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”Vi bygger landet” sjöng de bildade arbetarna. orden 
byggde landet. 

Genom orden blev människorna sedda. 
Det viktigaste redskapet i en demokrati är ordet. 

för att en demokrati skall kunna leva upp till sitt ideal- 
måste alla kunna uttrycka sin mening. för att kunna 
göra det måste man erövra språket. Det i sin tur kräver 
läsning. Den insikten fanns i arbetarrörelsens vagga. Pi-
onjärerna byggde folkbibliotek och gick i studiecirklar.  
man hade mycket att kämpa mot. misstron till de som 
läste var stark inom de egna leden.

ivar lo johansson skriver ”…bara den som inte dög 
till ett ordentligt arbete, fick läsa vidare. Det talades om 
att rika läste böcker därför att de inte behövde arbeta 
och de kunde ligga på sina soffor dagarna i ända och 
sluka romaner. ” tiderna och synen på läsning har san-
nerligen förändrats. 

idag satsas det inte så mycket på bibliotek däremot 
sker mycket stora investeringar i det som skall transpor-
tera orden, datorer, modem och mobiltelefoner. 

ändå försämras elevernas läsförståelse stadigt.  i den 
senaste Pisa-undersökningen, Pisa 2009, som mäter 
läsförståelse, kunskaper i matematik och naturveten-
skap hamnade sverige på femtonde plats. resultaten är 
oroväckande då svenska elevers läsförståelse försämrats 
avsevärt sedan 2000 då den senaste mer omfattande 
undersökningen i läsförståelse ägde rum. Den gången 

kom sverige på nionde plats. försämringen gäller såväl 
låg- som högpresterande elever. men det är de svagaste 
eleverna som tappat mest under denna tioårsperiod. 

Var femte elev når idag inte upp till en grundläg-
gande nivå i läsning, en nivå som är nödvändig för att 
kunna tillgodogöra sig annan kunskap. Hur har det 
kunnat bli så här?

Det är något som vi inom utbildningsvetenskaplig 
fakultet försöker ta reda på. Vår fakultet består av fem 
institutioner med något olika inriktningar. människors 
lärande i skilda sociala sammanhang och miljöer är en 
av de centrala frågorna i vår forskning. 

 inom fakulteten genomförs storskaliga undersök-
ningar av skolelevers prestationer bland annat med 
hjälp av unika databaser som vi har tillgång till.  i 
andra studier genomförs observationer i klassrum där 
enskilda pedagoger eller elever är i fokus. i vår nya cen-
trumbildning, Centrum för yrkeskunnande, studerar vi 
bland annat vuxnas läsning. 

Vad gäller min egen forskning så kan den delas upp 
i fyra steg. Det första handlar om texters svårighets-
grad, det andra hur man kan bearbeta texter, det tredje 
hur man via samtalet kan skapa mening och det fjärde 
handlar om elever med kognitiv funktionsnedsättning. 

men låt oss ta det från början. När jag gick i åttonde 
klass på lundby sam på Hisingen hade vi en dag en 
läxa i historia som handlade om finska vinterkriget. jag 
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bad min far, som var rörläggare vid Göteborgs vatten 
och avloppsverk, förhöra mig. Han reagerade då på 
texten och påpekade att det saknades viktiga fakta i den 
och så berättade han vad författarna utelämnat. Detta 
satte igång tankar i mitt huvud. i skolan hade vi aldrig 
fått lära oss att vi skulle ifrågasätta författarens aukto-
ritet. i mitt föräldrahem samtalade vi också mycket om 
aktuella händelser i omvärlden och orättvisor. Detta 
väckte min nyfikenhet att vilja veta mer. men innan 
dess skulle jag hinna jobba som lärare ett antal år. 

Det var på Hammarkullsskolan som det hände. Där 
mötte jag många elever som inte förstod vad de läste. 
inte heller kunde de få hjälp hemma med texterna för 
flertalet av dem hade föräldrar som inte hade svenska 
som förstaspråk. Då föddes en idé i mitt huvud.  Varför 
inte undersöka språket i elevernas läroböcker och se 
vad det är som gör att de inte förstår. sagt och gjort. jag 
sökte till forskarutbildningen och började min forsk-
ningsresa mot läsförståelsen. När jag konstaterat att tex-
terna hade en låg grad av läsbarhet blev nästa steg hur 
texterna kunde få en högre grad av läsbarhet.  Det ledde 
till att jag började bearbeta texter i so-ämnen med olika 
lingvistiska variabler.   i den vevan kom så de första 
larmrapporterna om att svenska elevernas läsförmåga 
inte var vad den hade varit. Då föddes idén om att gå 
ut i klassrummen och se vad för undervisning eleverna 
fick i läsförståelse. lärarna sa att de saknade verktyg för 

att kunna undervisa i läsförståelse. Det blev startskottet 
för ett antal interventionsstudier där jag träffade lärare 
och elever i små grupper och videofilmade när de sam-
talade kring texter i so-ämnen.

 jag inledde med att säga att i en demokrati måste 
alla kunna uttrycka sin mening.  Det finns skolelever 
som knappt fått någon lästräning med motiveringen att 
det tjänar ändå inget till för de kan ändå inte lära sig. 
som forskare reagerade vi naturligtvis på sådana påstå-
enden och tänkte det här måste vi undersöka och det 
blev startskottet till studier med elever i särskolan som 
jag gjort tillsammans med professor ingvar lundberg. 
Hur gick det? jo vi fann att eleverna i särskolan hade 
överraskande utvecklingspotentialer i fråga om att för-
stå skrift. Det var fantastiskt roligt att kunna konstatera 
att man med framgång kan arbeta med systematiska 
textsamtal, särskilt bland många skolelever som inte fått 
så mycket läsning i skolan. 

När selma lagerlöf mottog Nobelpriset i litteratur 
1909 framhöll hon i sitt tal att hon stod i skuld till så 
många. jag skulle vilja avsluta med att säga att det gör 
även jag. jag hade aldrig blivit professor om jag inte fått 
uppmuntran hemifrån, goda handledare och excellenta 
forskarkollegor. Därför vill jag tacka mina framlidna 
föräldrar,  Björn andersson, allan svensson, Gunnar 
tingbjörn och ingvar lundberg. 




