv 00 finns strävansmål, dessa motsvaras 

i kpsv 11 av det centrala innehållet (Skolverket, 1996, 2000, 2011b). Innehållet om läsning 

i respektive kursplan presenteras i resultatet (kap. 5.4).  
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4. Metod 

Metoddelen behandlar vårt tillvägagångssätt för att finna den litteratur som använts. 

Sökord och söktjänster som används presenteras först, följt av hur litteraturen organisera-

des samt våra kriterier och urval. För att göra sökresultaten mer överskådliga presenteras 

de i tabell 3. 

4.1 Litteratursökning 

Denna litteraturstudie behandlar elevers läsförmåga och några faktorer som vi tror kan ha 

samband med läsförmågan. När litteratur eftersöktes till skrivandet av bakgrunden 

användes bland andra sökorden ”reading ability”, reading, läsvanor, ”reading AND 

decrease”, ”amount AND reading”, läsmängd, läs*. Sökorden utgick från orden läsning 

och reading och utökades eller avgränsades med olika tilläggsord. Det var inte bara 

litteratur till bakgrunden som var intressant vid sökningarna, utan artiklar till resultatdelen 

sparades också. De första sökningarna gjordes främst genom söktjänsterna ERIC och 

Libris. Vi provade att söka efter litteratur genom andra söktjänster också, men fick 

antingen dåliga sökresultat eller leddes vidare till ERIC eller Libris. Sökningarna var 

relativt breda för att ge oss en överblick av vad som fanns inom området läsförmåga. Till 

resultat- och diskussionsdelarna gjordes nya sökningar, men denna gång med fokus på 

vetenskapliga artiklar. I denna sökning användes främst ERIC, då den söktjänsten gav mest 

relevanta träffar samt att den inriktar sig på artiklar om pedagogik. Några av sökorden som 

gav relevanta resultat var ”read* breadth”, comprehension, achievement, motivation samt 

”reading comprehension”. I en stor del av litteraturen stötte vi på samma forskarnamn, 

antingen som författare av texten eller referenser i den, vilket gjorde att litteraturens 

innehåll framstod som mer tillförlitligt. Vi undvek att skriva om forskningsresultat från 

andrahandskällor och kedjesökte istället efter de refererade artiklarna. Kedjesökningarna 

gjordes efter artikelns titel i antingen ERIC eller Google Scholar. För att avgöra huruvida 

en artikel var relevant eller ej lästes dess abstract först. Framställde abstracten artikeln så 

att den verkade relevant för arbetet hämtades hela artikeln hem och lästes. En 

litteraturöversikt i form av en tabell (se bilaga) fylldes i medan litteraturen lästes. 

Litteraturöversikten användes för att ge en tydlig blick över och sammanfattning av 

sökresultaten och texternas innehåll, vilket underlättade när de skulle refereras till. 

Översikten användes dock inte för att kategorisera litteraturen. Nedan följer en tabell 

(Tabell 2) som visar hur sökningarna kunde gå till. Avgränsningen av publikationsåren 
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gjordes innan varje sökning, övriga tillägg eller avgränsningar gjordes beroende på antalet 

sökträffar samt om sökorden gav relevanta sökresultat. 

Sökord Sökmotor Antal 

träffar 

Avgränsningar 

eller tillägg 

Antal träffar efter 

avgränsning 

Sökresultat (författare) 

Literacy ERIC 49078 År 1990-2016. 

Peer reviewed. 

motivation 

128 Becker, M., McElvany, 

N. och Kortenbruck, M 

Reading 

amount 

ERIC 387 1990-2016 (ingen avgränsning 

tillagd) 

Guthrie, J. T., Schafer, 

W. D., Wang, Y. och 

Afflerbach, P. 

 

Wang, J. H. och T. 

Guthrie, J. T. 

Scheifele, U., 

Schaffner, E., Möller, 

J. och Wigfield, A. 

Reading 

breadth 

ERIC 31 1990-2016 (ingen avgränsning 

tillagd) 

Wigfield, A. och 

Guthrie, J. T. 

Achievement 

goal 

ERIC 2062 1990-2016 

Peer reviewed. 

1064 Kyle, D. W. 

Tabell 2. Exempel på sökord och sökresultat, inklusive avgränsningar. 

4.2 Organisering, kriterier och urval 

I varje sökning begränsades publikationsåren till 1990-2016 och vi försökte att endast 

inkludera litteratur om elever i åldrarna 5-10 år. Begränsningarna gjordes för att få fram 

färre sökresultat med högre relevans för de årskurser vi kommer att undervisa i efter 

examen, men även för att få fram forskning som publicerats runt åren då PIRLS 

genomfördes. Forskningsartiklar om något yngre eller äldre elever ratades dock ej, då de i 

viss mån fortfarande kunde vara relevanta för detta arbete. För att organisera vår funna 

litteratur utgick vi främst från forskarnas undersökningsområde, faktorerna de undersökte 

samt deras resultat. Litteraturens innehåll kategoriserades sedan efter vad vi ville behandla 

i bakgrunds-, resultat- respektive diskussionsdelarna. Artiklar med närmre samband eller 

som enkelt kunde kopplas ihop fick tillhöra samma kategori och skrevs därmed om under 

samma rubrik. Om några områden hittades mer information eller fler artiklar, vilket 

resulterade i mer eller mindre text om respektive område. De områden vi inte kunde skriva 

mycket om försöktes skrivas ihop på ett bra sätt.  

Vid den första sökningen ställdes inga krav på att litteraturen skulle vara helt vetenskaplig, 

vilket resulterade i både vetenskapliga artiklar, böcker, avhandlingar och annan litteratur. 

I de senare sökningarna var vårt fokus på att finna enbart vetenskaplig litteratur. Arbetet 

behandlar främst forskarnas resultat, men även till viss del vad de undersökte och deras 
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metod. Undersökningarnas metoder och bakgrunder var intressanta och bra att ha i åtanke 

inför läsandet av artikeln, men nämns inte mycket i detta arbete. Det mest relevanta för 

litteraturstudien ansåg vi vara resultaten, därför att de var välgrundade slutsatser forskare 

gjort utifrån sina undersökningar. Forskningens resultat är således inte bara spekulationer 

eller forskarnas egna åsikter, utan sådant som de kunnat bevisa genom undersökningar och 

ibland även kunnat dra generella slutsatser från. Nedan visas den litteratur som använts till 

litteraturstudiens resultatdel i en tabell (Tabell 3).  

Titel Författare 

(publikationsår) 

Publikationstyp, metod Söktjänst 

Datorer hemma får barn att läsa mindre 

– om läsning och läsvanor bland barn 

och unga. 

Rosén, M. (2013). 

 

Kapitel i bok. Libris. 

A Study on the Development of 

Reading Skills of the Students Having 

Difficulty in Reading: Enrichment 

Reading Program. 

Akyol, H., Çakıroğlu, 

A. och Kuruyer, H. G. 

(2013). 

Artikel. 

Kvalitativ studie. 3 elever i årskurs 5. 

ERIC 

Intrinsic and Extrinsic Reading 

Motivation as Predictors of Reading 

Literacy: A Longitudinal Study. 

Becker, M., McElvany, 

N. och Kortenbruck, M. 

(2010). 

Artikel. 

Kvantitativ, longitudinell undersökning. 

740 elever från 22 olika skolor. Från 

årskurs 3 till 6. 

ERIC 

Influences of Instruction on Amount of 

Reading: An Empirical Exploration of 

Social, Cognitive, and Instructional 

Indicators. Reading Research Report 

No. 3. 

Guthrie, J. T., Schafer, 

W. D., Wang, Y. och 

Afflerbach, P. (1993). 

Artikel. 

Kvantitativ undersökning. 21287 elever 

var 9 år; 27668 elever 13 år och 39753 

elever 17 år.  

ERIC 

Motivational and Cognitive Predictors 

of Text Comprehension and Reading 

Amount. 

Guthrie, J. T., 

Wigfield, A., Metsala, 

J. L. och Cox, K. 

(1999). 

Artikel. 

Kvantitativ undersökning. En studie i 

årskurs 3 och 5 med totalt 271 elever; en 

studie i årskurs 8 och 10 med mellan 229 

och 266 elever (alla färdigställde inte alla 

testets delar). 

ERIC 

Reading Exposure: a (Largely) 

Environmental Risk Factor with 

Environmentally-Mediated Effects on 

Reading Performance in the Primary 

School Years. 

Harlaar, N., Dale, P. S. 

och Plomin, R. (2007). 

Artikel. 

Kvantitativ undersökning. 3039 

tvillingpar, två olika test. 

ERIC 

The Effects of Parental Reading 

Socialization and Early School 

Involvement on Children’s Academic 

Performance: A Panel Study of 

Primary School Pupils in the 

Netherlands. 

Kloosterman, R., 

Notten, N., Tolsma, J. 

och Kraaykamp, G. 

(2011). 

Artikel. 

Kvantitativ, longitudinell undersökning, 

från 5 till 12 år (men främst i årskurs 2).  

587 skolor, 11916 elever i årskurs 2. 

Google 

Scholar 

Families’ Goals, School Involvement, 

and Children’s Academic 

Achievement: A Follow-up Study 

Thirteen Years Later. 

Kyle, D. W. (2011). Artikel. 

Kvalitativ, longitudinell undersökning. 

30 elever över 2, 3 eller 4 år, samt 

besökte dem 10 år senare, 

ERIC 
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Effects of the Home Learning 

Environment and Preschool Center 

Experience upon Literacy and 

Numeracy Development in Early 

Primary School. 

Melhuish, E. C., Phan, 

M. B., Sylva, K., 

Sammons, P., Siraj-

Blatchford, I. och 

Taggart, B. (2008). 

Artikel. 

141 olika förskolor och skolor, 2857 barn 

i åldrarna 3, 5 och 7. 

Google 

Scholar 

To Read or Not to Read: A Meta-

Analysis of Print Exposure From 

Infancy to Early Adulthood. 

Mol, S. E. och Bus, 

A.G. (2011). 

Metaanalys. 

Analys av artiklar om elevers 

textexponering relaterat till läsförmåga 

och stavning, årskurserna 1 till 12. 

ERIC 

Relationships Between Reading 

Achievement and Leisure-Time 

Reading in Grades 3, 4, 5, and 6: A 

Longitudinal Study in the Netherlands. 

Otter, M., Hox, J., de 

Glopper, K. och 

Mellenbergh, G. J. 

(1995). 

Konferensbidrag. 

Longitudinell, kvalitativ och kvantitativ 

studie (4 år), 736 elever från årskurs 3 till 

6. 

ERIC 

The Role of Vocabulary in the Context 

of the Simple View of Reading 

Protopapas, A., 

Mouzaki, A., Sideridis, 

G. D., Kotsolakou, A. 

och Simos, P. G. 

(2013). 

Artikel. 

Kvantitativundersökning. 436 elever i 

årskurserna 3 till 5.  

ERIC 

Dynamic Text Comprehension. An 

Integrative View of Reading. 

Rapp, D. N. och van 

den Broek, P. (2005). 

Artikel. 

Översikt av en modell kallad Landscape 

Model. 

Google 

Scholar 

Dimensions of Reading Motivation and 

Their Relation to Reading. Behavior 

and Competence. 

Scheifele, U., 

Schaffner, E., Möller, 

J. och Wigfield, A. 

(2012). 

Forskningsöversikt. ERIC 

The Influence of Classroom Contexts 

on Young Children’s Motivation for 

Literacy. 

Turner, J. C. (1995). Artikel. 

Kvalitativ undersökning. 6 lärare, 84 

elever i årskurs 1. 

ERIC 

Modeling the Effects of Intrinsic 

Motivation, Extrinsic Motivation, 

Amount of Reading, and Past Reading 

Achievement on Text Comprehension 

Between U.S. and Chinese Students. 

Wang, J. H., och 

Guthrie, J. T. (2004). 

 

Artikel. 

Kvantitativ undersökning. 187 elever 

från USA och 197 kinesiska elever i 

årskurs 4.  

ERIC 

Relations of Children’s motivation for 

Reading to the Amount and Breadth of 

Their Reading. 

Wigfield, A. och 

Guthrie, J. T. (1997). 

 

Artikel. 

Kvalitativ undersökning. 105 elever i 

årskurserna 4 och 5. 

ERIC 

Tabell 3. Översikt av litteraturen i resultatdelen. Titel, författare, publikationstyp och -år samt sökmotorn den hittades via. 

4.3 Metoddiskussion 

I efterhand insåg vi att vi kunde sökt efter forskningsartiklar på ett mer effektivt sätt. Till 

exempel kunde en forskningsöversikt ha använts i början av sökandet, då det hade varit en 

bra utgångspunkt för att finna relevant forskning. Forskningsöversikten kunde ha gett 

inspiration och idéer inför de egna artikelsökningarna. Eftersom flera forskarnamn återkom 

upprepade gånger kunde sökningar gjorts specifikt efter artiklar de skrivit. Våra sökningar 

kunde dessutom ha strukturerats mer genom att söka efter en aspekt av läsförmåga, till 

exempel läsförståelse, i taget. Allteftersom artiklar hittades kunde kategorisering av dem 

gjorts, exempelvis efter deras resultat eller forskningsområde. En sådan struktur hade 
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underlättat för oss att se hur mycket forskning vi hittat om varje faktor, samtidigt som all 

litteratur om samma faktor hade samlats på ett ställe. Läsning av artiklar om läsförmåga i 

allmänhet kunde gjorts i syfte att få en bredare överblick av området. De valda faktorerna 

motivation, läsmängd och omgivning kunde också lästs om mer allmänt innan arbetet 

skrevs.  Det finns många faktorer som har samband med läsförmågan, därför blev vi 

tvungna att begränsa antalet som behandlas i detta arbete, då det annars hade blivit för 

omfattande. Eftersom vi har en positiv inställning till läsning kan det ha påverkat vårt val 

av artiklar vid litteratursökningarna samt vilken information vi tillägnat oss från artiklarna 

som lästs. Vi misstänker att vi omedvetet kan ha sökt efter faktorer med positiv inverkan 

på läsförmågan. 

Förankringen i forskningsresultat ger denna litteraturstudie viss trovärdighet, men den kan 

även ifrågasättas. Trovärdigheten stärks av det faktum att majoriteten av forsknings-

resultaten som omskrivs är samstämmiga, samt att några av forskarna har forskat mycket 

och producerat många forskningsartiklar inom sina områden. Det finns alltid ett mått av 

personliga värderingar och erfarenheter när texter läses och tolkas, vilket innebär att denna 

litteraturstudies trovärdighet kan ifrågasättas. Vår positiva inställning till läsning kan ha 

påverkat vår egen läsning och tolkningen av litteraturen. Vi märkte att allteftersom vi läste 

fler artiklar byggdes föreställningar upp om de områden artiklarna behandlade, vilka 

påverkade tolkningen av senare lästa artiklar inom samma område. Förutom att val gjordes 

i form av sökord och artiklar att läsa, gjordes även val av vilket innehåll i artiklarna som 

skulle presenteras i denna litteraturstudie. Alla val som gjordes inför och under arbetets 

gång påverkades av våra personliga värderingar av vad som var relevant för arbetet. De 

personliga influenserna innebär en sänkt reliabilitet. En ny litteraturstudie med samma 

artiklar som vi valt borde få samma resultat gällande de mest centrala faktorerna i 

läsförmågeutvecklingen, men kanske skulle den fokusera även på sådana faktorer som är 

signifikanta men har något lägre påverkan på läsförmågan. 
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5. Resultat 

I resultatdelen behandlas främst läsmängdens, motivationens och undervisningens sam-

band till läsförmågan. Utöver det behandlas läsaktiviteter och omgivningens påverkan på 

läsförmågan. En analys av kpsv 96, kpsv 00 och kpsv 11 görs också. 

5.1 Läsförmåga och läsmängd  
En viktig faktor för elevernas läsförmåga är mängden de läser. Genom att läsa mer och 

olika sorters texter vidgar eleverna sitt ordförråd och förståelsen för texternas uppbyggnad 

och typiska ord eller händelser för den sortens texter (Becker, McElvany & Kortenbruck, 

2010; Mol & Bus, 2011; Wang & Guthrie, 2004). Elever utvecklar vanligtvis uppskattning 

för och sin användning av texter om de växer upp med människor som läser eller använder 

texter (Mullis et al., 2011). De elever som lär sig läsa tidigt, läser mycket och tycker att det 

är roligt läser oftast mycket fortsättningsvis (Wigfield & Guthrie, 1997). Om eleverna 

känner vilja att läsa och ser det som en lockande aktivitet höjer det deras läslust och 

förbättrar deras läsförmåga. Anledningen till att läsförmågan gynnas är att eleverna vänjer 

sig vid textstrukturer och ord i den sortens text de läser, vilket bidrar till en ökad förståelse 

för textsorten. Således inverkar läsförmågan och läsmängden ömsesidigt på varandra 

(Guthrie et al., 1999; Wang & Guthrie, 2004). Otter, Hox, de Glopper och Mellenbergh 

(1995) genomförde en longitudinell undersökning som sträckte sig över fyra år och 

innefattade 736 elever. I motsats till resultaten om att läsmängd inverkar positivt på 

läsförmågan visade Otter et al. (1995) resultat att varken elevernas lästid, läsattityd, 

högläsning eller TV-tittande hade någon effekt på läsförmågan.  

Harlaar, Dale och Plomin (2007) utförde en tvillingstudie med 3039 tvillingpar. Resultaten 

av studien visade att erfarenheter och upplevelser av läsning bidrar till starkare eller 

svagare läsintresse samt ett mer eller mindre utvecklat ordförråd. Harlaar et al. (2007) 

poängterar att barn som växer upp i en omgivning där högläsning och tyst läsning 

förekommer tillägnar sig både språkstrukturer, textstrukturer och större ordförråd. 

Protopapas, Mouzaki, Sideridis, Kotsolakou och Simos (2013) genomförde en 

undersökning vari 436 elever deltog. Elevernas ordförråd, läsflyt, läsförståelse och 

hörförståelse var vad som mättes. I resultaten framkom att ordförrådet var den faktor som 

påverkade elevernas läsförmåga mest. Protopapas et al. (2013) skriver att genom texter 

möter eleverna ord som kanske inte används lika ofta i talat språk. Vidare menar de att ett 

välutvecklat ordförråd hjälper elevernas vid deras läsinlärning tack vare att de inte behöva 

tolka betydelsen av lika många ord. Behövs inte tolkning av orden kan eleverna istället 
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fokusera på att tolka hela meningar, vilket bidrar till en bättre läsförståelse. Ordförrådet är 

därför en viktig faktor för både läsförståelsen och läsintresset (Protopapas et al., 2013).  

5.2 Läsmotivation 

Läsmotivation ger läsningen mål och syften, och dessa gör att läsningen känns mer 

meningsfull. När läsningen känns meningsfull vill läsaren läsa mer och under längre 

intervaller. En ökad läsning bidrar till högre läsförståelse av textstycken (Wang & Guthrie, 

2004). Läsaren måste uppleva framgång och känslan av att kunna läsa. Stöter den på för 

många hinder i läsningen är det stor risk att läsningen känns allt för övermäktig och läsaren 

ger upp. Hindren inverkar då negativt på läsmotivationen (Guthrie, Schafer, Wang & 

Afflerbach, 1993; Harlaar et al., 2007). I en undersökning av Guthrie et al. (1999) testades 

faktorerna tidigare läsframgång, tidigare kunskap, autonomi och motivationens inverkan 

på läsmängden hos över 500 elever i årskurserna tre, fem, åtta och tio. Resultatet av deras 

undersökning visade att motivation var den faktor som inverkade på läsmängden mest. Det 

finns många olika motivationsfaktorer och i en undersökning av Scheifele, Schaffner, 

Möller och Wigfield (2012) framkom att känslan av att vara involverad var den starkaste 

motivationsfaktorn. Den näst starkaste faktorn var att texten kändes lagom svår. 

Involvering och textsvårighetsgrad påverkar förståelsen av texter, men även läsmängden 

och vilken sorts texter som någon väljer att läsa (Scheifele et al., 2012). Utöver de två 

faktorerna påverkar nyfikenhet, att utmärka sig, betyg och inverkan från sociala 

sammanhang på elevernas läsförståelse (Wang & Guthrie, 2004).  

Inre motivationsfaktorer bidrar mer än yttre motivationsfaktorer till såväl läsmängd som 

motivation att läsa (Becker et al., 2010; Guthrie et al., 1999; Wang & Guthrie, 2004). Yttre 

motivation i form av socialt inflytande eller uppmuntran ökar mängden eleverna läser, men 

det förutsätter att inre läsmotivation finns (Guthrie et al., 1993; Scheifele et al., 2012; 

Wigfield & Guthrie, 1997). Den yttre motivationen kan inverka både negativt och positivt 

på läsningen. Att se andra människors läsglädje eller läsintresse är en yttre motivations-

faktor som kan övergå till inre motivation genom att vara inspirerande, men yttre 

motivationsfaktorer påverkar negativt ifall de får läsaren att känna sig tvungen till att läsa 

(Becker et al., 2010). I övrigt har yttre motivationsfaktorer ingen eller föga effekt på 

läsmängd och läsförmåga (Becker et al., 2010; Guthrie et al., 1999; Wang & Guthrie, 

2004). Läsförmågan är en del av läsliteracy och utvecklas i samband med läsning. I och 

med att läsmotivation bidrar till ökad läsmängd har läsmotivationen indirekt påverkan på 

elevernas läsliteracy (Becker et al., 2010). I en longitudinell, kvantitativ undersökning av 
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740 elever i årskurserna tre, fyra och sex fann Becker et al. (2010) ett samband mellan 

elever i årkurs tre och fyras motivation och deras läsliteracy i årskurs sex. Resultat visade 

att de elever som hade intresse för läsning ofta läste mer än de som saknade läsintresse, 

vilket resulterade i att de intresserade eleverna utvecklade en högre nivå av läsförmåga och 

läsliteracy. En anledning till sambandet är att ett intresse för läsning gör att eleverna lägger 

mer kraft på att försöka förstå texters innehåll och utvecklar således en djupare förståelse 

(Becker et al., 2010).  

5.3 Att vara omgiven av läsaktiviteter 
Läsaktiviteter under uppväxten är av betydelse för hur lätt eleverna har för att lära sig läsa 

och deras intresse för läsning (Melhuish et al., 2008). Läromiljön hemma är den viktigaste 

faktorn för elevernas utveckling av läsliteracy enligt en undersökning av Melhuish, Phan, 

Sylva, Sammons, Siraj-Blatchford och Taggart (2008). I deras undersökning deltog 2857 

barn i åldrarna tre, fem och sju år, vilket ger tyngd till resultatet om att läromiljön hemma 

är viktig. Kloosterman, Notten, Tolsma och Kraaykamp (2011) samt Mullis et al. (2011) 

menar att vårdnadshavare som framställer läsning på ett positivt sätt, själva gillar att läsa 

samt är involverade i sina barns tidiga skolgång gynnar barnens läsliteracy. Genom bättre 

läsliteracy höjs barnens språkliga prestationer, samtidigt som det gynnar deras utveckling 

och tillägnande av språk (Kloosterman et al., 2011; Mullis et al., 2011). I PIRLS 2006 sågs 

ett positivt samband mellan elevers deltagande i tidiga läsliteracy-aktiviteter och deras 

resultat i PIRLS (Mullis et al., 2011). Tidiga läsliteracy-aktiviteter har även effekt på 

senare skolprestationer (Kloosterman et al., 2011). Några av de läsliteracy-aktiviteter som 

enligt Melhuish et al. (2008) har positiv effekt på läsframgång innan skolstart är om barnen 

läses för, besöker bibliotek, ritar och målar, lär sig bokstäver, och slutligen lär sig sånger, 

rim och dikter. (Melhuish et al., 2008). Läsutvecklingen börjar således redan innan eleven 

deltar i formell läsundervisning i skolan (Lundberg & Herrlin, 2005; Rosén, 2013).  

5.4 Undervisningsinnehållets påverkan på elevers läsutveckling och läsmängd 
Läsförmågan är viktig för kunskapsbyggandet i alla skolämnen, då lärandet ofta innefattar 

läsning (Skolverket, 2010). Undervisning med öppna uppgifter och sociala interaktioner 

bidrar till elevers autonomi, till skillnad från slutna uppgifter som ofta syftar till att 

automatisera eller bemästra färdigheter (Turner, 1995). Öppna uppgifter kan ha flera svar 

och flera lösningssätt, ofta görs de i grupper eller par och diskuteras efteråt. Diskussionen 

låter eleverna ta del av klasskamraters lösningar, tillvägagångssätt och strategier, samt att 

använda sina egna förståelse- och lärostrategier aktivt (Akyol, Çakıroğlu & Kuruyer, 2013; 
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Guthrie et al., 1993; Turner, 1995). Turner (1995) menar, utifrån resultaten av sin 

undersökning, att öppna uppgifter är mer kognitivt krävande och komplexa samtidigt som 

de stödjer elevernas läsutveckling och uthållighet. Vid arbete med öppna uppgifter är 

lärarnas främsta uppgift att skapa möjligheter för elevernas lärande och utveckling, inte att 

överföra kunskaper. Öppna uppgifter gör att eleverna kan anpassa lösningarna efter sina 

tidigare erfarenheter och kunskapsnivå. Anpassningsbarheten gör att uppgifterna känns 

mer engagerande för eleverna som då har lättare att se ett syfte med uppgifterna och detta 

höjer deras motivation (Guthrie et al., 1999; Turner, 1995).  

Slutna uppgifter är sådana som har ett rätt svar, samt begränsade lösningssätt. Turner 

(1995) undersökning visade att eleverna som mestadels arbetat med slutna uppgifter 

tenderade att gissa på ett svar om uppgifterna blev för svåra. I slutna uppgifter saknades 

ofta den komplexitet, behovet av lässtrategier och den kognitiva utmaning som öppna 

uppgifter erbjöd. Trots detta uppgav både elever med mest slutna och mest öppna uppgifter 

att användandet av olika strategier eller att fråga om hjälp var sätt att hantera svårigheter i 

uppgifterna. Utöver det angav elever som arbetat mest med öppna uppgifter även att 

försöka flera gånger som ett sätt att handskas med uppgifternas svårigheter. Elever som 

deltagit i undervisning med sociala interaktioner och öppna uppgifter hade tydligare insikt 

i vad de upplevde som svårt med uppgifterna (Turner, 1995).  

5.5 Kursplanerna i ämnet svenska från 1996, 2000 och 2011 
Läsförmågan ska utvecklas genom undervisningen eleverna får i skolan. Det som ska 

behandlas i undervisningen är det som står i gällande läroplan och dess kursplaner. I detta 

arbete undersöks vad som står i kpsv 96, kpsv 00 och kpsv 11 för årskurserna ett till tre 

angående läsning. Först presenteras och jämförs innehållet om läsning i kpsv 96 och kpsv 

00. Sedan presenteras innehållet om läsning i kpsv 11 för att slutligen jämförs med 

motsvarande innehåll i de två äldre kursplanerna. 

I kpsv 96 står det att elevernas språkutveckling sker när de använder sitt språk i 

meningsfulla sammanhang, både genom läsande, talande, skrivande och tänkande 

(Skolverket, 1996). I både kpsv 96 och kpsv 00 skrivs oftast om språkutveckling i 

allmänhet, men att läsning ingår i språkutvecklingen framgår (Skolverket, 1996, 2000). 

Enligt kpsv 96 ska möten med skönlitteratur grundlägga goda läsvanor, ge eleverna 

upplevelser, kunskaper och vidgade perspektiv (Skolverket, 1996). I båda kursplanerna 

framstår samtal och delgivande av tankar och erfarenheter som betydelsefullt för elevernas 

språkliga utveckling. Samarbete med andra utvecklar bland annat kunskaper om hur 
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språket fungerar, ger svar på elevernas frågor samt ökar förståelsen för andra människor 

(Skolverket, 1996, 2000). Kpsv 00 introducerar två nya uttrycksmedier, nämligen film och 

teater samt en stärkt roll för skönlitteraturen (Skolverket, 2000). Att medieformerna öppnar 

nya världar, förmedlar upplevelser och ger kunskap om människors livsvillkor framgår i 

kpsv 96 och kpsv 00 (Skolverket, 1996, 2000). Målen sträcker sig från årskurserna ett till 

fem och i dessa skrivs det att eleverna ska kunna läsa olika sorters texter och böcker med 

flyt och god förståelse (Skolverket, 1996). Kpsv 00 belyser liknande aspekter, men med 

tillägget att det gäller både läsning högt och tyst (Skolverket, 2000). Strävansmålen i kpsv 

96 och kpsv 00 ger dock ingen specifik riktlinje för i vilken årskurs eleverna ska lära sig 

vad, utan sätter bara upp mål för vilka kunskaper och förmågor eleverna ska sträva mot att 

utveckla i svenskundervisningen. Enligt kpsv 96 ska elevernas förmåga att läsa och förstå 

texter av olika slag utvecklas, samt att eleverna ska kunna anpassa sättet de läser på efter 

texten och läsandets syfte. Elevernas fantasi, lust att lära och läslust ska utvecklas genom 

läsning och skapande med språkets hjälp. I svenskundervisningen ska eleverna få ta del av 

skönlitteratur från olika länder för att utveckla förståelse för kulturell mångfald. 

Undervisningen ska även hjälpa eleverna att utveckla sin gransknings-, tolknings- och 

analysförmåga. Slutligen ska eleverna få ge uttryck för de känslor som väckts hos dem 

genom läsningen i samtal med andra (Skolverket, 1996). I kpsv 00 finns samma mål med, 

fast omformulerade. Nytt för den kursplanen är ett mål om att eleverna ska ta aktiv del i 

kulturutbudet, genom att stimuleras till eget skapande och sökande efter meningsfull 

läsning (Skolverket, 2000).  

Enligt kpsv 11 (Skolverket, 2011b) ska skolans undervisning stimulera elevernas 

läsintresse. Genom att läsa, skriva och samtala i undervisningen ska eleverna ges möjlighet 

att bygga upp tilltron för och utveckla sin språkförmåga, identitet samt fördjupa sina 

kunskaper. Eftersom läsning är en förmåga som utvecklar språket är det nödvändigt att 

eleverna ges tid till att läsa själva och lyssna till högläsning (Skolverket, 2011b). Att 

eleverna arbetar tillsammans med andra kring texter för att utveckla sin språkförmåga 

framstår som viktigt i kpsv 11, precis som i kpsv 96 och kpsv 00 (Skolverket, 1996, 2000, 

2011b). I kpsv 11 skrivs att eleverna ska läsa och arbeta med olika sorters texter för att 

utveckla kunskaper om de olika texttyperna. Några av texttyperna som går att återfinna i 

skolan är berättande, beskrivande och instruerande texter (Skolverket, 2011b). Eleverna 

ska även ges möjlighet att arbeta med andra medieformer samt utveckla förmågan att 

anpassa läsningen efter textens innehåll och form. I det centrala innehållet står det att om 
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eleverna ska kunna tolka och förstå texter behöver de utveckla lässtrategier (Skolverket, 

2011b). 

5.6 Lässtrategier i undervisningen 
I utvecklingen av läsförmågan spelar strategier för förståelse och hantering av svårigheter 

i texten en viktig roll. Att läsa något utan att förstå sänker känslan av kapabilitet, samtidigt 

som det sänker motivationen och kan medföra att läsaren föredrar att göra annat än att läsa 

(Becker et al., 2010; Rapp & van den Broek, 2005). Mer läsning bidrar till fler möjligheter 

att utveckla och använda olika lässtrategier för att bearbeta och förstå lästa texter (Guthrie 

et al., 1999). Strategierna kan användas för att reflektera, läsa mellan raderna, förutspå 

händelser, hantera svåra meningar och ord eller för att förstå texten (Mullis, Martin, Foy 

& Drucker, 2011). Redan innan skolstart bidrar sociala interaktioner till både 

språkutveckling och utveckling av strategier (Akyol et al., 2013). Enligt Mullis et al. 

(2011) använder eleverna i länder med högt PIRLS-resultat fler lässtrategier än 

genomsnittet. Fortsättningsvis menar de att elever behöver introduceras för lässtrategier 

från skolstart för att utvecklas till goda läsare (Mullis et al., 2011). Lärarna måste inse 

elevernas behov av lässtrategier för deras läsutveckling. Dessutom måste de lära eleverna 

hur olika strategier kan användas samt påminna eleverna om att aktivt försöka använda 

dem under läsningen (Turner, 1995). Akyol, et al. (2013) skapade ett läsutvecklings-

program för tre elever med lässvårigheter för att se om deras läsförmåga kunde förbättras 

med hjälp av explicit lästräning. I läsutvecklingsprogrammet fick eleverna lära sig nya 

strategier samt delge strategier till varandra i sociala sammanhang. Mätningar gjordes före, 

under och efter utvecklingsprogrammet. Vad som mättes var bland annat elevernas 

läshastighet, korrekt ordavkodning och rättning av sig själv vid felläsningar. 

Undersökningens resultat visade att elevernas lässtrategier utvecklades under tiden de läste 

samt genom sociala interaktioner. Vidare visade sig explicit läsundervisning ha positiva 

effekter på elevernas läsförmåga (Akyol et al., 2013).  

Att bygga föreställningsvärldar är en typ av strategi som gynnar läsförståelsen, genom att 

läsaren skapar mentala bilder av miljöerna och personerna i texten de läser. Bilderna är 

läsarens uppfattning av textens innehåll och dess budskap (Stensson, 2006). När eleverna 

delger strategier till varandra utvecklar de sina befintliga strategier, alternativt tillägnar de 

sig helt nya. Med hjälp av strategierna och socialt samspel övar eleverna på att tolka det 

lästa och beskriva det muntligt med egna ord, samtidigt som de övar på att lyssna till och 

tolka vad de andra säger (Mol & Bus, 2011). Protopapas et al. (2013) framhåller, i sin 
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undersökning, att med hjälp av orden kan eleverna ge uttryck för tankar och upplevelser 

de fått under läsningen. Lyssnandet till klasskamraters läsupplevelser är en sorts hör-

förståelse, vilket är en av de faktorer som inverkar på läsförmågan. Genom läsningen 

breddar eleverna sina tidigare ordförråd och genom lyssnandet utvecklar de sin 

hörförståelse. Ordförrådet och hörförståelsen är två av de starkaste faktorerna som på egen 

hand kan påverka läsförståelsen (Protopapas et al., 2013). 

Bakgrundskunskaper till det som arbetas med i skolan kan eleverna skaffa sig utanför 

skolan och detta bidrar till en starkare koppling mellan erfarenheter i och utanför skolan 

(Kyle, 2011). Förkunskaper om det som läses om gör att eleverna inte behöver bygga upp 

föreställningar om ett helt nytt ämne, utan bara revidera eller uppdatera befintliga 

föreställningar (Rapp & van den Broek, 2005). Om eleverna ser en koppling mellan skol- 

och fritidsaktiviteter känner de ett starkare band till skolarbetet som därmed känns mer 

relevant och motiverande för dem (Kyle, 2011). Protopapas et al. (2013) menar att förutom 

att bestämma innehållet i läsundervisningen avgör lärarna även hur mycket tid som läggs 

på att läsa, både vad gäller högläsning och individuell läsning. Mer tid lagd på läsning – 

inte bara i skolan – bidrar till ett bredare ordförråd och högre läshastighet (Protopapas et 

al., 2013).  

5.7 Sammanfattande analys 

Resultatdelen pekar på att läsmängden, lässtrategier och motivation är de faktorer som 

gynnar läsförmågan mest, men även att påverkan mellan dem fyra är ömsesidig (Guthrie 

et al., 1999; Wang & Guthrie, 2004; Turner, 1995; Scheifele et al., 2012). Ordförrådet 

tycks också ha inverkan på läsförståelsen och således även på läsförmågan (Protopapas et 

al., 2013). Motivationen inverkar på läsmängden genom att stärka läsintresset (Wang & 

Guthrie, 2004; Wigfield & Guthrie, 1997; Becker et al., 2010). Läsmängden påverkar 

mängden möten med ord och således även ordförrådet (Guthrie et al., 1999; Wang & 

Guthrie, 2004). Läsförståelsen för varje sorts text påverkas av hur ofta läsaren kommer i 

kontakt med den textsorten, alltså hur van läsaren är vid textens uppbyggnad och typiska 

drag (Guthrie et al., 1999; Skolverket, 2010; Wang & Guthrie, 2004). Enligt de 

forskningsresultat som presenterats i denna litteraturstudie bör ökad läsmängd, arbete med 

lässtrategier och olika sorters texter, läsmotivation, sociala interaktioner gynna läs-

förmågan och således även motverka den sjunkande trenden i PIRLS-resultaten. 
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Kpsv 96, kpsv 00 och kpsv 11 verkar till synes ha en positiv inställning till läsning, då 

läsning utvecklar språket. Den positiva framskrivningen av läsning ger läraren möjlighet 

att inkludera mycket läsning i undervisningen. Läraren väljer aktiviteter som passar de 

förmågor eleverna ska utveckla enligt kursplanerna (Skolverket, 1996, 2000, 2011). Hur 

aktiviteterna genomförs påverkar elevernas utveckling av läsförmågan. Enligt forsknings-

resultaten i denna litteraturstudie bör öppna uppgifter, sociala interaktioner och arbete med 

strategier vara positivt för elevernas läsförmågeutveckling (Akyol et al., 2013; Turner, 

1995). Både sociala interaktioner och lässtrategier står med i kpsv 11, men i kpsv 96 och 

kpsv 00 saknas strategierna (Skolverket, 1996, 2000, 2011). Så som öppna uppgifter 

beskrivits av Turner (1995) liknar de förmågorna som PIRLS testar i sina undersökningar.  

Resultaten av forskningen i denna litteraturstudie visar att läsliteracy utvecklas genom hela 

livet och påverkas av läsaktiviteterna i omgivningen (Kloosterman et al., 2011; Melhuish 

et al., 2008; Mullis et al., 2011). Är omgivningen positiv till läsning och aktiviteter kring 

läsning är chansen större att personer i den väljer att läsa (Melhuish et al., 2008). Positivitet 

till läsning är därmed motiverande och motivationen bidrar till ökad läsmängd, vilket i sin 

tur gynnar läsförståelsen som är en del av läsförmågan (Becker et al., 2010; Wang & 

Guthrie, 2004).  
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6. Diskussion 

Detta arbete har ett brett syfte. Bredden innebär en svaghet för arbetet, då vi inte har 

möjlighet att fördjupa oss i aspekterna som undersökts. En positiv sak med bredden är att 

nästa examensarbete ska bygga på detta arbete, vilket medför att vi har fler ingångspunkter 

att välja bland. 

Denna del inleds med en resultatdiskussion, vilket följs av några av våra slutsatser. 

Dispositionen i resultatdiskussionen utgår från arbetets två frågeställningar. Kopplingar 

och jämförelser görs mellan litteraturen samt till våra egna erfarenheter och läraryrket. 

6.1 Resultatdiskussion 

Den första frågeställningen i detta arbete är: Vilka samband finns mellan läsförmågan, 

läsmängden och motivation? Guthrie et al. (1999) och Wang och Guthrie (2004) är eniga 

om att ju mer någon läser desto större förståelse får den för texters struktur samt för de ord 

som ingår i texten. Däremot visade Otter et al. (1995) undersökning att ingen av deras 

undersökta faktorer (läsattityd, högläsning, TV-tittande och lästid på fritiden) påverkade 

läsförmågan. Trots att undersökningen var stor korrelerade resultaten ändå inte med 

tidigare forskningsresultat.  Otter et al. (1995) var kritiska till resultaten i sin undersökning 

då resultaten saknade korrelation till tidigare forskning.  

Lärarna, men även vårdnadshavarna, är en del av elevernas omgivning och de påverkar 

vilka läsaktiviteter som ingår i elevernas vardag. Enligt Melhuish et al. (2008) samt 

Kloosterman et al. (2011) utvecklas elevernas läsförmåga mer eller mindre beroende på 

vilken sorts läsaktiviteter som förekommer. Ur forskningsresultaten framkom att en 

omgivning med många positiva upplevelser och erfarenheter av läsning bidrar till ett ökat 

läsintresse samt fler tillägnade ord. Läsintresse leder oftast till att läsaren läser mer, vilket 

bland andra Wang och Guthrie (2004) och Becker et al. (2010) menar gynnar 

läsförståelsen. Intresset för läsning är en typ av motivation, vilket visade sig vara den 

starkaste faktorn för ökad läsmängd enligt undersökningen genomförd av Guthrie et al. 

(1999). Den analyserade forskningen om motivationens koppling till läsning är enhällig 

om att inre motivationsfaktorer bidrar mer till ökad läsning än vad yttre motivations-

faktorer gör (Becker et al., 2010; Guthrie et al., 1999; Scheifele et al., 2012). Hur starkt 

sambandet är mellan varje typ av motivation och läsmängden varierar dock mellan olika 

undersökningar. Personligen upplever vi att det känns mer motiverande att läsa om det är 

en text vi själva valt och läsandet inte känns som en påtryckning från omgivningen.  
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I Protopapas et al. (2013) undersökning visade det sig att bättre hörförståelse kunde 

kopplas till bättre läsförmåga. På vilket sätt hörförståelsen hänger samman med 

läsförståelsen uttryckte forskarna dock ovisshet om. En av deras hypoteser till sambandet 

var att både läsförståelsen och hörförståelsen influerades av ordförrådet, som visade sig 

vara av stor betydelse för läsförmågan enligt deras undersökningsresultat (Protopapas et 

al., 2013). Ordförrådet framstod som viktigt för elevernas läsförmåga enligt Protopapas et 

al. (2013) undersökning. Deltagarantalet i undersökning var relativt högt vilket ger deras 

resultat tyngd. Dock påpekar forskarna att undersökningen genomfördes på språket 

grekiska och att ordförrådet förmodligen inte har lika stor betydelse i alla språk 

(Protopapas et al., 2013). Forskningen som presenteras i denna litteraturstudie är från olika 

länder och genomfördes således på andra språk än svenska. På grund av detta tänker vi att 

kopplingen mellan läsförmågan och de faktorer forskarna testat kanske inte är lika stark i 

det svenska språket som de språk undersökningarna genomfördes på. I och med att en del 

språk är mer ljudenliga än andra tror vi att det kan påverka olika faktorers betydelse för 

läsförmågan, på liknande sätt som att ordförrådet kanske är viktigare i det grekiska språket 

än för andra språk.  

Den andra frågeställningen är: Hur framställs läsning i kursplanerna för svenskämnet från 

åren 1996, 2000 och 2011 och hur kan detta kopplas till läsundervisningen? Kursplanerna 

utgör grunden för undervisningsinnehållet, vad som ska arbetas med samt avgör vilka 

förmågor eleverna ska utveckla i alla skolans ämnen. Om läsningen framställs som 

meningsfull och något som bör läggas tid på i skolan, antar vi att det även bör förekomma 

mer läsning i undervisningen. De tre kursplanerna som vi undersökte innehåller mycket 

text om språkförmåga, men separata skrivelser om läsning förekommer i mindre 

utsträckning. Kursplanerna är eniga om att samtal, vari eleverna delger sina tankar och 

erfarenheter, spelar en stor roll för elevernas språkutveckling och därmed även 

läsutvecklingen (Skolverket, 1996, 2000, 2011b). Gemensamt för kursplanerna är 

dessutom medvetenheten om vikten av varierade medieformer och olika sorters texter. 

Vikten av att ta del av varierade texter och uttrycksformer kan understödjas av bland andra 

Guthrie et al. (1999), då olika sätt att läsa eller tolka behövs beroende på uttrycksform. Att 

undervisningen ska stimulera elevernas läsintresse och lust att lära uttrycks i alla tre 

kursplaner samt i Kommentarmaterialet till kpsv 11 (Skolverket, 1996, 2000, 2011a, 

201b). Läsintresset och lärolusten kan kopplas till bland andra Becker et al. (2010) och 

Guthrie et al. (1999) undersökningar om motivationens påverkan på elevernas läsmängd 
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och -förståelse. För oss framstod de två äldre kursplanerna som mindre strukturerade än 

kpsv 11 på grund av att strävansmålen inte kategoriseras. För lärarna bör det ha varit 

svårare att avgöra i vilken årskurs eleverna ska ha tillgodogjort sig vilka kunskaper, både 

i och med avsaknaden av kategorier och det stora årskursspannet från årskurs ett till fem. 

Utöver detta var kpsv 96 och kpsv 00 kortare än den nuvarande, vilket gjorde att de för oss 

föreföll mer övergripande och mindre specificerade. Till de äldre kursplanerna fick vi inte 

tag på något kommentarmaterial och vet således inte om innehållet i kpsv 96 och kpsv 00 

utvecklas mer där. Kursplanerna i svenska poängterar att läsning och litteratur är viktiga 

delar av svenskundervisningen, således omnämns de upprepade gånger. Skönlitteraturen 

har en större roll i kpsv 96 och kpsv 00 än i kpsv 11, där olika sorters text tar mer likvärdigt 

utrymme (Skolverket, 1996, 2000, 2011b). Trots att de vida omskrivningarna om läsning 

och litteratur i kursplanerna bör innebära mer läsning i skolan, betyder det inte med 

säkerhet att det faktiskt är så. Kursplanernas framställning av läsningens betydelse innebär 

inte heller att eleverna läser mer över lag. Baserat på resultaten från den forskning som 

analyserats kommer eleverna ändå inte att välja att läsa om inte läsmotivation, tid till 

läsning eller uppmuntran från omgivningen finns (Becker et al., 2010; Guthrie et al., 1999; 

Wang & Guthrie, 2004). 

I resultaten av forskningsartiklarna framkom att undervisningens innehåll har effekter på 

såväl läsförmåga som läsmängd. Innehåller skolundervisningen bland annat diskussioner 

om textinnehåll och tolkningar, lärande av lässtrategier och öppna, mer kognitivt komplexa 

uppgifter gynnar det elevernas utveckling av läsförmågan (Turner, 1995). Lässtrategier var 

något som flera författare och forskare förespråkade och det står dessutom med i såväl kpsv 

11 som dess tillhörande Kommentarmaterial att eleverna ska lära sig lässtrategier. I 

forskningen kopplades ofta lässtrategierna till sociala interaktioner, vari eleverna delgav 

strategier till varandra (Akyol et al., 2013; Guthrie et al., 1993; Turner, 1995). Den 

undersökning Akyol et al. (2013) genomförde var liten, men deras resultat om att 

lässtrategier och sociala interaktioner gynnar elevernas läsförmåga korrelerar ändå med 

resultaten Turner (1995) och Guthrie et al. (1993) fått fram i sina mer omfattande 

undersökningar med 84 respektive över 88700 deltagande elever.  

I Kommentarmaterialet från 2011 uttrycks att eleverna ska undervisas i lässtrategier, då 

det är en avgörande kunskap för utveckling av läsförmågan (Skolverket, 2011a). 

Kommentarmaterialets framhållande av strategiernas betydelse korrelerar med forsknings-
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resultaten som framkommit i denna litteraturstudie (Akyol et al., 2013; Skolverket, 2011a; 

Turner, 1995). Lässtrategier framstår alltså som grundläggande för elevernas läsförmåga, 

men i de två äldre kursplanerna omtalas dock inte lässtrategier alls. Eftersom kpsv 11 är 

den första som nämner lässtrategier bör det ha påverkat svenskundervisningen och därmed 

även PIRLS-resultaten, främst för 2016 års undersökning. Kommentarmaterialet uttrycker 

att Lgr 11 strävar efter att motarbeta att Sveriges PIRLS-resultat sjunker ytterligare 

(Skolverket, 2011a). Resultaten från 2016 års undersökning har ännu ej sammanställts, 

därmed kan inte effekten av den nya kursplanen ses. I PIRLS utmanas inte enbart elevernas 

läsförmåga, utan även deras förmåga att formulera sig skriftligt. Det är främst i PIRLS 

uppgifter med öppet svar som eleverna behöver använda sin skrivförmåga och för en del 

elever är detta en större svårighet än läsandet. Svårighet eller ogillande av att skriva har vi 

sett under de VFU:er vi har haft. Några elever hade svårt att hålla i pennan en längre tid, 

tyckte det var tråkigt eller jobbigt att formulera sig i skrift, medan andra tyckte det var 

svårare att komma på något att skriva om. En del elever kunde inte alla bokstäver eller 

blandade ihop bokstäver som liknar varandra. Denna ovilja eller brist på skrivförmåga i 

någon form antar vi kan ha negativa konsekvenser för elevernas skrivutveckling. Eftersom 

PIRLS kräver att eleverna både läser och skriver torde elevernas ovilja eller svårigheter att 

skriva även påverka läsförmågeresultaten.  

Baserat på de sjunkande PIRLS-resultaten förväntade vi oss en avsaknad av läsning eller 

litteratur i kursplanerna. Vår förväntan visade sig vara felaktig, då såväl läsning som 

litteratur omskrevs upprepade gånger i samtliga kursplaner. I vår utbildning har vi enbart 

läst kpsv 11 och dess reviderade upplaga från 2015, eftersom det är den för tillfället 

gällande. Vi visste således redan att läsning och läsning av olika texter var en stor del av 

kpsv 11 och kpsv 15, vilket dock talar emot vad vi observerat under våra VFU:er. Då 

läsning är en viktig del i den nya kursplanen borde läsningen haft en mer central roll i de 

klasser vi besökt under våra VFU:er. Vi tror att den sjunkande läsförmågan enligt PIRLS 

kan betyda att lärarna inte tar till sig läsandets vikt som uttrycks i kursplanerna eller att det 

inte arbetas med på ett lika effektivt sätt som förr. Det kan också bero på att lärarna 

upplever att de har otillräcklig tid att avsätta för explicit läsförmågeundervisning, vari 

eleverna kan utveckla en högre läsförmåga, eller att orsaken ligger på en nivå som lärarna 

inte kan påverka, exempelvis samhälleliga förändringar. 
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6.2 Slutsatser 
Forskningen som har analyserats i litteraturstudien visar att läsmängd och strategier var de 

faktorer som inverkade på läsförmågan mest. I sin tur kunde starka kopplingar ses mellan 

motivation och läsmängd, vilket innebär en indirekt påverkan av motivation på läs-

förmågan. Baserat på forskningsresultaten borde alltså ökad läsmängd, lärande och 

användning av lässtrategier samt läsmotivation inverka positivt på läsförmågan och 

därmed även höja Sveriges resultat i PIRLS. Omgivningen hade mest inflytande på 

läsförmågan i tidigt skede i livet, men förlorade inte sitt samband till läsförmågan helt även 

i högre åldrar.  

Kursplanerna som analyserats framhåller alla att språkutveckling och läsning är viktigt. 

Dock är det inte förrän i kpsv 11 som lässtrategier nämns. Enligt den forskning som 

presenteras i litteraturstudien var strategier en av de viktigaste faktorerna för elevernas 

läsutveckling. Om strategier framstått som betydelsefulla för elevernas läsförmåga i kpsv 

96 och kpsv 00 kanske de skulle ha arbetats med mer i undervisningen och möjligtvis 

utvecklat elevernas läsförmåga mer under åren de kursplanerna gällde.  

Den mängd faktorer som har samband till läsförmågan tyder på att det är en komplex 

förmåga. Faktumet att vissa faktorer inte kan påverkas av skolan gör det ännu svårare för 

lärarna att anpassa undervisningen och ge alla elever den tid de behöver för att utvecklas. 

6.3 Vidare forskning 
Kyle (2011) framhåller vikten av att skolan och hemmet samarbetar och upprätthåller en 

stark koppling. På våra VFU:er har vi upplevt att relationen mellan lärarna och elevernas 

vårdnadshavare oftare är närmre om eleven har någon form av svårigheter i eller utanför 

skolan. Närmare kontakt brukar även finnas mellan lärarna och vårdnadshavare till elever 

som behöver träna extra hemma för att förbättra någon förmåga, exempelvis i 

svenskämnet. Vi undrar om vårdnadshavarna till elever som inte stämmer in på ovan-

stående har mindre kontakt med lärarna eller om det bara är något vi upplevt?  Baserat på 

att Kyle (2011) framhåller kontakten mellan skolan och hemmen som viktig undrar vi även 

om och i så fall hur avsaknaden av denna kontakt påverkar elevernas utveckling i 

svenskämnet? Dessa frågor är sådana som kan undersökas i framtiden. 

Under arbetets gång valde vi ut specifika faktorer att undersöka närmare. I och med valen 

uteslöts faktorer som också har inverkan på läsförmågan ur arbetet. Förutsättningar och 
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faktorer, så som teknikutveckling, tillgång till teknik, gener och minne exkluderades ur 

detta arbete och är således föremål för vidare undersökningar.  

I Kloosterman et al. (2011) och Melhuish et al. (2008) forskningsartiklar läste vi att 

vårdnadshavarnas utbildning kan ha inverkan på deras barns språkförmåga och framsteg i 

skolan. Detta samband är inget som behandlas i denna litteraturstudie, men skulle kunna 

vara ett samband att undersöka vidare.   
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literacy, samt inre 

och yttre 

påverkande faktorer 

på de tre. 

740 elever från 54 klasser i 

22 grundskolor i Berlin. 

Longitudinell studie, från 

åk 3 till åk 6 (lägst ålder är 

9). 

Flervalsfrågor med olika 

frågor och svar beroende 

på vad som undersöktes, 

texter med uppgifter i olika 

svårighetsgrader, 

ordförrådstester, 

självrapport, 

föräldrafrågeformulär. 

Läsmängd mäts i lästid och läsfrekvens. 

Inre läsmotivation i åk 4 resulterade i bättre literacy i åk 6. Inre motivation och läsmängd när 

samband (s.6). 

Yttre motivationsfaktorer i åk 4 innebar inte bättre literacy i åk 6. Läsmängd i åk 4 bättre 

läsliteracy i åk 6. Yttre motivationsfaktorer  inte läser mer, inte bättre läsliteracy. Elever med hög 

yttre motivationspåverkan läste mer sällan och kortare tid, och senare hade de även lägre läsliteracy 

(s. 7). 

Åk 3 läsliteracy starkt samband med läsmängd (s. 8). 

Elever som ser läsning som en lockande aktivitet tenderar att läsa mer och därmed utveckla bättre 

läsförmågor. Barn som läser p.g.a. yttre motivation har fattigare läsförmågor än de som har lägre 

yttre motivationspåverkan. Svag läsare i åk 3  svag läsare i åk 6. Läsliteracy i åk 3 påverkar inre 

läsmotivationen i åk 4. Folk gillar att ägna sig åt sådant de är bra på  mer motiverade att delta i 

den i framtiden. Läsning i åk 3 negativ förutsägelse till yttre påverkan i åk 4, och senare sämre 

läsliteracy i åk 6 (s. 9). 

Slutsats: läsmängd påverkas starkt av personens inre motivation (till viss grad även tidigare 

läsliteracy), men yttre motivation har ingen vidare inverkan på läsmängd. Inre motiverade barn 

spenderar med tid och kraft på att helt förstå texten, därmed utvecklar djupare nivå av textförståelse 

(s. 9 ).  

”[p]roblemet är alltså inte alltid att elever misslyckas för de saknar motivation; snarare, elever 

saknar motivation för de inte har erfarenhet av framsteg och kompetenser.” (s. 10, egen 

översättning). 

Lärare måste låta eleverna uppleva känslan av framsteg och besittande av kompetens (även Guthrie, 

Schafer, etc.). Yttre påverkan från lärare och föräldrar resulterar i negativa resultat för elevens 

läsförmåga och/eller läsmängd (s. 10). 

Bilaga: litteraturöversikt 
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Undersökningsrapport, 

1999, USA, ERIC. 1 feb. 

Samband mellan 

motivation, 

läsmängd och 

läsförståelse. 

Två studier: första i åk 3 

och 5; andra i åk 8 och 10. 

Två frågeformulär eleverna 

fyller i. Ett om läsning för 

eget nöje och ett om 

läsning i skolan. 

 

Studie 1: Läsmängd = frekvens och spenderad tid på läsning av olika ämnen för olika syften. 

Läsmängd bidrar till stor del till förståelse av varierande textpassager (s. 242). 

Motivation att läsa förutspår mängden läsning. Tidigare framsteg bidrog inte så mycket till 

läsmängd. Utav faktorerna tidigare framgång, förhandskunskap, självgåendehet/självförtroende 

(self-efficacy) och motivation, var motivation den starkast bidragande faktorn till större läsmängd 

(s. 244). 

Både inre och yttre motivationsfaktorer bidrar till ökad läsmängd, men främst inre (s. 245). 

Studie 2: förståelse av textpassager förutspår läsmängden (läseffektivitet och tidigare framsteg är 

kontrollerade variabler). Läsvariation tre gånger högre påverkan än någon annan bakgrundsvariabel 

eller elevpersonlighetsdrag (s. 248). 

Diskussion: Läsmotivation höjer läsmängden, som i sin tur höjer textförståelse (s. 250). Motivation 

innebär olika mål och att läsningen har ett syfte (s. 251). 

Hög motivation  vill läsa, använder och utvecklar lässtrategier för att processa texten. På tester 

behöver dessa strategier, vanligtvis drivna av inre motivation, användas även om den inre 

motivationen är låg (s. 252). 

Harlaan, N., Dale, P. S. och 

Plomin, R. 

 

”Reading exposure: a 

(largely) environmental 

risk factor with 

environmentally-mediated 

effects on reading 

performance in the primary 

school years”. 

 

Artikel, 2007, USA, ERIC. 

22 feb. 

 3039 tvillingpar 

undersökta. Kollade miljö 

och geners påverkan på 

läsförmåga. 

Två olika test (ART och 

TOWRE). 

Barn med genetisk risk för lässvårigheter kan vara mindre troliga att läsa utanför skolan. Genetisk 

påverkan står för ungefär 10 % av variationen i ART-resultaten (delad miljö 50 % och inte 

gemensam miljö 40 %, s. 1198). Gener har indirekt effekt på läsexponeringen, genom läsframgång. 

De med svårigheter att lära sig läsa är mer troliga att läsa mindre (gener som inte influerat 

läsförmågan positivt), detta leder senare till avsaknad av exponering för läsmaterial och därmed 

stör deras läsframgång. Barn som gillar att läsa mer troligt få böcker från släkt och föräldrar (s. 

1197).  

Barns engagerande i läsning reflekterar den miljö de befinner och befunnit sig i och den 

ordigenkänning de har. Bättre ordigenkänning leder till mer exponering för böcker och läsning i 

lågstadieåren (enligt forskarna kan det vara pga genetiska influenser, s. 1197). Barn med 

lässvårigheter och förseningar fortsatte oftast att ha det (och vise-versa). Generna påverkar tidig 

läsframgång  läser mer  presterar bättre (s. 1198). 

Gemensam miljö influerar barns tidiga ordigenkänning, läserfarenheter, har effekt på senare 

ordigenkänning. Högre läsprestationsnivå i tidig ålder leder till både läsengagemang och senare 

läsframgång. Att fordra läsengagemang kan motverka spiralen av låg läsframgång som kan uppstå 

om barn inte spenderar tid på läsning (s. 1198). 

Kyle, D. W. 

 

”Families’ Goals, School 

Involvement, and 

Children’s Academic 

Achievement: A Follow-up 

Study Thirteen Years 

Later”. 

 

Artikel, 2011, USA, ERIC. 

16 feb. 

Undersöka hur 

föräldrars mål för 

sina barns 

skolframgång 

påverkar senare 

resultat i skolan. 

Undersöka hur 

samarbete mellan 

skola och hem 

påverkar elevernas 

skolresultat. 

Följt 30 elever över 2, 3 

eller 4 år i skolan, samt 

besökt eleverna var åttonde 

vecka i deras hem under 

studiens tid. 

Återvänder till eleverna 13 

år senare och undersöker 

skolframgång, etc. 

Intervjuar barnen och 

föräldrarna om bakgrund, 

skolan och inställning till 

Lärare med lång erfarenhet (nära pension), väl uppdaterad på nyaste forskning, samt engagerad och 

försökte hela tiden inkludera vad hon visste om elevernas familjer i undervisningen. Hon besökte 

hemmen för att lära känna föräldrarna (s. 12, 16 och 21). Inbäddandet av livet utanför skolan i 

skolan gav eleverna större möjlighet att känna starkare samband till det de arbetade med i skolan, 

således få en helhet (s. 21). 

Föräldrarna hade generellt förväntningen på sitt barn att denna skulle börja collage eller på annat vis 

nå framgång, få bra jobb och inga ekonomiska besvär (s. 14-15). Trots att de flesta av barnen 

klassats som mindre starka eller lättlärda elever började majoriteten av dem på collage eller 

collageförberedande utbildning (s. 16, 20). 

Föräldrarna uttrycker ett minskat samarbete mellan skolan och hemmet i takt med att eleverna 

börjar en högre årskurs. Många elever halkar efter i de senare åren (s. 21-22). 
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den, föräldrarnas mål för 

barnen. 

Mol, S. och Bus, A. 

 

“To Read or Not to Read: 

A Meta-Analysis of Print 

Exposure From Infancy to 

Early Adulthood”. 

 

Strikel, 2011, USA, ERIC. 

  Textexponering = läsmängd 

Föräldrars uppskattning av antal böcker i hemmet ungefär lika stort samband som exponering för 

tryckt text med muntligt språk (s. 14-15). Exponering för texttryck medel samband med muntligt 

språk .45, läsförståelse .36, stavning .42, ordigenkänning .38, läsning .23. IQ mycket mindre effekt 

.15 på muntligt språk och allt som just nämnts (s. 15). Läsförståelse leder till mer textexponering 

senare (s. 19). 

Med stigande ålder har textexponering större inverkan på muntligt språk, basal läsförmåga, IQ (s. 

15). Läsförmåga och textexponering mycket starkare samband för barn med lässvårigheter (s. 17). 

Teknisk läsförmåga och stavning litet-medel samband med textexponering (s. 17). 

Otter, M. E., Hox, J., de 

Glopper, K., Mellenbergh, 

G.J. 

 

”Relationships between 

reading achievement and 

leisure-time reading in 

grades 3, 4, 5, and 6: a 

longitudinal study in the 

Netherlands”. 

 

Conference paper/report, 

1995, Nederländerna, 

ERIC. 27 jan. 

Undersöka 

relationen mellan 

lästid på lektionerna 

och elevernas 

läsframgång i 

skolan. 

Studie av 30 skolors 

läsvanor i NL, över 4 år. 

Följt eleverna från åk 3 till 

åk 6. 

Totalt 736 elever. 

Dokumenterat genom att 

elever för dagbok över 

läsningen. 

Dokumenterade läsattityd, högläsning, TV-tittande, lästid i skolan. 

Läs mer  mer förståelse för berättelsestrukturer + vokabulär. 

Får fram resultatet att lästiden i skolan inte påverkar reading proficiency. De mätte TV-tittande, 

högläsning, lästid i skolan och läsattityder, men ingetdera inverkade på reading proficiency (Tv 

ytterst lite effekt på reading achievement i 3an).  

Forskarna, som trott att faktorerna skulle ha effekt, är skeptiska till resultatet. De diskuterar vad som 

kan vara felet i deras undersökning, eftersom övrig forskning talar för det motsatta av deras resultat. 

Protopapas, A., Mouzaki, 

A., Sideridis, G. D., 

Kotsolakou, A. och Simos, 

P. G. 

 

“The Role of Vocabulary 

in the Context of the 

Simple View of Reading”. 

 

Artikel, 2013, Grekland, 

ERIC. 16 feb. 

  Ordförråd förutspår läsförståelse i högre grad än vad ordläsning och hörförståelse gör (s. 197). 

Läsflyt bidrar inte mycket till att förutspå läsförståelse när läsnoggrannhet räknades med. Varken 

läsflyt eller noggrannhet ensamma bidrog till longitudinell förutsägelse av läsförståelse. Enbart 

hörförståelse och receptivt ordförråd (som ensamma variabler) var signifikanta både för 

samverkande och longitudinella förutsägelser (s. 177). 

Mellan läsförståelse och andra mätvariabler upptog ordförråd 2/3 av förutsägande faktorer med 

autoregressor och hälften utan, både longitud och samverkande (s. 180). 

Signifikansordning: ordförråd, hörförståelse, word fluency (pseudo-ord) och word accuracy 

(pseudo-ord, s. 181). Stämmer i de flesta av mätningarna de gjort. Fluency och accuracy är ofta 

ganska lika i signifikans.  

Scheifele, U., Schaffner, 

E., Möller, J., Wigfield, A. 

 

“Dimensions of reading 

motivation and their 

relation to reading. 

Undersöka 

läsmotivationen 

över de 20 senaste 

åren.  

Relationen mellan 

läsmotivation och 

Sammanställning av olika 

undersökningar om 

motivation. 

Starkt samband mellan läsmängd och läsförståelse, socialt engagemang, prestation, framgång, 

världskunnande. Läsmängd påverkas av både inre och yttre motivationsfaktorer (starkast: 

involvering och utmaning; svagast: tävling, åk 5-6). (s. 444) 

Läsning för egen njutning har positivt band till inre motivation, men inget samband mellan yttre 

motivationsfaktorer (åk 4). Starkaste faktorer: utmaning, effektivitet, arbetsundanflykt (åk 7-9) 

Läsning för skolan medelmåttligt positivt band till inre motivation, men inte yttre (åk 4). Görs 



 

36 

Behavior and 

Competence”. 

 

Research review översikt, 

2012, Germany and USA, 

ERIC. 27 jan. 

läsvanor (mängd, 

strategier, 

preferenser), samt 

läsmotivation och 

läskompetens 

(läsfärdighet, 

förståelse). 

Presenterar olika 

typer av motivation 

utifrån olika 

undersökningar. 

främst p.g.a. nyfikenhet, tävling, involvering, utmärka sig, effektivitet (åk 7-9, s. 445) 

Läsmängd positivt: njutning (starkast), eget intresse, självbild. (åk 4-5, s. 445) 

Högt, positivt samband mellan läsmängd och inre motivation. Yttre motivation – negativ effekt på 

läsmängd (åk 3-6, s. 446) 

Några av de undersökta studierna visar på positivt och stark förbindelse mellan yttre motivation och 

läsmängd, men över lag lågt samband (s. 447). 

(faktorerna är skrivna i styrkeordning) 

Turner, J. C. 

 

“The influence of 

classroom contexts on 

young children’s 

motivation for literacy”. 

 

Artikel, 1995, USA, ERIC. 

18 feb. 

  Uppgifterna förutspådde effektiv strategianvändning och uthållighet bäst. Elever i whole language 

klasser använde olika lärostrategier mer (s. 430). Elever i alla nedanstående typer av klassrum 

nämnde användande av strategier och att fråga om hjälp som approaches vid svårigheter. Whole 

language sa även ansträngning, medan basklass sa att de gissade eller ”bara gjorde det” (s. 432). 

Basklassrum: mer benägna att svara ”jag vet inte” vid frågan om vad de skulle lära sig av 

aktiviteten. Sa att de tänkte på orddelar (aldrig whole language elev sagt). Nämnde förståelse och 

följa direktiv som svårt oftare än whole language-elever. Oftare stängda uppgifter med syfte att 

automatisera eller bemästra färdigheter. (s. 432). 

Whole language: sa oftare att de tänkte på lektionsinnehållet än elever i basklassrum. Kunde ofta 

identifiera sina svårigheter med ord (t.ex. förstod inte vad frågan betydde). Oftare öppna uppgifter 

som stödde utveckling av emergent läsning, skrivning och koncept, använda flera strategier, 

konstruera mening från text. Även stängda uppgifter (för mer variation, s. 432). Mer varierade och 

komplexa uppgifter, fler tillfällen att använda strategier. Även de stängda uppgifterna i whole 

language var mer varierade (s. 433). Elever jobbar med många olika personer  se fler sätt att ta 

sig an och lösa uppgifter. Uppmuntrar till eget ansvar och initiativ. 

Stängda uppgifter: elever sa oftare att de lärde sig och tänkte på orddelar. Tänkte oftare på 

självförbättring än elever med öppna uppgifter. Sa oftare att förståelse var svårt, samt följa direktiv 

(s. 431-432). 

Öppna uppgifter: sa oftare att de lärde sig specifikt innehåll eller att bli bättre var lektionsmålet. 

Tänkte oftare på procedurer i lektionerna (s. 431-432). Erbjöd många fler tillfällen för 

lässtrategianvändning, egna val och uthållighet (s. 433). 

Wang, J. H., Guthrie, J.T. 

 

“Modeling the effects of 

intrinsic motivation, 

extrinsic motivation, 

amount of reading, and 

past reading achievement 

on text comprehension 

between U.S. and Chinese 

students”. 

  Social faktor är exempelvis familj, lärare, klasskamrater. Beroende på vilka faktorer som 

kontrolleras har faktorerna olika effekt på textförståelsen (kolla artikel för att se). 

Textförståelse av berättande texter samband med mängden läsning av sådan text, både USA och 

Kina. Samma gäller fiction-texter. Berättande text samband med tidigare framgång (båda). Tidigare 

framgång knappt samband alls med litteraturläsning i skolan och fiction-läsning för njutning (båda, 

s. 170). 

USA: textförståelse berättande text samband med utmaning, involvering. Svagt med betyg, 

nyfikenhet, utmärkelse, tävling, compliance (överensstämmelse, samtycke). 

Kina: textförståelse av berättande text samband med nyfikenhet, utmaning, involvering. Lägre med 

utmärkelse, compliance, socialt, tävling. Negativt med betyg. 
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Studie, 2004, USA. 29 jan. 

Kön spelade knappt någon roll för textförståelse, läsmängd och de flesta motivationsfaktorer (båda, 

s. 171). 

USA: Inre motivation direkt och positiv inverkan på textförståelse. Yttre – direkt negativ 

association med textförståelse. Tidigare läsframgång förutspådde elevernas nuvarande textförståelse 

(s. 174). 

Kina: Inre motivation stark förutsägare av läsmängd för egen njutning och textförståelse (s. 176-

177). Varken inre eller yttre någon speciell association med läsmängd i skolan. Läsning i skolan och 

för egen njutning ej stark förutsägare av textförståelse (s. 176). Yttre motivation negativ relation till 

textförståelse. Tidigare läsframgång förutspådde textförståelse. 

Varken läsmängd för egen njutning eller i skolan hade direkt starkt effekt på textförståelse. 

Läsmängden influerade inte framgången av textförståelse. 

Wigfield, A. & Guthrie, 

J.T. 

 

”Relations of Children’s 

motivation for Reading to 

the Amount and Breadth of 

Their Reading”. 

 

Artikel, 1997, USA, ERIC. 

2 feb. 

Elevers läsbredds 

och läsmängds (i 

minuter) inverkan 

på framgång och 

prestation, i och 

utanför skolan. 

 Hösttermin: motivation i form av effektivitet, involvering, utmaning, utmärkelse, betyg och social 

motivation störst samband med läsbredd -och mängd utanför skolan. Vårtermin: främsta 

motivationstyper var nyfikenhet, involvering, utmärkelse, betyg. Något lägre inverkan hade 

effektivitet, utmaning, viktighet, sociala. Arbetsundvikande hade stark och negativ påverkan (s. 

425).  

Högre inre motivation  mer och bredare läsning. Elever med hög yttre motivationspåverkan läser 

mer än dubbelt så mycket som elever med låg (utanför skolan) (s. 426). 

Elever som läser mycket fortsätter vanligtvis att göra så. Hög läsmotivation ökar sin läsmängd både 

just då och i framtiden (spec inre motivaterade) (s. 429).  

 

 


