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Sammanfattning 

Lästester genomförda av IEA, PIRLS och PISA, både inom Europa och i världen, har visat att 

eleverna i Sverige genom åren har uppnått allt sämre resultat på lästester. Att kunna läsa är 

något som är nödvändigt för att kunna fungera i vårt samhälle, både i skolan, senare i 

yrkeslivet och i privatlivet.  

Examensarbetets övergripande syfte är att undersöka vilka faktorer i skolan som kan ha del i 

den sjunkande läs- och skrivförmågan hos eleverna. Examensarbetet förtydligar begreppet 

literacy närmare och redogör för de faktorer som vi, genom en avgränsad sökning, funnit kan 

ha påverkan på elevernas studieresultat. Då läroplanen är det dokument som skolan ska 

förhålla sig till, finns det i examensarbetet en jämförelse om vad som skrivs om undervisning 

och ämnet svenska mellan Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11.  

Metoden som används i denna uppsats är kvalitativ intervju. I studien deltog tre lärare som 

arbetat i ca 15 år inom läs- och skrivundervisning.   

Resultaten i examensarbetet har visat att majoriteten av de intervjuade lärarna anser att 

elevernas läskunnighet blivit bättre, snarare än sämre, vilket är vad de internationella 

undersökningarna visat. Resultaten visar också att läs- och skrivundervisningen har förändrats 

till att mer fokus läggs på innehåll än form, jämfört med tidigare. Enligt de intervjuade lärarna 

är det viktigt att både lärare och föräldrar har en positiv attityd till läsning, för att även 

eleverna ska få en positiv attityd.   

Nyckelord: didaktik, förändring, grundskolan, IEA, läs- och skrivundervisning, läskunnighet, 

läsundersökning, PIRLS, PISA, Reading literacy  
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1. Inledning 

I olika media presenteras alarmerande rapporter som visar att svenska elevernas läskunnighet 

blir allt sämre. Rapporterna har väckt vårt intresse som blivande lärare inom läs- och 

skrivundervisning. Mot denna bakgrund vill vi, genom detta examensarbete, belysa dessa 

rapporter och tänkbara orsaker till de sjunkande resultaten. Redan 1989 lyfter Melin (1989) 

fram att man i tidningarna kunde läsa om att tusentals barn i Sverige lämnar skolan utan att 

kunna läsa och skriva. Att människor har goda kunskaper att läsa och skriva är väsentligt för 

ett fungerande samhälle. Persson (2012) menar att ”listan på läs- och skrivkunnighetens 

positiva effekter är snudd på oändlig” (s.30).  

I sammanfattningen av IEA
1
:s rapport från 1990/91 betonas det att avsaknad av förmåga att 

läsa och förstå gör en människa i dagens samhälle handikappad. Att kunna läsa är nödvändigt, 

både i privatlivet och i arbetslivet. Läsning öppnar dörrar till nya världar och nytt kunnande 

och medverkar i allra största grad till nya upptäckter (Taube, 1995). År 2012 gav EU-

kommissionen ut en studie, framställd av PISA
2
, med vilken syftet var att uppmärksamma den 

läskunnighetskris som råder i flera länder i Europa. PISA-rapporten (2012) belyser hur viktigt 

det är med goda läs- och skrivfärdigheter och hur viktiga dessa är för ett fungerande samhälle. 

En anledning som tas upp i rapporten är att Europas socioekonomiska och demografiska 

problem inte kan lösas då många människor saknar nödvändiga läs- och skrivförmågor. Det är 

därför en mycket angelägen uppgift att undersöka barns läsförmåga. Fredriksson och Taube 

(2012) menar att om behovet av läsfärdigheter motsvaras av ett minskat behov av läsning i 

samhället är situationen egentligen inte särskilt oroande. De krav som ställs på människor i 

samhället idag visar dock att behovet av att läsa inte alls har minskat, vilket gör att det finns 

skäl att vara oroad. Däremot kan det vara så att det är nödvändigt att kunna läsa på flera sätt 

och i flera sammanhang än tidigare med tanke på att dagens utbud av text i stor utsträckning 

finns exempelvis på internet. Det krävs då andra strategier för att lära sig hitta, läsa och förstå 

information, jämfört med de former av texter som var vanligare förr (Fredriksson & Taube, 

2012). Kan detta vara en anledning till den sjunkande läsförmågan? Är det så att de förmågor 

och den kunskap som finns inte testas och att resultatet därför blir sämre?   

 

IEA:s undersökning visar att nio- och fjortonåriga elevers läsfärdigheter varken har försämrats 

eller förbättrats sedan den tidigare undersökningen som genomfördes 1970. Från början var 

det inte tänkt att syftet skulle vara att göra jämförelser över tid, men då den andra studien 

gjordes fanns det möjligheter att göra den typen av jämförelser (Taube, 1995). I och med 

IEA:s studie om läsning började begreppet PIRLS
3
 att användas. 2001 organiserades en 

särskild studie i samband med PIRLS, den s.k. TREND-studien. Studiens syfte var att se hur 

läsningen för elever i år 3 utvecklats mellan 1991 och 2001. Mellan dessa år hade elevernas 

genomsnittliga poäng sjunkit från 505 till 486. Även mellan 2001 och 2006 hade resultaten på 

PIRLS lästest signifikant försämrats (Fredriksson & Taube, 2012).  

                                                             
1
 IEA - International Association for the Evolution of Educational Achievement  

2
 PISA - Progamme for International Student Assessment 

3
 PIRLS – Progress In Reading Literacy Study 
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PISA:s studie visar att andelen svenska femtonåriga elever som uppvisat dåliga resultat inom 

läsning har ökat från dryga 15 % till 17,4 % mellan 2006 och 2009. PISA har genomfört 

studier både inom Europa och världen år 2000, 2003, 2006 och 2009 och genom att jämföra 

från 2000 till 2009 kan man se en stadig försämring av de svenska elevernas läskunnighet (se 

fig. 1) (Fredriksson & Taube, 2012).  

 

FIGUR 1 Resultat av femtonåringarnas läsning enligt PISA 2000-2009, medelvärden (Fredriksson & Taube, 

2012, s. 162).   

 

Andra studier och examensarbeten har gjorts inom ämnet, framför allt om motivation och 

läslust, läs- och skrivsvårigheter, lärandesituationer och klassrumsmiljöer samt vikten av att 

lära sig läsa och skriva. Några exempel som kan nämnas är Sandström Kjellin (2002), 

Karlsson och Nordström (2008), Agardh och Mathiassen (2010). I vår avgränsade sökning 

fann vi att orsaker som har att göra med elevers sjunkande skolresultat förefaller ha fått 

begränsad uppmärksamhet, vilket har gjort oss nyfikna på vad lärare tror att de sjunkande 

resultaten kan bero på. Att ta del av vad lärare tror om detta, gör förhoppningsvis att vi som 

blivande lärare kan få förståelse för vad som har förändrats och hur vi ska kunna bidra till att 

vända den nedåtgående trenden.   

 

1.1 Disposition 

I detta kapitel gavs inledningsvis en avgränsad redogörelse för vikten av god läsförmåga samt 

en kort sammanfattning av IEA, PISA, och PIRLS:s undersökningsresultat för åren 1990-

2009. 

I följande kapitel ges en teoretisk bakgrund av vad som möjligen kan ha påverkan på 

elevernas studieresultat. Inledningsvis förtydligas några centrala begrepp, följt av en 

jämförelse mellan läroplanerna Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11 inom undervisning och ämnet 

svenska. Sedan följer en redovisning av vad forskare, som resultat av en avgränsad sökning 

inom tidigare forskning, menar kan vara faktorer som påverkar elevernas studieresultat, och 

viss kritik riktas mot internationella undersökningar. 
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I kapitel 3 anges examensarbetes syfte och frågeställning. Kapitel 4 innehåller en redogörelse 

för vilken metod som används i examensarbetets undersökning samt hur insamling och 

bearbetning av datamaterial gick till. Därpå redovisas resultatet av undersökningen i kapitel 5. 

Slutligen, i kapitel 6, diskuteras metod, resultat och didaktiska implikationer.  

 

  



 
 

5 

 

2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för några centrala begrepp samt belysa vad 

läroplanerna Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11 betonar inom ämnet svenska och undervisning. Det 

följer sedan en avgränsad redogörelse för vad tidigare forskning har kommit fram till gällande 

vilka faktorer som kan ha påverkat de allt mer sjunkande resultaten inom läsning och 

skrivning hos svenska elever. Litteratur, rapporter och forskning i följande kapitel har funnits 

genom sökningar i Discovery, ERIC (EBSCOhost, US Dept of Educ), DiVA, Higgins samt 

databaser för Stockholms universitet och Göteborgs universitet. 

2.1 Förtydligande av begreppet literacy 

Det svenska vardagsuttrycket att kunna läsa döljer en stor komplexitet. Uttrycket rymmer 

både kognitiva förståelseprocesser och tekniska färdigheter, relaterade till intresse och 

motivation till olika typer av text (Rosén & Gustavsson, 2006). I Fredriksson och Taube 

(2012) beskrivs termen literacy. Traditionellt sett har begreppet används som ett uttryck för 

förmågan att läsa och skriva. Begreppets betydelse har de senare åren blivit allt vidare. Idag 

ses literacy som ”en uppsättning kunskaper, förmågor och strategier som utvecklas under hela 

livet och genom interaktion med andra människor” (s. 25). I PISA reserveras begreppet 

literacy inte enbart för läsning, utan det talas om mathematical literacy, science literacy och 

reading literacy. Reading literacy beskrivs som en djupare kunskap och medvetenheten om 

strategier för att kunna koda av ord, ordförståelse, kunskap om grammatik och texters olika 

strukturella drag för att genom detta få en kunskap om världen. I IEA:s undersökning om 

läsning från 1990/91 gjordes en begränsning om att studien endast skulle handla om läsning 

genom att begreppet reading literacy användes. Det läsande man undersökte var både 

förståelse och användande av text. Därav användes följande definition av det som 

undersöktes: ”Reading Literacy is the ability to understand and use those written language 

forms that are required by society and/or valued by the individual” (Taube, 1995, s.13).     

 

PIRLS undersökningar fokuserar på tre aspekter av reading literacy: syften med läsning, 

läsförståelseprocesser samt läsbeteenden och attityder. En utgångspunkt som PIRLS har är att 

unga elever läser framförallt för nöjes skull och för att lära. Därför används två typer av texter 

i undersökningarna; skönlitterära texter och sakprosa. De undersökningar av läsförmåga som 

PISA genomfört bygger på tre huvuddimensioner: sammanhang, läsprocesser och textslag 

(Fredriksson & Taube, 2012).  

 

2.2 Läsande i Lgr 11 och PIRLS ramverk 

De två grundläggande syften som PIRLS avser att testa är:  

 

- Läsa för litterär upplevelse  

- Läsa för att inhämta och nyttja information (Skolverket, 2012 s. 21) 
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I kursplanen för svenska i Lgr 11 står det att eleven ska:  

 

- ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra 

texter för olika syften 

- söka information från olika källor och värdera dessa (Lgr 11, s.222-223) 

Förutom PIRLS grundläggande syften med läsning tillkommer även fyra läsprocesser 

(lässtrategier): uppmärksamma och återge explicit uttryckt information, dra enkla slutsatser, 

tolka och integrera idéer och information, granska och värdera innehåll, språk och textelement 

(Fredriksson & Taube, 2012, s. 24). I både PIRLS ramverk och Lgr 11 betonas läsförståelse 

och hur viktiga elevens egna läserfarenheter är. På grund av att PIRLS genomför 

internationella studier, finns det dock ingen möjlighet att kulturanpassa frågor och svar och 

det blir svårt att bedöma svar där eleverna relaterar till sina egna erfarenheter. Det som också 

möjligen begränsar PIRLS tester jämfört med de kunskapskrav som finns i Lgr 11 är att det i 

läroplanen finns en tydlig koppling mellan läsande och skrivande, vilket inte är fallet i PIRLS 

ramverk. Grundsynen på läsande är i stort sett densamma i såväl kursplanen som ramverket, 

där läsandets syfte och sammanhang lyfts fram. Det visar att det finns en samstämmighet i de 

båda dokumenten (Skolverket, 2012). 

 

2.3 Vad säger läroplanerna om undervisning och ämnet svenska? 

I granskningen av läroplanerna har vi riktat uppmärksamheten mot hur de olika läroplanerna 

är uppbyggda vad gäller om huruvida läroplanen riktar sig mot eleven eller läraren. 

Granskningen utgår också från om, och i så fall hur, målen har förändrats inom ämnet 

svenska. Viss uppmärksamhet har riktats mot en överblick vad gäller hur undervisningen i 

stort är uttryckt i respektive läroplan.  

2.3.1 Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80) 

Kullberg (2006) beskriver hur synen på lärandet har förändrats i och med skiftet från Lpo 69 

till Lgr 80. En förskjutning i kunskapssynen har skett, jämfört med Lpo 69. Istället för att 

lärare ses som förmedlare av kunskapsinnehåll ska eleverna nu guidas att söka sin egen 

kunskap. I läroplanen ges idéer, förslag och beskrivningar på didaktiska metoder. I Lgr 80 är 

målbeskrivningen för svenskundervisningen mer innehållsrik och omfattande än i de tidigare 

läroplanerna. Ett övergripande mål för svenskundervisningen, som förklarar vikten av 

undervisningen, är formulerat följande:  

Svenska ingår i grundskolans undervisning därför att 

- varje elev måste bli medveten om att språket är vårt viktigaste medel att få kontakt 

med andra människor, i vår närhet eller långt borta, i vår egen tid eller i gångna tider 

- eleverna skall lära sig att lyssna och läsa så att de uppfattar och förstår vad andra 

menar 

- eleverna skall lära sig att tala och skriva klart, regelrätt och uttrycksfullt, så att andra 

kan uppfatta och förstå vad de menar (Skolöverstyrelsen, 1980, s.133). 
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 Läsa och skriva är dock odefinierade, vida uttryck men vilken typ av läsande och skrivande 

det handlar om utsägs inte. Vidare skriver Kullberg att prosaläsning och användandet av skol- 

och folkbibliotek dock är något som poängteras i läroplanen.  

2.3.2 Läroplan för grundskolan 1994 (Lpo 94) 

Till skillnad från Lgr 80 och dess beskrivningar av didaktiska metoder, ska nu eleven vara 

mer delaktig både i sitt eget och i andras lärande. Denna läroplan är utformad på så vis att den 

ger stort utrymme för tolkningar om hur undervisningen bör genomföras (Skolverket, 2009). 

Läroplanen belyser eget ansvar och kunskapssynen i ett samhälle som karaktäriseras av 

samverkan och delaktighet. Eleven ska vara villig att lära och känna lust för det. För att 

främja detta ser klassrummen inte ut som tidigare där eleverna satt passiva en och en i rader. 

Nu ser möbleringen annorlunda ut och låter elever integrera med omgivningen för att ta del av 

kunskaper från andra håll än läraren. Skolan är målstyrd med strävansmål och kunskapsmål, 

utan metodiska anvisningar (Kullberg, 2006). Det råder i stort sett samma syn på språk i Lpo 

94:s kursplaner i svenska som i den tidigare läroplanen. Att skapa goda förutsättningar för 

elevens språkutveckling betonas som skolans viktigaste uppgift. I den reviderade kursplanen i 

svenska från 2000 har skrivningen fördjupats. Begrepp som tolka, reflektera och värdera 

används och betonas i strävansmålen (Längsjö & Nilsson, 2005). Enligt läroplanen ansvarar 

skolan för att varje elev, när de slutar grundskolan, ”behärskar det svenska språket              

och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” 

(Utbildningsdepartementet, 1994, s.10).  

2.3.3 Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) 

Lgr 11 och Lpo 94 har i stort sett samma kunskapssyn. Individen är viktig och undervisningen 

ska främja och ta till vara elevens vilja att lära och därigenom har eleven ett ansvar för sin 

egen utbildning. Skolan ska vara rättvis på så sätt att varje individs behov och förutsättningar 

tas i beaktande och att undervisningen utformas så att varje elev ges möjlighet att nå målen, 

även om vägen dit ser olika ut för alla. Även i Lgr 11 är samhörighet och delaktighet något 

som lyfts fram. Läsande är i Lgr 11 en mycket central del, både underförstått, ”kan lära, 

utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen 

förmåga” (Skolverket, 2011b, s.13), och tydligt angivet, ”genom rika möjligheter att samtala, 

läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få 

tilltro till sin språkliga förmåga” (s.9).  

2.3.4 Jämförelser mellan läroplanerna inom undervisning och ämnet svenska 

I Lgr 80 uppmärksammas det begynnande språklärandet. Den begynnande processen i 

språklärandet skiljer sig från det övriga språklärandet och läraren uppmanas att vara 

uppmärksam under den första terminen med noggrann undervisning, hänsyn, tålamod och 

omtanke. Detta anses mycket viktigt då elever som inte får den typen av uppmärksamhet 

under denna värdefulla period kommer att få problem för livet (Kullberg, 2006).  

 

Under de två senaste läroplanernas perioder har det betonats att det är viktigt att 

uppmärksamma elevernas språklärande från första skolåret. Däremot är det inte uttryck med 
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sådan tyngd i Lpo 94 och Lgr 11 som i Lgr 80 att just den första terminens undervisning är 

avgörande för det fortsatta lärandet. I Lgr 11 finns det kunskapskrav först i år 3, vilket gör att 

det finns utrymme för varje individ att ta till sig kunskap i sin egen takt. I Lgr 11 har 

läroplanen blivit samlad och kursplanerna ingår som kapitel i läroplanen, vilket även är fallet i 

Lgr 80. Mål att uppnå och strävandemål, som fanns i Lpo 94, har tagits bort i Lgr 11 och 

kursplanerna innehåller endast de ämneskunskaper som ska bedömas, så kallade 

kunskapskrav. För år 6-9 finns kunskapskrav med anvisningar om vad som krävs för att nå 

betyg E-A. Även i Lpo 94 finns det betygskriterier uppställda för Väl godkänt och Mycket väl 

godkänt under respektive kursplan, från år 8. I Lgr 80 finns det inga sådana betygskriterier 

uppställda. En tydlig skillnad mellan Lgr 80 och Lpo94/Lgr 11 är att läroplanen tycks vända 

sig mer mot läraren än mot eleven. Kursplanen och de anvisningar som finns är mer ett 

underlag för hur läraren ska bedriva sin undervisning, medan det i Lpo 94 och Lgr 11 är 

eleven som är i fokus. Eleven ska kunna tolka och förstå läroplanen tillsammans med läraren 

för att kunna ta ansvar för sitt lärande, även om det poängteras i Lpo 94 att skolan har det 

yttersta ansvaret. I Lgr 80 är det däremot uttryckt att det är eleven ”som lär sig”, vilket lägger 

mer ansvar på läraren att få eleven att uppnå målen. I både Lpo 94 och Lgr 11 finns följande 

citat: ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” 

(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 3; Skolverket, 2011b, s.7).  

 

I Lgr 11 används uttrycket strategi, både för läsning och för skrivning. Att kunna läsa olika 

typer av texter kräver förmågan att kunna läsa på olika sätt; lässtrategier. Också skrivande 

fordrar en förmåga att känna igen mottagaren och skriva på det sätt som är mest lämpat. I Lpo 

94 är det uttryckt på ett annat sätt, trots att betydelsen är i stort sett den samma, till exempel 

”utvecklar sin förmåga att läsa och förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och med olika 

svårighetsgrader samt att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess karaktär och syftet 

med läsningen” (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 103) och ”lässtrategier för att förstå och 

tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll” (Skolverket, 

2011b, s.223). Begreppet lässtrategier är på ett sätt tydligare, då det rymmer hela betydelsen 

av läsning och vad det innebär. Å andra sidan kan begreppet vara svårtolkat och det sätt som 

läsningens innebörd formuleras på i Lpo 94 är möjligen lättare att tolka.        

 

2.4 Resurser, klasstorlek och lärartäthet  

I en översikt av forskningen fram till 2000-talets början, kan man utläsa följande om 

resursfaktorers betydelse för elevers studieresultat: ”En slutsats var att klasstorlek/lärartäthet 

enligt flera studier har betydelse för elevernas resultat. Den faktor som dock framstod som det 

enskilt mest betydelsefulla var lärarkompetens” (Skolverket, 2009, s. 160). 

2.4.1 Lärarutbildning och lärartäthet 

Myrberg (2006) betonar att mycket tyder på att en nyckelfaktor för elevers skolresultat är 

lärarutbildning. Hennes studie visade att 84 % av eleverna i kommunala skolor hade lärare 

med adekvat utbildning, det vill säga ”lärare med alla former av svensk utbildning riktad mot 

skolans yngre åldrar” (s. 63). Genom att studera samband mellan elever i olika skoltyper 
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(friskolor och kommunala skolor), lärares utbildning och föräldrars utbildning kom hon fram 

till att oavsett skolform och föräldrars utbildning, visade resultaten att lärares utbildning är av 

stor betydelse för läsinlärningen. Myrberg skriver vidare att även tidigare forskning har visat 

att när det gäller bristande kompetens hos läraren är elevernas tidiga läsinlärning speciellt 

sårbar. Alatalo (2011) lyfter fram att flera studier visar att den viktigaste faktorn för elevers 

prestationer är lärarens undervisning. Goda elevresultat handlar om den enskilda, skickliga, 

läraren och uppkommer inte tack vare resurser, som till exempel mindre elevgrupper, fina 

lokaler och nya läroplaner. Med skickliga lärare menas ”förmågan att anpassa metod efter 

elevens behov, lärarens vilja att hjälpa elever att utvecklas och lärarens personliga 

engagemang och relation till eleverna” (s. 25). Detta diskuterar även Street (2013). Han 

betonar att det är viktigt att läraren värdesätter elevernas vilja att försöka och att lärarens 

undervisning i praktiken bygger på hur läraren hoppas kunna inspirera och ha inflytande på 

eleverna. Till det tillkommer att läraren har ämneskunskaper och vet hur dessa ska användas i 

undervisningen. Dock skriver Frank (2009) att lärarens pedagogiska skicklighet och 

förtrogenhet med undervisningsmetoder är viktigare än ämneskompetensen för en positiv 

effekt på elevernas resultat. Både Frank och Gustafsson och Myrberg (2002) understryker att 

en central betydelse för elevernas skolresultat är lärarens kompetens och utbildning. Vad 

gäller relationen mellan antal elever per lärare och elevers studieprestationer är 

undersökningar och forskningsresultat långt ifrån entydiga. En av orsakerna till detta är att 

forskare har definierat begreppen klasstorlek och lärartäthet på olika sätt. En definition av 

begreppet lärartäthet är att bestämma antalet heltidsundervisande lärare och heltidsstuderande 

elever i genomsnitt. Ofta presenteras lärartäthet i svensk statistik som antal lärare per 100 

elever. Det är dock svårt att mäta det exakta antalet heltidsstuderande elever och 

heltidsundervisande lärare, eftersom faktorer som halvklassundervisning, sjukdom, vikarier 

etc. gör att antalet kan variera. Statistiken kan också variera då även annan skolpersonal än 

lärare, till exempel skolledning, fritidspedagoger och elevvårdspersonal, räknas med. Då 

endast en lärare undervisar en klass som hela tiden är sammanhållen och lärarens 

undervisningstimmar är desamma som antal elevtimmar, är måtten på lärartäthet och 

klasstorlek identiska. Det är inte alltid fallet, vilket gör att mätningar på lärartäthet jämfört 

med klasstorlek får varierande statistik.  

2.4.2 Klasstorlekens betydelse 

Ett sätt att definiera begreppet klasstorlek är ”det antal elever som finns inskrivna i en och 

samma undervisningsgrupp under en längre tid” (Gustafsson & Myrberg, 2002, s. 61). 

Liknande problem som med mätandet av lärartäthet uppkommer dock då studier görs. 

Krueger och Lindahl (2002) hävdar att forskning har visat att elevernas studieresultat, både 

inom matematik och inom läsning, förbättras om undervisning sker i mindre klasser. Därför 

kan man dra den slutsatsen att den ökning av elever per lärare som skett under 1990-talet i 

Sverige har lett till negativa konsekvenser för elevernas resultat. Dock är mätningar av 

klasstorlek och lärartäthet i relation till varandra inte entydiga, då definitionerna av begreppen 

varierar (se: 2.4.1). Håkansson och Sundberg (2012) motsäger Krueger och Lindahls slutsats, 

då de påpekar att det inte finns något som tyder på att det skulle ha skett någon ökning av 

elever per lärare under senare tid.  
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Dessutom visar studier att mindre klasser inte har någon signifikant effekt på elevernas 

studieresultat (Taube, Lundberg & Skarlind, 1995; Håkansson & Sundberg, 2012).  

Håkansson och Sundberg (2012) anser att de frågor som istället borde ställas är huruvida 

elevgrupperna har möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen och hur elevernas 

pedagogiska miljö ser ut. Man behöver också titta på lärarens arbetsvillkor. En minskning av 

klasstorlekar skulle dessutom medföra en ökad, och möjligen ”onödig” ekonomisk belastning 

på skolan (Håkansson & Sundberg, 2012). 

2.4.3 Resurser 

Krueger och Lindahl (2002) menar att mindre klasser ger bättre resultat. Dock ställer de sig 

frågande till om resultaten skulle förbättras så pass att det skulle vara samhällsekonomiskt 

lönsamt med mindre klasser, då detta skulle medföra en relativt hög kostnad. En ökad kostnad 

per elev skulle vara en investering, eftersom det i framtiden skulle generera i högre 

arbetsinkomst och därmed ökad avkastning i samhället som helhet. Kreuger och Lindahl 

menar att en sådan investering inte bör förkastas. Sverige är det land som lägger högst andel 

av sin BNP
1
 på utbildning på grund- och gymnasienivå. Detta medför dock inte att den 

svenska utbildningskvalitén är högst (Gustafsson & Myrberg, 2002). Taube, Lundberg och 

Skarlind (1995) nämner att studier visar att resurser i form av lärartid per elev har mycket 

liten betydelse för elevernas resultat, men att det är svårt att få ett definitivt svar på frågan. Att 

hitta en metod som tydligt visar om det finns ett samband eller inte har varit en stor utmaning 

för forskare och det förklarar varför det inte finns några tydliga resultat presenterade.  Även 

föräldrarnas samarbete med skolan, till exempel genom att stödja mål och riktlinjer för 

undervisningen, kan ses som ett slags resurs. Deltagandet i IEA:s undersökning visade att 

detta samarbete hade ett samband med elevernas läsprestationer. De elever vars föräldrar 

ansågs ha ett samarbete med skolan presterade bättre än de elever vars föräldrar inte hade ett 

samarbete (Taube, Lundberg & Skarlind, 1995).       

2.5 Invandring, datoranvändning och attityd 

2.5.1 Ökad invandring – sämre resultat? 

Krueger och Lindahl (2002) hävdar att skolresultaten för barn med icke-svenska föräldrar 

gynnas särskilt av att undervisas i mindre grupper. Eftersom dessa elever, som grupp 

betraktat, visar sämre resultat i skolan än elever med svenska föräldrar (Hyltenstam, 2007). 

Det finns alltså en uppfattning om att det skulle vara den ökande invandringen som lett till ett 

genomsnittligt sämre resultat, eftersom dessa elever ofta har ett annat modersmål än svenska. 

PISA (2012) benämner detta som en missuppfattning. I studien har det visat sig att majoriteten 

av de vuxna och barn som har dålig läs- och skrivkunnighet har landets undervisningsspråk 

som modersmål och har fötts och växt upp i landet.  

 

 

                                                             
1
 Bruttonationalprodukt - ett mått på ett lands totala ekonomiska aktivitet, vanligen under perioden av ett år.  
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2.5.2 Användandet av datorer i skolan, fördelar och nackdelar  

Det råder blandade åsikter om huruvida datorer i skolan medför positiva eller negativa 

effekter på elevernas studieresultat. Vissa forskare menar att datoranvändning är en fördel för 

elevernas läs- och skrivlärande, medan andra forskare hävdar motsatsen. Tillgång till 

forskning som drar tydliga slutsatser om förhållandet mellan datoranvändning och läsförmåga 

är mycket begränsad (Rosén, 2012). Detta beror till stor del på att begreppet läsförmåga 

innehåller flera komponenter, som bestäms av många faktorer. För att kunna se om det finns 

något samband mellan läsförmåga och datoranvändning måste man också bestämma vilka 

typer av aktiviteter som datoranvändning avser. Om aktiviteten är relevant och ger eleven 

tillfället att på olika sätt fortsätta att utveckla sin läsförmåga, ger datoranvändning en positiv 

effekt. Om aktiviteten är av sådan art att den istället tar tid från, eller hindrar elevens fortsatta 

läsutveckling har datoranvändning en negativ effekt på studieresultaten (Skolverket, 2009). 

Hylén (2011) menar att en blandning av IT-baserad undervisning och vanlig undervisning är 

det som leder till bäst resultat. Man kan dock inte fastslå att det är IT som medium som leder 

till den positiva effekten, utan det är hur tekniken används i undervisningen som medför att 

resultaten kan öka.  

2.5.3 Elevernas attityd till läsning 

I undersökningarna som PISA, IEA och PIRLS genomfört har eleverna fått svara på frågor 

om sin attityd till läsning. I IEA:s studie skulle frågor om elevernas så kallade lässjälvbild 

betraktas som en bakgrundsfaktor som påverkat läsprovets resultat å ena sidan. Å andra sidan 

skulle elevernas lässjälvbild betraktas som en faktor som påverkas av deras kännedom om sin 

läsförmåga (Taube, 1995). På frågan om hur eleverna själva bedömde sin läsförmåga fanns 

fyra alternativ: Inte särskilt bra, Medel, Bra och Mycket bra. De svenska eleverna i år 3 

bedömde sin läsförmåga som Bra i genomsnitt. Vad gäller sambandet mellan attityden till den 

egna läsförmågan och resultat på elevens lästest har det visat sig att de fjortonåringar som 

tycker sig kunna läsa Mycket bra även har höga poäng på testet. Även för de andra 

svarsalternativen stämde poängen överrens med elevernas egen uppskattning av sin 

läsförmåga (Taube, 1995). Både PISA-undersökningen från 2009 och PIRLS lästest från 2006 

visar att elever som läser mycket har en positiv attityd till läsning och uppvisar högre resultat 

på lästestet. De svenska eleverna visade sig ha något lägre läslust än genomsnittet för de 

länder som deltog i undersökningen (Fredriksson & Taube, 2012).  

2.5.4 Segregering, decentralisering, differentiering, individualisering  

Skolverket (2009) har valt att använda fyra breda perspektiv för att kategorisera, systematisera 

och sammanfatta forskningen som gjorts på den utveckling som skett i svensk grundskola. 

Detta för att underlätta förståelsen av de faktorer som ligger bakom resultatutvecklingen. 

Sedan mitten av 1990-talet har antalet friskolor fördubblats. Friskolor är inte längre ett 

komplement till den kommunala skolan, vilket har lett till en ökad skolsegregering. Tidigare 

var variationen mellan skolformerna liten, men på senare år har allt fler föräldrar med hög 

utbildningsbakgrund valt att låta sina elever gå i friskola istället för kommunal skola. 

Analyser har visat att föräldrarnas utbildningsnivå har en positiv påverkan på elevernas 

resultat, vilket leder till att friskolor kan uppvisa bättre elevresultat än kommunala skolor 
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(Skolverket 2009). Samtidigt menar Myrberg (2006) att även om föräldrars utbildningsnivå 

har visat sig ha en positiv inverkan och att elever på friskolor i högre grad har föräldrar med 

bättre utbildning, går det inte att säga att det är just det som gör att elever på friskolor når 

högre resultat inom läsning. I Myrberg har den variabeln inte visat på några signifikanta 

skillnader på den genomsnittliga poängskillnaden mellan skoltyper. Även skolornas 

elevsammansättningar blir alltmer homogena i och med att miljön inte är lika socialt och 

kulturellt heterogen (Myrberg, 2006; Skolverket, 2009). En gradvis och snabb 

omstrukturering av det svenska skolväsendet skedde under 1990-talet, dels med privatisering 

som ökade valmöjligheten till skolval för eleverna och dels med decentralisering. En aspekt 

av decentraliseringen var att ansvaret att fördela resurserna till skolan kom att ligga på 

kommunerna i stället för staten. Syftet var att kommunerna skulle fördela resurserna där 

behoven var störst, vilket förväntades gynna elevernas resultat. En konsekvens av 

decentraliseringen var att skolan kostade olika mycket i olika kommuner. Dessa olikheter i 

resursfördelning har betydelse för elevernas resultat, men exakt vilka faktorer som påverkas 

står inte klart (Skolverket, 2009).  

Differentiering innebär att eleverna delas upp utifrån t.ex. kunskapsnivå. Grupperna blir allt 

mer homogena och det finns risk för inlåsningseffekter om grupperingen bli mer permanent. 

Forskning visar inte på några positiva effekter på resultaten vid den här typen av indelning, 

snarare kan det leda till en negativ påverkan på elevernas självbild och motivation (Hattie, 

2009). Forskning visar att individualisering kan ha både negativ och positiv inverkan på 

elevernas studieresultat, beroende på hur begreppet definieras. Det ena sättet är att definiera 

det som individuellt arbete, då elevens ansvar för sitt eget lärande ökat. I det fallet visar 

forskning att individualisering har en negativ inverkan på resultaten. Den andra definitionen 

är individanpassad undervisning, vilket betyder att undervisningen anpassas efter elevens 

förutsättningar och behov. Det har visat sig ha en positiv inverkan på studieresultaten 

(Skolverket, 2009). 

Dessa fyra perspektiv är värdefulla för att kunna sammanfatta och förklara 

resultatutvecklingen i relation till forskning och utvärdering. Både var och en för sig och 

tillsammans, kan perspektiven bidra till att förklara resultatförändringarna (Skolverket, 2009).  

2.6 Kritik mot internationella lästester 

Även om många ställer sig positiva till jämförande internationella studier, finns det kritiker 

som menar ”att det inte går att skapa standardiserade och likvärdiga förutsättningar för 

mätningar i olika länder och att det heller inte är meningsfullt att jämföra elevers resultat i 

olika kulturer” (Skolverket, 2004 s. 7). Kritikerna menar att det är svårt att få tillförlitliga och 

relevanta resultat genom att jämföra skolsystem i flera länder med varierande kulturer 

(Skolverket, 2004). Att genomföra internationella undersökningar som mäter elevers 

skolresultat på ett likvärdigt sätt är alltså inte helt oproblematiskt. Ett annat problem är att 

barnens ålder vid skolstart varierar mellan fem till sju år, beroende på vilket land det bor i. 

IEA mäter elever i vissa årskurser, 4 och 8, vilket innebär att eleverna i de deltagande 

länderna har gått i skolan i lika många år, oavsett vilken ålder eleverna har. PISA:s målgrupp 

är däremot femtonåringar, vilket innebär att de endast går efter ålder och inte antal år i skolan. 
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Femtonåringarna i Sverige har då gått i skolan ett år mindre än många andra länders elever 

(Skolverket, 2011a). Karlsson Vestman och Andersson (2007) lyfter fram vad 

pedagogikprofessorn Svein Sjøberg kommit fram till då han granskat PISA:s undersökning. 

Han menar att en konsekvens av att jämföra mellan olika länder blir att alla olikheter rensas ut 

och att de uppgifter som konstrueras är av sådan art att de kan finnas med i samtliga 

läroplaner. En effekt som kan uppstå till följd av ”utrensningen” är att berörda länder ser det 

som ska testas som givna sanningar och styr mot det som betraktas som viktigt att lära ut. I 

stället för att testa det eleverna lär sig, får eleverna lära sig det som ska testas (Karlsson 

Vestman & Andersson, 2007). Svein Sjøberg har i sin granskning av testerna ifrågasatt bristen 

på ”öppenhet” i frågorna. Testerna innehåller frågor där förankringen i de kontextuella 

förhållandena i varje land har skalats bort, vilket gör att frågorna endast har ett ”rätt” svar. 

Denna avsaknad av social och kulturell förankring i frågorna kan förklara skillnader mellan 

provresultaten i de deltagande länderna (Karlsson Vestman & Andersson, 2007).   
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2.7 Sammanfattning  

Det tycks vara så att ingen av faktorerna som tas upp i kapitlet har någon större, eller ens 

märkbar, effekt på elevernas skolresultat då varje faktor tas upp var för sig. Enligt vår 

tolkning verkar det som att faktorerna ingår i ett sammanhang, där de påverkar varandra på ett 

eller annat sätt. Ett sådant sammanhang sammanfattar vi på detta sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 2 Faktorer och deras påverkan på elevernas studieresultat, enligt vår tolkning. 

                 Konstaterad påverkan 

                 Påverkan i högre grad 

                 Påverkan i lägre grad 

Enligt vår tolkning tycks alla faktorer påverka elevernas studieresultat, men faktorerna 

påverkar också varandra på olika sätt. Därför är det svårt att sätta fingret på exakt vilken eller 

vilka faktorer som påverkar, och om påverkan är positiv eller negativ. För att få ytterligare 

förståelse för faktorernas påverkan vill vi lyfta fram vikten av att lärare ges möjlighet att 

uttala sig. 
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka faktorer som kan vara anledningen till den 

påvisat sjunkande läs-och skrivförmågan hos elever.  

Frågeställning: 

 

 Vad anser lärarna kan vara orsak till de sjunkande resultaten inom läsning och 

skrivning hos elever i årskurs 1, 2 och 3? 
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4. Metod 

I detta kapitel redogörs för vilken metod som använts i studien. Kapitlet är uppdelat i två 

delar; utgångspunkter, där bakgrunden för valet av metod samt vilken metod som valdes 

presenteras och genomförande, där vi noggrant redogör för genomförandeprocessen. 

4.1 Utgångspunkter 

4.1.1 Val av metod 

Denna undersökning handlar om att studera fenomen i deras naturliga miljö och försöka tolka 

dessa och göra dem begripliga. Metoder för detta benämns ofta som kvalitativa 

forskningsmetoder bland annat av Holme och Solvang (1997), Ryen (2004) och Trost (2005). 

Vi kom fram till att den metod som lämpar sig bäst för det vi ville undersöka är kvalitativ 

intervju. Anledningen är att vi intresserade oss för det säregna och unika och inte det 

genomsnittliga. Vi var också ute efter förståelse, vilken motiverar vårt val av att använda 

kvalitativa intervjuer (Holme & Solvang, 1997). Det innebär att vi kunde vara mer flexibla i 

intervjusituationen då syftet var att låta respondenterna svara fritt, utan att behöva välja 

mellan olika alternativ, som vid till exempel en enkätstudie. Vi ville att intervjun så långt som 

möjligt ska likna ett vardagligt samtal för att respondenterna ska få frihet att uttrycka sina 

uppfattningar på ett sätt som kändes bekvämt för dem (Holme & Solvang, 1997). Deltagarnas 

perspektiv är enligt Bryman (2002) det som är väsentligt i en kvalitativ studie. Vi ville också 

komma nära och skapa en form av relation med de vi intervjuade. Det handlade för oss om att 

få en djupare förståelse för den enskilde individens kunskap och åsikter om ämnet. Kvalitativ 

intervju innebär inte endast fördelar, även om metoden lämpade sig bäst för denna studie, då 

metoden medför att det alltid kommer att finnas tolkningar att ta hänsyn till när informationen 

ska analyseras (Trost, 2005). Efter övervägande kom vi fram till att metoder som möjligen ger 

mindre tolkningsutrymme inte kunde ge oss den typ av information vi eftersträvade.  Holme 

och Solvang skiljer på informant- och respondentintervju. Respondentintervju går ut på att 

intervjua en person som själv är delaktig i det fenomen eller den företeelse som studeras, i 

detta fall lärare. Intervjuer med till exempel rektor eller skolledare som informerar om 

lärarnas situation är det som utmärker en informantintervju. Denna undersökning innehåller 

endast respondentintervjuer, då målet var att ta del av de verksamma lärarnas syn på och 

uppfattning om fenomenet just eftersom de befinner sig mitt i det.  

4.1.2 Tillförlitlighet och generalisering 

Med validitet menas vad vi mäter och om det har någon relevans med det studien avser att 

mäta. Reliabilitet står för hur väl mätningar i olika undersökningar mäter det som ska mätas, 

alltså tillförlitligheten (Holme & Solvang, 1997; Kylén, 2004). Det kan vara svårt att 

kontrollera tillförlitligheten då en, som i detta fall, kvalitativ forskningsansats används än om 

forskningsansatsen är kvantitativ. Det beror på att man i en kvantitativ studie verkligen mäter, 

med värden och variabler för varje enhet. Det skulle möjligen vara av värde att göra en 

kvantitativ studie inom detta område. Nackdelen är då att individernas personliga åsikter och 

uppfattningar inte lyfts fram på samma sätt som i en kvalitativ intervju. Dessutom skulle det 
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begränsa möjligheten att ställa följdfrågor och få en djupare bild av fenomenet. Vi är i denna 

studie mer intresserade av att ta reda på, på vilket sätt till exempel läroplanerna har haft effekt 

på studieresultaten, än att mäta hur många procent av lärarna som anser att det har en effekt. 

Därför har validiteten högre prioritet i denna studie än reliabiliteten. I kvalitativa studier är det 

inte nödvändigtvis så att svaret blir detsamma varje gång en given fråga ställs. Intervjuaren 

måste, förutom att ställa frågor och lyssna på svaren, vara uppmärksam på sådant som tonfall, 

kroppsspråk och ansiktsuttryck (Trost, 2005). I denna studie var det viktigt att få en bild av 

vad respondenterna ansåg vara negativa och positiva förändringar, därför spelade icke-verbala 

uttryck in under intervjuerna. Denna studie bygger på ett litet urval, vilket gör att resultatet, i 

statistisk mening, inte blir representativ för befolkningen (Trost, 2005). Vår ambition med 

denna studie är inte att nå en hög generaliserbarhet, utan att lyfta fram och ge en röst åt de 

lärare vi intervjuade.  

4.1.3 Etiska överväganden 

Denna studie förhåller sig till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning. Det finns fyra huvudkrav att ta ställning till för att 

deltagande personers integritet ska skyddas; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet uppfylldes genom att ett informationsbrev (se bilaga 1) skickades ut till de 

tilltänkta respondenterna. Där gavs information om vad studien handlade om och vilken roll 

deltagarna skulle ha. Vi poängterade att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 

kunde avbryta sin medverkan. De tilltänkta respondenterna delgavs också på vilket sätt deras 

information skulle användas. Efter att vi genomfört en av våra intervjuer kontaktade en av 

respondenterna oss och ville avbryta sin medverkan. I enlighet med informationskravet tog vi 

hänsyn till respondentens önskan och all insamlad data raderades. Därför har det material som 

fanns från denna intervju inte behandlats i examensarbetet. Enligt samtyckeskravet ska 

undersökningsdeltagarna ge sitt samtycke till att medverka i undersökningen. Deltagarna i 

denna undersökning gav sitt samtycke genom att anmäla sitt intresse att delta då de svarade ja 

på vår förfrågan om deltagande och själva gav förslag på tid och plats för intervju. Med 

konfidentialitetskravet i åtanke, har respondenterna getts fiktiva namn och deras uppgifter har 

under hela arbetets gång behandlats på ett sätt som omöjliggör identifiering. Nyttjandekravet 

uppfylls genom att insamlad data endast kommer att användas i forskningssyfte och inte lånas 

ut eller säljas (Vetenskapsrådet, 2002).   

4.2 Genomförande  

4.2.1 Urval 

Urvalet är viktigt i en kvalitativ studie, även om representativitet och statistisk generalisering 

inte är centrala syften. Det är viktigt att hitta rätt personer så att undersökningen har ett värde i 

relation till syftet med studien (Holme & Solvang, 1997). Urvalet i kvalitativa studier ”görs 

systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier som är teoretiskt och strategiskt 

definierade” (Holme & Solvang, 1997 s.101). Trost (2005) menar att urvalet ska vara 
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heterogent inom en given homogenitet, vilket innebär att det ska finnas variation som håller 

sig inom givna ramar. Urvalet bör göras utifrån en önskan om att finna personer att intervjua, 

som är väsentliga för forskningsfrågan. Ett sådant urval kallas för målinriktat urval och 

rekommenderas i en kvalitativ studie av Bryman (2002). För denna studie sattes en urvalsram 

upp för vilka personer som kunde vara lämpliga att intervjua. Personerna skulle vara 

verksamma lärare som arbetat i minst ca 15 år inom läs- och skrivundervisning i årskurs 1, 2 

och 3. Vad gäller antalet respondenter, menar Trost att fyra till fem personer är att föredra, då 

kvaliteten ska prioriteras. Fler intervjuer kan göra materialet ohanterligt och viktiga detaljer 

kan missas. Vi fann 14 möjliga respondenter, varav endast tre deltog i undersökningen. 

Bortfallet berodde på att majoriteten av de tillfrågade personerna inte hade möjlighet att delta 

under den tidsram som fanns uppställd. En av de tilltänkta respondenterna valde att hoppa av 

efter att intervjun genomförts, och vi följde dennes önskemål att inte använda insamlad data i 

examensarbetet. Bortfall kan ha konsekvenser på reliabiliteten då ett lägre antal medverkande 

gör att studien blir än mindre representativ i statistiska sammanhang. Dock är reliabiliteten 

oftast svår att kontrollera i kvalitativa studier överlag (Trost 2005).    

4.2.2 Pilotstudie 

I förberedandet av studien valde vi att genomföra en pilotstudie för att pröva intervjufrågornas 

relevans och formulering samt för att testa den tekniska utrusningen. Syftet med pilotstudien 

var också att testa intervjutekniken. Pilotstudien genomfördes på våra respektive lokala 

lärarutbildare. Det innebar att vi kände oss trygga i situationen samt att bra konstruktiv kritik 

kunde ges. Det gav även oss, som intervjuare, en säkerhet inför kommande intervjuer, då vi 

fått tillfälle att prova på ett par intervjusituationer. Efter genomförandet av intervjustudien 

kom vi fram till att frågorna gav relevanta svar utifrån studiens syfte, vilket Bryman (2002) 

menar är en viktig utgångspunkt. Vi valde att inte använda insamlad data från dessa 

intervjuer, då respondenterna stod oss nära. Trost (2005) avråder från att göra intervjuer med 

personer som man känner, men påpekar också att testintervjuer kan vara värdefulla för den 

oerfarne intervjuaren.  

4.2.3 Datainsamling 

Intervjufrågorna togs fram i relation till examensarbetets frågeställning och syfte. Sedan 

formulerades frågor på så sätt att respondenten fick möjlighet att uttrycka sig med sina egna 

ord och formuleringar. Vi efterstävade en diskussion med följdfrågor snarare än frågor med 

”givna” svar (Holme & Solvang, 1997). 

Efter genomförandet av pilotstudien ansåg vi oss vara så pass samspelta att det skulle 

innebära en positiv effekt att fortsätta att genomföra intervjuerna tillsammans. Trost (2005) 

hävdar att intervjuer som genomförs två och två av samspelata intervjuare gör att intervjuarna 

får stöd av varandra samt att informationsmängden och förståelsen blir större, jämför med en 

intervjuare. Om intervjun görs av två personer som inte är samspelta kan effekten bli den 

motsatta. Även Bryman (2002) menar att det finns stora fördelar med två intervjuare som är 

väl förberedda och samspelta. Vi genomförde intervjuerna tillsammans, med undantag för en 

intervju, som genomfördes med en intervjuare. I det fallet ansåg vi att själva genomförandet 

av intervjun var viktigare för vår studie än att den skulle genomföras av oss båda.  
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Vi började med att kontakta personal på tre olika skolor och förhördes oss om huruvida det 

fanns någon eller några lärare där som stämde in i vår urvalsgrupp. Därefter skickades en 

förfrågan i form av ett informationsbrev till de sex lärare, som passade urvalsgruppen, via 

mail. De lärare som var villiga att delta svarade via mail, varpå vi bestämde tid och plats för 

intervju via mail eller över telefon. Då vi ansåg att antalet respondenter som var villiga att 

delta var för få, mailade vi även ut förfrågningar om medverkan till ytterligare åtta lärare på 

olika skolor. Fem lärare svarade och samtliga avböjde att delta. Samtliga angav tidsbrist som 

anledning. Intervjuerna av de tre lärare som valde att delta genomfördes på lärarnas skolor, i 

lokaler som respondenterna själva valde och där de kände sig trygga (Stukát, 2005; Trost, 

2005). Vi valde att intervjua en i taget, då gruppintervjuer kan bli komplicerade (Trost, 2005).  

Nedan följer en tabell för vilka som medverkat och hur länge respektive respondent har 

arbetat som lärare inom läs- och skrivundervisning.  

TABELL 1 Översiktlig presentation av undersökningsgruppen. 

Lärarnas fiktiva namn  Antal verksamma år 

 

Marie 21 år 

Sixten 42 år 

Märta 14 år 

 

Intervjuerna tog mellan ca 15-20 minuter att genomföra och spelades in. Fördelarna med att 

spela in intervjuerna var att vi inte blev upptagna med att föra anteckningar så att vi kunde 

vara fullständigt närvarande och uppmärksamma på de svar som gavs. Genom att spela in 

istället för att anteckna fick vi med respondenternas egna ordval och undvek att deras svar 

skrevs ned med våra ord (Bryman, 2002). Dock togs vissa anteckningar upp när intervjun och 

därmed inspelningen avslutats, då några respondenter kom med tillägg efter intervjun. En 

nackdel med att spela in är dock att icke-verbala reaktioner inte fångas, utan är upp till oss 

som intervjuare att komma ihåg och tolka i efterhand (Holme & Solvang, 1997).  

Bryman (2002) menar att transkribering kan vara en fördel, eftersom det är en omöjlighet att 

minnas allt som sagts. Att kunna gå igenom materialet i pappersform istället för att spola fram 

och tillbaka på ljudupptagningarna kan också vara en fördel. Å andra sidan är transkribering 

mycket tidsödande och resultera i en oöverskådlig mängd sidor (Stukát, 2005; Bryman, 2002). 

Efter genomförandet av intervjuerna lyssnades det inspelade materialet igenom noggrant 

några gånger. Därefter gjordes en ofullständig transkribering, vilket innebär att vi skrev ned 

intervjuerna, men dock inte helt ordagrant. Vi ansåg att vi, genom att lyssna på ljudmaterialet 

upprepade gånger innan och under nedskrivandet, inte gick miste om viktigt information.     

4.2.4 Bearbetning av datamaterialet 

Var för sig läste vi noga igenom utskrifterna och markerade likheter och olikheter i 

respondenternas svar. Vi bytte sedan utskrifter med varandra och upprepade proceduren ett 

par gånger, för att säkerställa att vi inte gick miste om relevant information. Uppmärksamhet 

riktades mot gemensamma beröringspunkter och variationer i lärarnas uppfattningar, som 
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sedan kategoriserades. Därefter hittade vi passande rubriker till dessa beröringspunkter. För 

att undvika att omedvetet lägga in våra egna tolkningar i svaren, valde vi att citera så mycket 

som möjligt i resultatredovisningen. Då endast tre respondenter medverkade fann vi det 

mycket viktigt att så mycket relevant information som möjligt skulle finnas med i 

redovisningen av resultatet. Vi försökte fokusera på att verkligen gå på djupet, något som blev 

än mer viktigt på grund av det låga antalet respondenter.   

4.3 Sammanfattning  

Vi valde att göra en kvalitativ intervju, då den metoden är bäst lämpad för att få svar på 

studiens frågeställning. Vetenskapsrådet (2002) följdes då vi skrev informationsbrev, 

genomförde intervjuerna och sammanställde resultatet. Ett så kallat målinriktat urval lade 

grunden för vilka personer som deltog i intervjuerna. Intervjuerna spelades in, varpå en 

ofullständig transkribering gjordes. Vi lyssnade även på ljudupptagningarna upprepade gånger 

för att inte gå miste om relevant information. Till största del har citat används i 

resultatredovisningen. 
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5. Resultat 

I resultatredovisningen har vi lyft ut de mest relevanta svaren. Det är alltså ingen fullständig 

redogörelse för samtliga svar som inkommit under intervjutillfällena. Resultatet redovisas till 

största del genom citat från respondenterna där vi belyser likheter och skillnader i lärarnas 

svar. Utifrån lärarnas svar, har vi funnit några tematiska kategorier som redovisningen av 

resultaten bygger på. Dessa kategorier är Elevernas resultat, Lärarnas syn på och förändring 

av läs- och skrivundervisning, Läroplan, Utbildning, Klasstorlek, Resurser, Datorer och 

Attityd.  

5.1 Redovisning av resultat 

5.1.1 Eleverna har blivit duktigare 

Alla respondenterna har på olika sätt tagit del av läsresultaten som IEA, PIRLS och PISA 

redovisat. Två av de intervjuade lärarna säger sig inte ha märkt av den resultatmässiga 

försämringen som IEA, PISA och PIRLS har visat, under deras tid som lärare. De hävdar 

istället motsatsen, att eleverna har blivit duktigare.  

Om jag kan se något sämre resultat, det kan jag inte säga. Nej, inte någon markant 

skillnad alls. Inte att de skulle vara sämre nu än tidigare. Det tycker jag inte! Utan 

snarare tvärt om. De kan mycket, mycket mera nu än vad de kunde förr. (Sixten) 

Nej, jag tycker att de är duktigare, snarare än sämre. Alltså, om man tittar tillbaka de 

senaste tio åren, så har det blivit bättre. Även fast de kanske läser mindre generellt, så 

tycker jag ändå att de är duktigare på att se saker och ting, att läsa mellan raderna, allt 

det där som är viktigt. (Marie) 

Sixten och Marie ställer sig dock frågande till vilka kunskaper som studierna egentligen 

mäter.  

Jag undrar om de sjunkande resultaten är för att eleverna är sämre, kan mindre eller är 

lata. Kan det vara så att eleverna får en annan kunskap i Sverige som inte IEA, PISA 

eller PIRLS faktiskt mäter. (Marie) 

 Ja, (paus) frågan är vad testerna mäter.. (Sixten) 

Den tredje läraren säger att det är fler som har svårt med läsning och läsförståelse idag. Dock 

säger hon att hon inte märkt av någon skillnad under sina 14 verksamma år.  

Jag håller med om att det har försämrats. /…/ Men det är fler idag som har svårt med 

läsning och läsförståelse. /.../ Jag kan inte säga att jag märkt av någon skillnad sedan jag 

började för 14 år sedan fram till nu. (Märta) 

Märta uttrycker att hon märkt av en försämring av läskunnigheten, samtidigt som hon säger 

att hon inte tyckt sig märka någon skillnad under sin tid som lärare. Detta tvetydiga svar gör 

att det blir svårt att utläsa om hon anser att resultaten blivit sämre eller inte. 
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5.1.2 Lärarnas syn på läs- och skrivundervisning 

”Oj, det har verkligen förändrats!” svarar Sixten på frågan om huruvida han upplever att 

synsättet på läs- och skrivundervisning har förändrats. Respondenterna förefaller eniga om att 

synsättet har förändrats, dock har de olika uppfattningar om på vilket sätt. Marie och Märta 

säger både att det läggs mer vikt på innehåll än form idag än tidigare.  

Jag tycker att man lägger mer vikt på läsningen och litterära texter, skönlitterärt. Att 

kunna bearbeta och diskutera dem betydligt mycket mer än det varit förut. /.../ Det är 

viktigare att man läser och det spelar ingen roll vad man läser, men att man läser, 

snarare än det var förut, då det var vissa saker man skulle läsa. Det är väl den skillnaden 

jag tycker det är, egentligen. (Marie) 

Jag tycker det har ändrats så att man nu tycker att det är viktigare med innehållet i det 

man läser än själva formen och att kunna göra sig förstådd. Både muntligt och skriftligt. 

Det är viktigare än att det ska se snyggt ut. (Märta) 

Sixten frågar sig om skolans arbetssätt är ”rätt” och om eleverna ger upp om det blir för 

tråkigt.  

Om skolan har rätt arbetssätt kan jag spekulera väldigt mycket i. Blir det för tråkigt så 

ger man upp? /.../ Det här med att man inte kan hålla på att nöta på samma vis nu, alltså, 

det måste bli nya metoder för att barnen ska ta till sig det och vilja jobba med det. 

(Sixten)  

Även Marie och Märta betonar att det har blivit ännu viktigare att motivera eleverna till 

läsning.  

Nuförtiden är det ännu viktigare att väcka lusten hos barn, alla lockas inte till läsning av 

att läsa ”Far är rar”, utan av intressanta texter, även om de är enkla. /…/ Barn är nu 

väldigt (paus) spelglada /…/ och har så mycket intryck och det går fort. Då slipper man 

anstränga sig så mycket själv. Det behöver man göra när man läser och då blir det 

jobbigt. (Märta) 

Dock har läsningen försvunnit litegrann hemma jämfört med hur det har varit förut. 

Man har mer dator, mer spel, mer andra saker och då är det ännu viktigare att man 

plockar fram det i skolan, tycker jag. (Marie) 

5.1.3 Lärarnas förändringar i sitt sätt att undervisa inom läsning och skrivning 

Sixten säger att hans sätt att undervisa har ändrats enormt under den tid han varit verksam 

lärare. Han lyfter fram att en stor skillnad är att många barn redan kan läsa när de börjar 

årskurs 1, vilket var väldigt ovanligt när han började arbeta.  

När jag började jobba, då var det väldigt ovanligt att man kunde läsa. Då kunde man 

liksom gå igenom två bokstäver i veckan och det var nytt för alla. Så är det definitivt 

inte längre. /…/ Två bokstäver i veckan, så var man klar till jul! Och sen var det bara att 

börja läsa [skratt] /.../ Nu kan jag inte jobba på det viset, utan nu måste varje barn få 

vara där de är. (Sixten) 
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Att utgå från och anpassa undervisningen mer till individen är något som också Marie och 

Märta lyfter fram.  

Jag använder och utgår mycket från eleverna själva. Då hittar man på och skapar 

läromedel med en hel del av det. (Marie) 

… att försöka anpassa undervisningen efter individen i större utsträckning och inte låta 

de vara ensamjobbande så mycket utan att man gör mycket tillsammans. Att jag står vid 

katedern, katederundervisning, och sen när de jobbar ensamma så får alla göra på sin 

nivå i större utsträckning. (Märta) 

Märta lyfter fram katederundervisning som en undervisningsform som fungerar för henne. 

Varken Sixten eller Marie nämner något om vilken undervisningsform de föredrar. 

5.1.4 Positivt med en tydlig läroplan 

Alla lärarna tycker att den nya läroplanen, Lgr 11, är bra. 

Läroplanen är bättre nu, tycker jag. Den nya läroplanen är mer strukturerad än den 

gamla var med tydligt syfte och tydligt innehåll. Den är inte så flummig… (Märta) 

Ja, det tycker jag är positivt. Jag har ju genomlevt fyra läroplaner. Det var mycket mer 

styrt förr. /.../ och sedan kanske det har gått till att bli mer styrt igen mot vad det har 

varit på den förra och den före det. (Sixten) 

Läroplanen har blivit bättre de senaste åren, tycker jag. Mer detaljerad, man får mer 

stöd i den. /.../ Den här nya är det färre tolkningar i, fortfarande ett massivt jobb att 

försöka att ta reda på vad allt innebär, men den är bättre och väldigt tydliga mål. 

(Marie) 

Genomgående i svaren är att Lgr 11 verkar mer tydlig och inte lika öppen för tolkningar som 

de tidigare läroplanerna. Märta påpekar dock att: 

En läroplan kan inte lära barn att läsa men de som kommer nya har något att hålla sig 

till. Det är det som är det viktiga. (Märta) 

5.1.5 Lärarens utbildning är viktig 

Samtliga lärare pratar om vikten av utbildning för blivande lärare och fortbildning för lärare. 

”Välutbildade lärare, alltid bra!” betonar Marie. Både Marie och Sixten menar att de har hört 

att det är för lite utbildning inom läs-och skrivinlärning under studietiden för blivande lärare. 

”Det har jag hört studenter som tycker.” svarar Marie på frågan om blivande lärare får för lite 

utbildning inom läs- och skrivinlärning. 

Ibland hör man ju att. På lärarhögskolan är det inte så mycket utbildning i läsinlärning. 

Och det är nog rätt viktigt om man vill vara på lägre åldrar. Under årens lopp har jag 

träffat kollegor som inte vågar gå ner och ta en etta, fast de är 1-7 lärare, för att de 

känner att de inte behärskar just den biten. (Sixten) 
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Vad gäller fortbildning för lärare verkar det finnas möjligheter att fortbilda sig. Dock tycks 

faktorer som begränsade ekonomiska resurser och tid samt begränsningar i att få välja 

utbildningsområde själv utgöra hinder för fortbildning.   

Utbildning har det väl alltid funnits, det är ju upp till en själv om man vill gå på dem. 

(Sixten)  

Vi vill ju ha mer fortbildning och komma djupare men det… Antingen orkar vi inte 

eller så har vi inte tid eller så saknas det pengar eller så saknas det resurser, för att göra 

det så bra som det skulle behöva vara. (Marie) 

Alltså, det är ju svårt. Det är inte alltid det man själv efterfrågar som man blir fortbildad 

i, utan det är ofta centralt styrt. Eller lokalt, att det är rektorerna i vårt rektorsområde 

som bestämmer att nu ska alla ha det här och nu ska alla ha det här. (Märta)  

Vi ställde frågan om huruvida mer fortbildning för lärarna skulle öka elevernas resultat inom 

läs- och skrivinlärning.  

 Ja, det tror jag också. Jag tror det! (Marie) 

Ja, det måste ju börja med oss. Det kan inte börja med barnen utan det är ju hos oss det 

börjar. Så jag tror att vi behöver mer fortbildning. De flesta av oss, sedan finns det ju de 

som (paus) säkert redan är ”proffs” (ritar citationstecken i luften). Men de flesta tror jag 

behöver fortbildning. (Märta) 

Fortbildning tycks alltså snarare handla om huruvida läraren har tid, ork eller vilja till att ta 

del i de utbildningar som erbjuds, än att det inte finns fortbildning att tillgå.    

5.1.6 Bättre med mindre klasser 

Lärarna har olika åsikter om den nuvarande klasstorleken, men säger alla på ett eller annat sätt 

att en mindre klass eller grupp är att föredra.  

Alltså, vi har ju inte så stora klasser på vår skola. /…/ Nu ligger det runt 20 här, och det 

är inte särskilt mycket jämfört med andra. /…/ Förr var det 30 vissa lektioner. /…/ På 

den tiden, då kunde man, i ettan, ha halvklasstimmar /…/ så man fick verkligen gnugga 

den halvan man hade. Det kan jag tycka är lite synd, kanske, för det är ju rätt så häftigt 

med en etta och försöka tillgodose alla. /…/ Hade man bara halva klassen kunde man 

sitta i lugn och ro och läsa med dem. (Sixten) 

Klasserna är ofta väldigt stora. Nu i vår etta är det 29 elever. /…/ Jag tror att det skulle 

ge bättre resultat om man hade mindre klasser. Färre barn i varje klass eller alternativt 

fler lärare på en större klass så att man kan dela upp sig. /…/ Lärartätheten har sjunkit. 

Den är… Under all kritik! Och det är ju också en av orsakerna till att resultaten 

försämras. (Märta) 

Klassens storlek är ju självklart. Mer tid, mer diskussioner om man är färre elever. Det 

är klart det går bättre, man får ut mer. /…/ Jag har inte sett att klasstorleken har ökat 

eller minskat, utan det går i vågor. Det kommer ibland mycket, ibland lite, beroende på 

hur mycket barn som fötts. (Marie) 
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Dock menar Marie att det inte är självklart att en mindre grupp eller klass är att föredra 

eftersom: 

Men det beror ju väldigt mycket på vilka barn man har, vilka behov som finns i 

gruppen. En liten grupp på 14 kan vara jättejobbiga, men en grupp på 30 kan vara helt 

fantastisk och lätta att ha att göra med. Det beror på vilka barn man har men jag kan 

inte se någon generell förändring i gruppstorleken. Vi har haft perioder där man pratat 

om att det ska vara max 24 eller 25 i varje grupp (paus) men det har man fått tagit bort. 

/…/ Det finns inte kvar, tyvärr. Dem är fler. (Marie) 

Det tycks finnas en önskan om att kunna arbeta med färre elever, beroende på vilka elever det 

rör sig om. Dock betonar Marie att: 

På pappret har vi en bra lärartäthet, men i verkligheten är det inte så. /…/ Jag skulle 

vilja att det var fler lärare och mindre grupper, färre antal elever i varje grupp för att det 

ska fungera bra. /…/ Men det handlar ju också om ekonomi, att få det att bära sig och 

det har vi problem med idag. Det är svårt att få det att bära sig med små grupper.  

(Marie) 

5.1.7 Resursernas påverkan i det dagliga arbetet 

Vad gäller ekonomiska resurser, säger både Sixten och Marie att det har blivit sämre. 

 Ja, alltså, det blir sämre och sämre med ekonomiska resurser. (Sixten) 

Ska du i dagsläget ha pengar till extraböcker eller mer litteratur som du behöver ha 

speciellt till något barn så är det så att man måste äska för att få det. /…/ Vill du ha 

hjälp till ett barn som har speciella jätte-svårigheter, då måste du till en utredning innan 

man kan få det och det är inte säkert att man kan få det då heller.  (Marie) 

Märta är inte nöjd med personalresurserna på skolan där hon arbetar. Hon lyfter fram hur 

situationen ser ut för de barn som är i behov av särskilt stöd.  

Det låter ju som gnäll, med det är dåligt med resurser. När barn behöver extra stöd, så 

finns inte de resurserna. Som specialläraren som vi har /…/ som är på 80 % av sin tid, 

och då ska hon räcka till för barnen från förskoleklass upp till nian. /…/ Så resurserna är 

otroligt knapphändiga. (Märta) 

Sixten är däremot positiv till de resurser som står till förfogande. 

Just det här, att vi får ha någon från fritids med oss i klassrummet. Det är en jättebra 

resurs. Annars vet jag inte hur man skulle klara det. (Sixten) 

De verkar som att resurssituationen ser olika ut på respondenternas respektive arbetsplats. 

Däremot tycks ekonomin ha blivit sämre på både Marie och Sixtens arbetsplats.     
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5.1.8 Det finns för få datorer 

Lärarna har liknande åsikter vad gäller datorer i skolan.  

 De är för få och de är för trasiga. Vi samsas om 30 datorer på 8 klasser. (Märta) 

Ska man använda datorerna fullt ut, så finns det för lite datorer. /…/ Vi är 300 elever 

här, ungefär, sammanlagt. Vad har vi? Ja. 64 datorer eller något liknande, och det ska 

man slåss om! Det är inte så himla lätt. (Marie) 

Vi har en vagn med 9 datorer, som vi kan boka och dra in./…/ Men det är ju det att de 

fungerar ju inte allihop och sådant där, som gör att man blir väldigt svettig. (Sixten) 

De tre lärarna uttrycker att datorerna antingen är för få eller för trasiga. De tar dock upp att 

datoranvändning är positivt, om datorerna används på rätt sätt.  

 Datorer om man använder dem på rätt sätt. Ja, positivt. (Marie) 

Om de bara skulle stå där så skulle det inte göra någon skillnad, men använder man 

dem på rätt sätt och skulle man ha möjlighet att få använda datorer oftare än vad man 

har nu, så skulle det säkert kunna visa resultat. Det tror jag. (Märta) 

Men annars finns det rätt så bra med program. Det går att hämta på kommunen /…/ så 

att det vore ju smidigare att ha någon iPad eller något som är lätt att ta fram. /…/ Det är 

inte så enkelt som det låter, att man bara kommer in och sätter igång datorerna och kör 

något träningsprogram, men det finns mycket bra. (Sixten) 

Lärarna tycks vara positivt inställda till datoranvändning i skolan, men det finns för få för att 

det ska vara genomförbart på ett önskvärt sätt.  

5.1.9 En positiv attityd – a och o  

Lärarna belyser attityd till skolan och läsning på olika sätt. 

Attityden är a och o. Det är jätteviktigt med attityden, att de får en positiv attityd, för 

annars så kan det blockeras. (Sixten) 

Tycker föräldrarna att skolan är bra och jätteviktig, och lärarna tycker det också, får vi 

en väldigt bra skola. /…/ det är inte bara pengar och resurser det handlar om, utan 

attityden runt omkring. (Marie) 

Barn som kommer från hem där föräldrarna läser blir ofta intresserade av att läsa själva. 

Om man ser att mamma och pappa tycker att det är trevligt att läsa, så vill man läsa 

själv också. Lärarnas attityd till läsning, tror jag… Jag vet inte. Jag kan ju bara tala för 

mig själv, men jag tycker att läsning är det viktigaste man håller på med i skolan. 

(Märta) 

Alla tre lärare lyfter också fram elevernas attityd till läsning och viljan att läsa. På den 

punkten råder det skilda åsikter mellan lärarna. 

Jag tycker att barnen alltid har varit intresserade och vill lära sig. Det tror jag faktiskt! 

/…/ Jag tror att läsning alltid har setts som viktigt. /…/ Jag tror inte att attityden är 
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annorlunda nu, utan att folk upplever det som viktigt och att barn och vuxna tycker att 

det är viktigt att kunna läsa. Det är liksom basen i så mycket. (Sixten) 

Det har svängt lite grann. Att läsa har inte alltid varit det roligaste som finns att göra, 

men det har väl också varit så att det finns mycket annat som vi håller på med idag, som 

tar mycket tid ifrån. Det gör också att det blir färre elever som tycker att det är jättekul 

att läsa. /…/ Men att få tid att läsa idag är inte alltid lätt. Jag tycker att de har för 

mycket saker som de ska skickas emellan. /…/ När boken var det bästa mediet, och 

möjligtvis teven, så vad det lättare att stimulera barn att läsa. Då läste de mer, alltså 

blev de bättre läsare på det sättet. (Marie) 

Det är så mycket idag som konkurrerar om deras uppmärksamhet. Det är lättsammare 

att sätta på en film och få till sig… genom en film än att sätta sig med en bok, för då 

måste man jobba själv. Så barn idag är lite, man kan nästan kalla det bortskämda med 

att bli matade hela tiden att slippa jobba själva för att få en upplevelse. /…/ Det är ju 

inte barnens fel, utan det måste ju vara vi vuxna som har sett till att det blivit så, både 

lärare och föräldrar. (Märta) 

Märta nämner hur situationen för föräldrar har förändrats och hur detta påverkar barnen 

läsning i hemmet.  

Jag tror att föräldrar är mer stressade idag än vad de var för 10 år sedan och att det gör 

att det inte finns tid att lyssna på barnen när de läser hemma. Och att man kanske inte 

läser själv heller. (Märta) 

Att attityden utanför skolan spelar en stor roll för elevernas läsintresse och lust att läsa, tycks 

vara en åsikt som alla tre lärare delar.    

5.1.10 Vad påverkar elevernas studieresultat? 

Vi frågade lärarna om de trodde att följande faktorer kunde ha påverkan på elevernas 

studieresultat, i positiv eller negativ bemärkelse; Läroplaner, Lärarens utbildning, Lärartäthet, 

Klasstorlek, Resurser, Datorer samt Attityd.  

Samtliga lärare menar att alla faktorer är viktiga för elevernas studieresultat. 

Attityden är a och o. /…/ Men alla punkter är också väldigt viktiga och de hör ihop. 

Alla är viktiga, helt enkelt. (Sixten) 

Jag tror att alla faktorerna spelar roll för elevernas resultat, och de flesta tyvärr i negativ 

bemärkelse. /…/ De negativa faktorerna kanske inte skolan styr över, men det är ju en 

del av samhället och det är ett stressigt samhälle. Stressen gör att föräldrarna inte tycker 

att de har tid. (Märta) 

Alla de här [faktorerna] påverkar. Det negativa är väl att attityden är förändrad. 

Läroplanen är positiv. Klasstorleken är ju självklar. Datorer, ja, positivt. Resurser, färre. 

Alltså negativt i dagsläget. (Marie) 
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Marie fick frågan om huruvida hon kan säga att det skett en positiv förändring i skolan fram 

till idag.  

 Ja, jag tycker det. Alltså, på själva sättet att lära sig saker och ting. (Marie) 

Med detta citat vill vi belysa det mest framträdande resultatet vi fått fram, nämligen att det 

snarare tycks ha skett en positiv förändring i skolan och att de sjunkande läsresultaten 

möjligen inte ger en rättvis bild av elevernas kunskaper.   

 

5.2 Sammanfattning  

Lärarna är i stort sett överrens om att undervisningen har förändrats på så sätt att fokus läggs 

mer på innehåll än form i dag, jämfört med tidigare samt att undervisningen är mer 

individanpassad. De är också i stort sätt av samma åsikt att eleverna snarare har blivit 

duktigare på läsning, tvärt emot vad IEA, PISA och PIRLS:s undersökningar visat. Att Lgr 11 

är mer strukturerad och lättare att följa, och därmed bättre, är något som samtliga lärare 

tycker. En positiv attityd till skolan och läsning tycks vara en viktig faktor för elevernas 

läsinlärning och skolresultat.  
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6. Diskussion 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka faktorer som kan vara anledningen till 

den påvisat sjunkande läs- och skrivförmågan hos elever i den svenska grundskolan. 

Frågeställningen för detta examensarbete är: Vad säger lärarna kan vara orsak till de 

sjunkande resultaten inom läsning och skrivning hos elever i årskurs 1, 2 och 3? 

Detta kapitel inleds med metoddiskussion, där för- och nackdelar med den valda metoden 

lyfts fram. Därefter diskuteras resultat i relation till bakgrundskapitlets teorigenomgång. 

Avslutningsvis ger vi förslag på framtida forskning samt redogör för didaktiska implikationer.    

6.1 Metoddiskussion  

Det som eftersträvades i examensarbetet var hög validitet, då vi ville få en djupare inblick i 

vad lärarna anser att de sjunkande studieresultaten kan bero på. Intervjuerna gav relevant och 

värdefull data, alltså data av hög validitet (Kylén, 2004). De svar som respondenterna gav 

bedömde vi som ärliga och visade på ett brett kunnande och en god kännedom om ämnet som 

diskuterades. Dock är respondenterna för få, till följd av det höga antalet bortfall, för att det 

ska finnas någon stabilitet och frihet från slumpinflytande i de data som samlades in, vilket 

medför att resultaten inte kan generaliseras i statistiska sammanhang (Kylén, 2004; Trost, 

2005). Däremot är de medverkande lärarnas utsagor i hög grad relevanta och trovärdiga för 

fenomenet som undersöktes.   

Under arbetets gång har vi uppmärksammat en del för- och nackdelar med den metod som 

valdes, kvalitativ intervju. En fördel var att det gavs möjlighet att ställa följdfrågor och 

fördjupa intervjun och därigenom låta respondenterna utveckla sina svar på ett sätt som inte 

hade varit möjligt med till exempel enkäter. Bryman (2002) betonar att deltagarnas perspektiv 

är det som är väsentligt i en kvalitativ undersökning, vilket var fallet även med detta 

examensarbete. En annan fördel var att respondenternas svar förstärktes av icke-verbala 

uttryck och tonlägen som gjorde svaren mer trovärdiga. En nackdel med den valda metoden är 

att det krävdes mer tid och engagemang av lärarna, jämfört med vad det hade gjort om valet 

istället varit att göra en kvantitativ undersökning med enkäter eller observationer. Möjligen 

hade fler av de tillfrågade lärarna haft möjlighet att delta i till exempel en enkätstudie. 

Konsekvensen hade då istället varit att information ur lärarnas perspektiv, framfört med deras 

egna formuleringar, gick om intet.    

Det skulle därför ha varit intressant att genomföra en kombination av kvalitativa intervjuer 

och enkäter för att dels få en djupare förståelse och dels få en mer generell överblick. De olika 

metodernas starka och svaga sidor tar ofta ut varandra vid en kombination, vilket innebär att 

det kan vara fördelaktigt att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder (Solvang & 

Holme, 1997). Vad gäller urvalet är vi nöjda med den urvalsram som sattes upp (se 3.2.1). 

Lärarna hade god insikt i det fenomen som undersöktes och kunde ge relevanta svar på våra 

frågor. Dock skulle det ha varit intressant att också intervjua informanter, det vill säga rektor 

eller skolledare, som informerar om elevers skolresultat ur ett annat perspektiv.  



 
 

30 

 

Metodvalet ledde oss även, indirekt, till en högre förståelse för det höga bortfallet. De flesta 

som tackade nej till att delta angav tidsbrist som anledning. Under våra besök på respektive 

lärares skola blev det tydligt att tidsbrist verkade vara ett ständigt problem för lärarna. Lärarna 

gav relevanta och relativt utförliga svar under intervjuerna även om intervjuerna tog kortare 

tid än vi hade räknat med. Möjligen kände sig lärarna stressade, vilket kan ha påverkat deras 

svar. Det är möjligt att intervjuerna hade gett djupare och än mer utförliga svar om de 

genomfördes utanför arbetstid och på en annan plats än deras arbetsplatser, då lärarna kanske 

hade haft mer tid till förfogande.  

Vad gäller tidsdisponeringen, fanns det en del brister i planeringen. Ett informationsbrev och 

förfrågan om att delta borde ha skickats ut i ett tidigare skede av skrivandeprocessen. Vi 

skulle också ha skickat ut förfrågningar till fler skolor än de tre skolorna som vi tog kontakt 

med från början. Intervjufrågor och informationsbrev borde ha konstruerats parallellt med 

arbetet med bakgrundskapitlet, istället för att fokus endast låg på bakgrundskapitlet. Om tiden 

hade disponerats annorlunda, hade lärarna möjligen haft mer tid att planera in sitt eventuella 

deltagande under en längre period. Förhoppningsvis hade ett högre deltagarantal då kunnat 

uppnås. 

Vi är nöjda med beslutet att genomföra intervjuerna tillsammans, även om omständigheter 

gjorde att en intervju genomfördes av endast en intervjuare. Då båda medverkade blev 

variationen av följdfrågor bredare och mer av ämnet täcktes in. Även utformningen av 

intervjufrågorna är något vi känner oss nöjda med. De frågor som ställdes medförde att 

resultatkapitlet är relevant i förhållande till examensarbetets syfte.   

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens frågeställning och syfte har haft sin grund i IEA, PISA och PIRLS:s undersökningar. 

Under arbetets gång har vi upptäckt att rapporter från internationella lästester finns 

lättillgängliga vid sökningar i olika databaser samt i allmänna sökmotorer på internet. Att 

finna texter som innehåller kritik mot dessa undersökningar har varit svårare. Vi har, under 

vår avgränsade sökning, stött på namn på professorer, exempelvis Svend Kreiner och Svein 

Sjøberg, som ställer sig frågande till om internationella undersökningar ger en rättvis bild av 

det fenomen som undersöks. Dessa namn har påträffats, efter ihärdiga sökningar, i ett fåtal 

medier där det refererats till bland annat Kreiner och Sjøberg under korta citat. De texter som 

citaten hämtats ur har vi inte lyckats finna. En fråga värd att uppmärksamma är varför kritiska 

texter tycks mer svåråtkomliga än rapporter som är fria från kritik? Vi anser att det är viktigt 

att poängtera att det också finns nackdelar med internationella undersökningar. I detta 

examensarbete lyfter vi därför fram det Sjøberg betonar gällande undersökningar som 

genomförs på internationell nivå, genom att ta del av Karlsson Vestman och Andersson 

(2007).  

Tvärt emot vad undersökningarna visat angående elevernas sjunkande läskunnighet, menar 

lärarna att eleverna snarare har ”blivit bättre”. Under intervjuerna lyfte majoriteten av lärarna 

frågan om vad undersökningarna egentligen mäter. Det finns alltså anledning att vara kritisk 

mot undersökningarna. Kan vara så att mycket av den kunskap som eleverna faktiskt har, helt 
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enkelt inte mäts? Detta eftersom testens frågor är anpassade så att de ska passa alla deltagande 

länders elever, vilket Karlsson Vestman och Andersson (2007) betonar. Det förefaller som att 

fokus nu läggs mer på att kunna bearbeta och diskutera texter, både muntligt och skriftligt. 

Sådana kunskaper skulle kunna vara svåra att mäta, då frågorna i IEA, PISA och PIRLS:s 

lästester ofta har ett ”rätt” svar, och inte har tillräcklig öppenhet, enligt Karlsson Vestman och 

Andersson, vilket är något som också vi har uppmärksammat. Därför är det ett resonemang 

som vi tycker kan vara rimligt. Skolverket (2004) menar att det inte är meningsfullt att 

jämföra elevers resultat mellan olika länder. Som det framkommit i resultatet lutar det alltså åt 

att eleverna har blivit bättre på att läsa, så det kan finnas en poäng i det Skolverket skriver. I 

så fall förefaller det mer relevant att titta på resultat inom landet och förbättra 

undervisningsmiljön i skolorna i Sverige, om resultaten skulle visa att det är nödvändigt. Inom 

Sverige genomförs prov, bland annat i svenska, som kallas Nationella prov. Dessa prov ger 

data som kan jämföras mellan olika skolor och kommuner. Även om testerna är anpassade för 

elever i den svenska skolan, och efter den aktuella läroplanen, kan det diskuteras om också 

dessa prov är allt för snäva för att mäta elevernas egentliga kunskaper. Är det överhuvudtaget 

nödvändigt att jämföra resultaten, eller är det viktigare att se till att varje elev har den kunskap 

som behövs för att bli en del av ett fungerade samhälle?   

Gemensamt för lärarna var att de ansåg att den nya läroplanen, Lgr 11, är tydligare och lättare 

att följa än den tidigare, och därmed positiv för deras arbete. I Lgr 11 ingår kursplanerna som 

kapitel och den har blivit mer samlad. Endast de ämnes kunskaper som ska bedömas finns 

med i Lgr 11:s kursplaner och de mål och strävandemål som fanns i Lpo 94 har tagits bort (se 

2.3.4). Detta kan vara en av anledningarna till att lärarna tycker att Lgr 11 är bättre. Att 

läroplanen, enligt lärarna, har blivit bättre kan möjligen ha påverkat elevernas studieresultat i 

en positiv riktning, då det är viktigt för läraren att ha en bra läroplan att förhålla sig till.   

Myrberg (2006) och Alatalo (2011) betonar att lärarens utbildning är mycket viktig för 

elevernas skolresultat. Samtliga lärare höll med om det, vilket även vi som blivande lärare 

gör. Vi anser att det är viktigt att få en god grund inom kunskapsfältet på lärarutbildningen, 

men också att få fortbildning under yrkesåren. För kan en lärare någonsin bli färdigutbildad?   

En faktor som också berördes i resultatkapitlet var klasstorlek. Att det är svårt att få det att 

bära sig ekonomiskt för skolan med små grupper är något som både nämndes under 

intervjuerna och lyfts fram i Krueger och Lindahl (2002) och Håkansson och Sundberg 

(2012). Resultatet visar att en mindre grupp eller klass är att föredra och kan ge bättre resultat, 

vilket även Krueger och Lindahl betonar. Emellertid framkom det under intervjuerna att det 

beror på vilka elever som finns i klassen eller gruppen, och inte antalet elever. Detta påstående 

speglar den motstridighet som finns bland forskare eftersom Taube, Lundberg och Skarlind 

(1995) och Håkansson och Sundberg menar att en mindre klasstorlek inte skulle ha någon 

signifikant effekt på elevernas skolresultat. Något annat som lärarna benämnde som positivt 

för elevernas studieresultat inom läsning och skrivning var datoranvändning. Lärarna nämnde, 

liksom Skolverket (2009) påpekar, att det dock beror på hur datorerna används. Lärarna 

nämnde att datoranvändning kan vara problematisk, eftersom det finns för få datorer och att 

det är tidskrävande att starta upp den typen av aktivitet. Om det är så att datoranvändning på 

rätt sätt har en positiv effekt på elevernas studieresultat tycker vi att det är beklagligt att det 
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verkar som att fördelarna med datorer inte väger upp besväret som uppstår varje gång de ska 

användas.  

Något som inte berörts i bakgrundskapitlet, men som lyftes fram av lärarna är att attityden 

utanför skolan är viktig för elevernas läsintresse. Föräldrarnas påverkan på barnen vad gäller 

läsning och föräldrarnas positiva attityd till läsning och skolan, betonas av lärarna. Även om 

vi håller med om att attityden hemifrån är viktig, bör skolan kunna bidra i samma grad till 

elevernas läslust och intresse för läsning. Eleverna ska ges samma möjligheter att bli goda 

läsare, oavsett om de har med sig en positiv attityd hemifrån, eller inte. Även elevernas attityd 

berördes under intervjuerna. En positiv attityd till läsning hos eleverna är viktig, för att 

läslusten inte ska ”blockeras”. Taube (1995) beskriver sambandet mellan attityden till den 

egna läsförmågan och resultatet på lästestet. Elevernas uppskattning av sin egen läsförmåga 

speglade till stor del elevernas resultat på IEA:s lästest. Vi kan se en koppling mellan det 

Taube skriver och de resultat som framkommit i examensarbetet. Vi tolkar det som att de 

elever som hade en positiv attityd till den egna läsförmågan uppvisade bättre resultat, medan 

de vars attityd inte var lika positiv hade sämre resultat, och möjligen befann sig i denna 

”blockering” av läslusten. I resultatet framkom det att det finns mycket utanför skolan som tar 

tid från läsningen, och att det finns mycket annat som konkurrerar med barnens 

uppmärksamhet på deras fritid, vilket har konsekvenser på läslusten. Fritid är dock inget som 

nämns i bakgrundskapitlet. Vi kan emellertid se en rimlighet i resonemanget om att fritiden 

påverkar skolgången. Fritid och skola bör inte särskiljas som två olika ”världar”, utan ses som 

en helhet. Därför är ”fritid”, som faktor betraktat, något som saknas i examensarbetet.  

6.3 Fortsatt forskning 

Under vårt arbete med detta examensarbete har vi upptäckt att fritid och hem har en stor 

betydelse för elevernas studieresultat, vilket inte har uppmärksammat tillräckligt i vårt 

examensarbete. En begränsning gjordes till skolans värld i sökningen av tidigare forskning, 

men under intervjuerna framkom det att fritiden och de aktiviteter som barnen ägnar sig åt 

utanför skolan tar uppmärksamhet från läsning. Under vår egen skolgång, under 90-talet, 

fanns det inte tillgång till sådan teknisk utrustning som barnen har idag. Hos oss saknades 

därför medvetenhet om i vilken utsträckning datorer, tv-spel och mobiler används av barn 

under deras fritid. I en fortsatt forskning inom detta ämne skulle vi i större utsträckning beröra 

även fritidsaktiviteter som en faktor som möjligen påverkar elevernas skolresultat.  

Vid fortsatt forskning skulle inte fokus ligga på de internationella undersökningarna, då det 

framkommit att det finns ifrågasättande och kritik, både från de lärare som intervjuades och 

andra forskare. Större uppmärksamhet skulle riktas mot om det skett någon förändring av 

elevernas skolresultat i svenska skolor över tid, dels genom att ta del av lärares åsikter, men 

också förhört oss om vad skolledning och rektor anser om saken. Alternativt fokusera på vilka 

faktorer som påverkar elevernas skolresultat, utan att lägga någon vikt vid eventuell 

försämring eller förbättring av resultaten och hur det möjligen såg ut tidigare.     
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6.4 Didaktiska implikationer 

Under arbetets gång har det ständigt kommit nya inlägg i debatten om elevernas sjunkande 

läskunnighet, med hänvisning till bland annat PISA:s undersökningar. Det verkar som att 

företrädare för olika media gärna vill få oss att tro att de internationella undersökningarna är 

obestridliga ”sanningar”, då det mycket sällan framförs kritik mot dem. I en av 

kvälltidningarna kan vi i skrivande stund läsa att det finns anledning till oro, och att denna 

nedåtgående trend å det snaraste måste vändas.  

Förhoppningsvis kan detta examensarbete bidra till att väcka en tanke hos lärare och blivande 

lärare om att inte låta resultat från internationella undersökningar medverka till hur lärare ser 

på läsning och skrivning i alltför hög grad. Även i det svenska utbildningsväsendet på politisk 

nivå kan det finnas ett värde i att ta del av detta examensarbete, eftersom det ger en röst åt de 

lärare som har kunskaper och inblick i det dagliga arbetet med eleverna. Möjligen skulle 

examensarbetet kunna väcka en tanke om att det inte går att, med internationella 

undersökningar som enda källa, hävda att elever blir allt sämre på att läsa. Det går inte heller 

att dra förhastade slutsatser om att det sannorlikt är lärarnas brister som är orsaken, vilket är 

en vanligt förekommande uppfattning i media.    

6.5 Slutord 

Den största lärdom vi kan dra av att ha gjort detta examensarbete är att det inte alltid går att 

lita på de resultat som redovisas, utan att ha fått en inblick i skolans verksamhet. Barn har 

mycket kunskaper som inte går mäta med tester, utan som visar sig i en mängd olika 

sammanhang under det dagliga arbetet. Vi värderar därför lärarnas utsagor mycket högt, då de 

faktiskt har haft en relation till en mängd barn genom åren, och har fått tagit del av den 

kunskap som är ”omätbar”. Stora internationella tester med genomsnittliga 

resultatredovisningar kan fungera i syfte att väcka uppmärksamhet kring elevernas läsning, 

men steget därifrån till att dra slutsatsen att eleverna faktiskt läser sämre, bör vara större. Som 

blivande lärare kommer vi att försöka möta barnen med en öppenhet, som tillåter oss att se 

alla barnens kunskaper, utan förutfattade meningar baserade på de resultat som barnen har 

redovisat tidigare.    
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