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Antalet böcker i hemmets betydelse för prestation i läsförståelse. 
1. INTRODUKTION OCH BAKGRUND 

I vårt globaliserade samhälle blir internationella jämförelser av olika länders 

utbildningssystem avseende elevers kunskaper och färdigheter allt mer intressanta 

(Skolverket, 2013, s.3). Genom att delta i övergripande studier kan vi finna starka och 

svaga sidor i vårt eget skolsystem. OECD försöker möta behovet av internationella 

jämförelser genom PISA (Programme for International Assessment) där 15-åringars 

förmågor och attityder undersöks. Sedan år 2000 har data från över 60 länder samlats in 

genom prov och enkäter vilka är fokuserade kring områdena läsförståelse, matematik 

och naturvetenskap. Datainsamlingen har sedan dess start utförts vart tredje år med ett 

huvudämne vid varje genomförande. Av alla länder som deltar i PISA är Sverige det 

land som haft den största resultatnedgången (a.a.s.153). I PISA-studien 2012 var 

svenska 15-åringars resultat inom samtliga områden signifikant lägre än OECD-

genomsnittet (a.a.s.6). 

Det grundläggande syftet med PISA-studien är att undersöka i vilken grad olika 

länders utbildningssystem stödjer 15-åringars (vilka snart avslutar den obligatoriska 

skolan) beredskap för att möta framtiden (Skolverket, 2013, s.17). PISA-studien 

undersöker inte bara elevers kunskaper och färdigheter utan erbjuder bredare aspekter 

av utbildningsresultat såsom elevers intresse för och motivation att lära och samhörighet 

med sin skola (a.a.s.3).  

Utbildning berör många i vårt land; över två miljoner människor i Sverige är 

verksamma inom grundskola, gymnasieskola, högskola och Komvux (Sandin och Säljö, 

2006, s.7). Om man sedan lägger till alla andra former av utbildning som pågår inser 

man att en större del av hela vårt samhälle berörs av utbildning på ett eller annat sätt. På 

grundskolenivå går tusentals elever varje dag till skolan. Barn och ungdomar; alla med 

olika livsvillkor vilket i sin tur kan påverka deras relation till skolan och dess lärare 

samt sin egen uppfattning av sig själva. Enligt rådande svensk skollag ska varje skola 

understödja alla elevers lärande och främja en livslång lust att lära (Skolverket, 2013, 

s.10). Fastställandet att barn och ungdomar ska gå i skolan är dock ett beslut helt taget 

av vuxna (Stigendal, 2004, s.48). Detta innebär att elevernas delaktighet i skolan bygger 

på ett tvång vilket kan orsaka en problematik kring upplevd mening med skolan. För att 

elever ska känna sig delaktiga i skolan måste den göra sig själv meningsfull. Många 

lärare är medvetna om betydelsen av goda kontakter med sina elever (Samuelsson, 
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2008, s.196). De betonar vikten av ömsesidiga bra relationer vilka de anser vara 

grunden för både trivsel och kunskapsmässig utveckling hos elever. Lärarens intresse 

för att tillgodogöra sig en elevs perspektiv är avgörande om en elev ska kunna känna 

delaktighet (Emilsson, 2008, s.77). Skolan bör dessutom arbeta med elevernas inre 

motivation vilket kommer ur nyfikenhet och lust att lära (Gärdenfors, 2010, s.79). 

Flertalet studier pekar på ett klart samband mellan elevers motivation att lära i skolan 

och deras skolprestationer (Giota, 2002, s.281). De elever som är mer engagerade och 

motiverade i sina studier åstadkommer bättre prestationer och resultat än andra elever 

(Högdin, 2007, s.40). Till detta uppvisas resultat i forskningen att elevers motivation att 

lära i skolan påverkar senare val av utbildning och yrke (Giota, 2002, s.281). Det finns 

en stor andel elever i grundskolans högre år som helt enkelt upplever skolan, och det 

skolan anser är viktigt att lära sig, totalt ointressant (a.a.s.281). Konsekvenserna av 

upplevd motivation för skolan kan även få stor påverkan på elevernas framtida liv. I en 

uppföljningsundersökning (Andersson & Strander i Giota, 2002, s.283) framkom att 

endast 18 procent av de mycket missnöjda eleverna hade vid 25 års ålder läst vidare på 

universitet eller högskola. Jämförelsetalet med elever med positiv skolbild var 40-50 

procent. Dessutom framhålls vidare i studier att de elever som vantrivdes eller ogillade 

skolan i grundskolan upplever mer problem med sin hälsa och sitt välbefinnande än 

övriga elever även efter helt avslutad skolgång (Giota, 2002, s.281). De elever som 

upplevde sin skolgång negativt kan i större utsträckning antas tillhöra en riskgrupp som 

är mer socialt sårbar (Andersson & Strander, i Giota, 2002, s.283). Intressant att notera 

är att diskussionen kring motivation och attityder till skolan är av internationellt intresse 

och utgör även en av de delar PISA-studien undersöker (Skolverket, 2013, s.72-82, 

152). De svenska resultaten visar att pojkar har negativare attityder till sin skola än vad 

flickor har (a.a.s.79) samt i större utsträckning upplever att skolan har varit bortkastad 

tid (a.a.s.74). 

Till framkomna resultat kring motivationens övergripande påverkan på elevers 

skolprestationer och framtida livschanser tillkommer intressanta forskningsresultat när 

det gäller effekter av en positiv inställning hos eleverna avseende specifika skolämnen. 

Forskningen uppvisar intressanta mönster avseende meritmedelvärden i svenska skolor 

när det gäller flickor och pojkar. I alla skolämnen, förutom i skolämnet idrott och hälsa, 

uppvisar rikets flickor signifikant högre meritmedelvärden än rikets pojkar (DEJA, 

2010, s.80). Denna snedfördelning är inte någon ny företeelse och finns att 

uppmärksamma i alla OECD-länder (Löfström, 2012, s.47-48, 56). Skillnaden i 
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betygsmedelvärden mellan flickor och pojkar är cirka 10 % till flickors fördel och har så 

varit de senaste 20 åren (DEJA, 2009, s.80; Samuelsson, 2012, s.40). Intressant att 

notera är att skillnader avseende graden av betygsskillnader är olika mellan olika 

skolämnen när det gäller flickor och pojkar (DEJA, 2010, s.80). Skolämnet svenska är 

ett av de skolämnen vilket i riket uppvisar den största skillnaden mellan flickor och 

pojkars betyg till förmån för flickorna (a.a.s.81). Studier påvisar att det finns ett klart 

samband mellan elevers studieresultat och inställning till ett skolämne (a.a.s.82). Elever 

har större chans att uppnå bättre studieresultat i ett skolämne, därmed även högre betyg, 

om eleven har en positiv uppfattning och inställning till skolämnet ifråga. I skolämnet 

svenska framkommer det i studier att pojkar inte finner skolämnet svenska intressant till 

skillnad från flickorna (a.a.s.82) samt att att de anser skönlitterär läsande vara omanligt 

(Molloy, 2014, s.1). Dessutom återfinns en större andel pojkar i gruppen elever med läs- 

och skrivsvårigheter (DEJA, 2010, s.239). 

Även PISA 2012 framhåller att de flesta studier avseende elevernas förmåga att läsa 

påvisar att flickor har ett högre resultat (bättre läsfärdighet) än pojkar (Skolverket, 2013, 

s.124). PISA 2012 stärker det konstaterandet genom att uppvisa bättre läsresultat för 

flickor i samtliga deltagande länder. Både flickor och pojkar i Sverige har signifikant 

lägre medelvärden i läsning än motsvarande medelvärden för OECD som helhet 

(a.a.s.139). Precis som för resterande deltagande länder uppvisar dock Sverige ett lägre 

resultat på lässkalan för pojkar än för flickor (a.a.s.132). Dessutom har skillnaderna 

(resultatgapet) mellan pojkars och flickors resultat ökat mellan PISA 2000 och PISA 

2012 (a.a.s.137). Under given tidsintervall har både pojkars och flickors läsförmåga 

försämrats; dock värt att notera är att pojkars resultat återfinns med en mer än dubbelt så 

stor del på de lägsta nivåerna av lässkalan än flickor (a.a.s.140). Pojkarnas nedgång i 

läsförmåga är av betydligt större omfattning än flickornas (a.a.s.139). 

Forskningen framhåller att en bidragande framgångsfaktor för läsning är elevernas 

hemmiljö (Skolverket, 2003, s.22). Ett hem med många böcker signalerar till eleven att 

böcker och läsande är något som graderas högt. När elever upplever dessa åsikter i sin 

hemmiljö och hör sina föräldrar tala uppskattande om läsning påverkas elevernas 

framsteg på ett positivt sätt (a.a.s.22). Studier framhåller dessutom att goda kunskaper i 

svenska språket med en god läsfärdighet hör samman med bra skolprestationer och kan 

vara avgörande för goda framsteg i flera skolämnen (DEJA, 2010, s.239). 

Läsfärdigheter kan således vara avgörande för elevers skolgång (Skolverket, 2003, 

s.30). Värt att notera är att studier visar att svenska barn tenderar att ha sämre tillgång 
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till böcker än vid tidigare undersökningar i sin hemmiljö (a.a.s.22). Detta resultat kan 

med oro sättas i relation till att antalet böcker i en elevs hemmiljö anses ha högt 

förklaringsvärde avseende goda skolprestationer och läsfärdighet (a.a.s.22-23). 

1.1 Hypotes 

I PISA-studien 2012 var svenska 15-åringars resultat inom läsförståelse signifikant 

lägre än OECD-genomsnittet (Skolverket, 2013, s.6). Forskningen har anfört ett tydligt 

samband mellan inställning till skolan, dess ämnen, motivation och antal böcker i 

hemmet mot elevers studieresultat. Min hypotes var att antalet böcker i hemmet 

påverkar elevers prestation i läsförståelse.  

2. METOD 
Den samhällsvetenskapliga forskningen brukar vanligtvis delas upp mellan 

kvantitativ och kvalitativ forskning (Fejes och Thornberg, 2009, s.17). Det som avgör 

valet av kvantitativ eller kvalitativ forskningsansats är forskningsfrågan (a.a.s.20). Data 

från PISA-undersökningen 2012 avseende svenska elever var presenterad i sifferdata för 

vilka kvantitativa statistiska analysmetoder kan anses vara ett lämpligt angreppssätt för 

analys och bearbetning av data. Utifrån rapportens hypotes drogs slutsatsen att en 

passande metod att pröva den var att använda t-test med oberoende mätningar. Som 

oberoende variabel har valts Hur många böcker finns det hemma hos dig och som 

beroende variabel Prestation i läsförståelse. 

2.1 Urval och undersökningsgrupp 

Det statistiska urvalet för denna rapport har varit totalt 4736 deltagande elever i 

PISA-undersökningen 2012. Urvalsgruppen har bestått av svenska elever vilka vid 

PISA-undersökningens genomförande var ungefär 15 år gamla. Från de totalt 4736 

deltagande eleverna erhölls 4590 giltiga svar. Rapporten har arbetat med variablerna 

Hur många böcker finns det hemma hos dig (oberoende variabel) och Prestation i 

läsförståelse (beroende variabel).  

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Rapportens data ingår i OECDs internationella jämförelser genom PISA-

undersökningen där 15-åringars förmågor och attityder undersöks. PISA 2012 

innehåller data från över 60 länder vilket samlats in genom prov och enkäter fokuserade 

kring områdena läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Denna rapports 

hypotesprövning fokuserar endast kring dataresultat från Sverige 2012 vilket erhållits av 

kursens lärare. 
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2.3 Design 

Datainsamlingen i PISA-undersökningarna har sedan dess start år 2000 utförts vart 

tredje år med ett huvudämne vid varje genomförande. Tidsintervallerna mellan 

undersökningarna innebär att det vid varje utredning används olika försökspersoner. 

Denna rapport baserar sig endast på datainsamlingen i PISA-undersökningen 2012. Det 

är samma elever och samma mättillfälle (samma undersökning) som avses både när det 

gäller den oberoende variabeln Hur många böcker finns det hemma hos dig och den 

beroende variabeln Prestation i läsförståelse.  

2.4 Tillvägagångssätt 

Utifrån vetenskapliga artiklar och avhandlingar, aktuell litteratur samt datamaterialet 

från PISA-undersökningen 2012 avseende svenska elever har hypotesen att antalet 

böcker i hemmet påverkar elevers prestation i läsförståelse utformats. För att testa 

rapportens hypotes valdes Hur många böcker finns det hemma hos dig som oberoende 

variabel och Prestation i läsförståelse som beroende variabel baserat på data från PISA-

undersökningen 2012 avseende svenska elever.  

För att möjliggöra hypotesprövning med t-test fördelades den oberoende variabelns 6 

ordinarie kategorier upp till 2 undergrupper motsvarande få böcker i hemmet (0-100 

böcker; tidigare kategorier 1-3) och många böcker i hemmet (101-över 500 böcker; 

tidigare kategorier 4-6). 

Inför genomförandet av oberoende t-tester konstaterades att den beroende variabelns 

(Prestation i läsförståelse) statistik i PISA-undersökningen 2012 var uppdelad i 5 olika 

resultatkategorier: 

• Read 1: Söka och inhämta information (access and retrieve) 

• Read 2: Sammanföra och tolka information (integrate and interpret) 

• Read 3: Reflektera och utvärdera information (reflect and evaluate) 

• Read 4: Löpande texter (continous text) 

• Read 5: Icke löpande texter; till exempel diagram, tabeller och annan 

information som inte presenteras i löpande text (non-continous text) 

För att säkerhetsställa samtliga aspekter av den beroende variabeln i förhållande till 

rapportens oberoende variabel genomfördes oberoende t-tester på samtliga respektive 

resultatkategorier av Prestation i läsförståelse det vill säga read 1 till read 5 (se Tabell 

3-4 samt bilaga 1). 
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2.5 Dataanalys 

I denna rapport har dataprogrammet IBM SPSS Statistics version 22 används. Vid de 

genomförda signifikanstesterna har enkelsidiga oberoende t-tester brukats. För att anse 

ett statistiskt resultat som signifikant har fordrats att p < 0.05 (femprocentsnivån) eller 

bättre skulle erhållas. Till min hjälp för genomförandet av denna rapport har även 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagens (2010) och Kjellberg och Sörqvists (2011) böcker 

varit till stöd avseende förståelse för utförandet av statistiska analyser. 

3. RESULTAT 

Rapportens hypotes var att antalet böcker i hemmet påverkar elevers prestation i 

läsförståelse. För att testa vald hypotes har variablerna Hur många böcker finns det 

hemma hos dig (oberoende variabel) och Prestation i läsförståelse (beroende variabel) 

valts. Data utgick från PISA-undersökningen 2012 avseende svenska elever.  

3.1 Central statistik 

Tabell 1 visar central statistik avseende studiens oberoende variabel (antal böcker i 

hemmet). Av totalt 4736 deltagande elever i PISA-undersökningen 2012 avseende 

svenska elever, ungefär 15 år gamla, erhölls 4590 giltiga svar. Svaren var indelade i 6 

kategorier med en variationsvidd indelade i intervaller från kategori 1 (motsvarande 0-

10 böcker i hemmet) till kategori 6 (motsvarande mer än 500 böcker i hemmet). 

Medelvärdet var 3.49 det vill säga nästan mitt emellan kategori 3 (26-100 böcker i 

hemmet) och kategori 4 (101-200 böcker i hemmet). Medianen, det mittersta värdet, 

återfanns i kategori tre (26-100 böcker i hemmet). Typvärdet, det vanligaste värdet, var 

kategori tre (26-100 böcker i hemmet). Standardavvikelsen (st.d) var 1.431 kategorier 

(cirka 68 % av eleverna återfinns inom ± 1st.d, cirka 95 % inom ± 2st.d samt cirka 99 % 

inom ± 3st.d). Figur 1 visar ett stolpdiagram över antal elever i förhållande till antal 

böcker i hemmet. 
Tabell 1 

Central statistik för den oberoende variabeln ’Hur många böcker finns det hemma hos dig’ 

Antal deltagare med giltiga svar 4590 

Antal deltagare där svar saknas 146 

Medelvärde 3.49 

Median 3.00 

Typvärde 3 

Standardavvikelse 1.431 

Lägsta kategori (minvärde) 1 

Högsta kategori (maxvärde) 6 
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Figur 1. Stolpdiagram över antal elever i förhållande till antal böcker i hemmet (från PISA-

undersökningen 2012 avseende svenska elever). 

Tabell 2 visar fördelning mellan flickor och pojkar avseende studiens oberoende 

variabel (antal böcker i hemmet). För kategori 1 (0 – 10 böcker) och kategori 2 (11 – 25 

böcker) återfinns fler pojkar än flickor. För kategori 3 (26 – 100 böcker) uppvisar pojkar 

och flickor likvärdigt resultat. För resterande kategorier 4 – 6 (101 – fler än 500 böcker) 

återfinns fler flickor än pojkar. Figur 2 visar ett stolpdiagram över antal elever i 

förhållande till antal böcker i hemmet fördelat mellan flickor och pojkar. 
Tabell 2 

Fördelningstabell mellan flickor och pojkar för den oberoende variabeln ’Hur många böcker finns det 

hemma hos dig’ 

Antal böcker i hemmet Flickor Pojkar Totalt 

0 – 10 böcker 189 288 477 

11 – 25 böcker 281 310 591 

26 – 100 böcker 695 693 1388 

101 – 200 böcker 470 442 912 

201 – 500 böcker 431 351 782 

fler än 500 böcker 261 179 440 

Totalt 2327 2263 4590 
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Figur 2. Stolpdiagram över antal elever i förhållande till antal böcker i hemmet fördelat mellan flickor 

och pojkar (från PISA-undersökningen 2012 avseende svenska elever). 

 
3.2 Hypotesprövning med t-test 

Variablerna Hur många böcker finns det hemma hos dig (oberoende variabel) och 

Prestation i läsförståelse (beroende variabel) har valts för att testa rapportens hypotes. 

Här har valts att dela upp den oberoende variabelns 6 ordinarie kategorier till 2 

kategorier motsvarande få böcker i hemmet (0-100 böcker; tidigare kategorier 1-3) 

betecknat <4 i tabell 3 och många böcker i hemmet (101- fler än 500 böcker; tidigare 

kategorier 4-6) betecknat >=4 i tabell 3. Denna indelning möjliggör hypotesprövning 

med t-test enligt nedan.  

Tabell 3 visar urvalsstorlek i de båda jämförda grupperna enligt ny indelning få 

böcker i hemmet och många böcker i hemmet av den oberoende variabeln Hur många 

böcker finns det hemma hos dig. Vidare visar tabell 3 de uppmätta medelvärdena och 

standardavvikelser för den beroende variabeln (Prestation i läsförståelse; read 1 - söka 

och inhämta information). Medelvärdet för Prestation i läsförståelse är 527.68 för 

kategorin många böcker i hemmet och 456.04 för kategorin få böcker i hemmet. 

Standardavvikelsen är 95.54 för kategorin många böcker i hemmet och 98.70 för 

kategorin få böcker i hemmet. I studien deltog 2134 respektive 2456 elever i dessa 

kategorier. 
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Tabell 3  

Genomsnittsresultat för ’Prestation i läsförståelse’ (read 1; söka och inhämta information) i förhållande 

till ’Hur många böcker finns det hemma hos dig’ 

 Antal (N) Medelvärde Standardavvikelse 

Prestation i läsförståelse (read 1) >= 4 2134 527.68 94.54 

Prestation i läsförståelse (read 1) < 4 2456 456.04 98.70 

Tabell 4 redovisar genomfört t-test av oberoende mätningar för Prestation i 

läsförståelse (read 1; söka och inhämta information) i förhållande till Hur många 

böcker finns det hemma hos dig. Testet påvisar signifikant skillnad (t(4588)=25.01; 

p<0.001) mellan kategorierna många böcker i hemmet och få böcker i hemmet i 

förhållande till Prestation i läsförståelse (read 1; söka och inhämta information).  
Tabell 4  

Redovisning av t-test med oberoende mätningar för ’Prestation i läsförståelse’ (read 1; söka och inhämta 

information) i förhållande till ’Hur många böcker finns det hemma hos dig’ 

 t-värde Frihetsgrader (df) Signifikansnivå (p) 

Prestation i läsförståelse (read 1) 25.01 4588 0.000 

Utöver ovan genomförda hypotesprövning av Prestation i läsförståelse (read 1; söka 

och inhämta information) i förhållande till Hur många böcker finns det hemma hos dig 

har även t-tester utförts för de återstående resultatkategorierna av Prestation i 

läsförståelse det vill säga read 2 till read 5 (se bilaga 1). Samtliga t-tester påvisar 

signifikanta skillnader på nivån p<0.001 mellan kategorierna många böcker i hemmet 

och få böcker i hemmet i förhållande till Prestation i läsförståelse. 

4. DISKUSSION 
Syftet med denna rapport var att undersöka hypotesen att antalet böcker i hemmet 

påverkar elevers prestation i läsförståelse. Samtliga oberoende t-tester i denna rapport 

påvisar signifikant högre resultat i Prestation i läsförståelse för elever med många 

böcker i hemmet jämfört mot de med få böcker i hemmet. 

4.1 Resultatdiskussion 

Utifrån resultat presenterade i PISA-studien 2012 var svenska 15-åringars resultat 

inom samtliga undersökta områden signifikant lägre än OECD-genomsnittet 

(Skolverket, 2013, s.6). Dessutom var Sverige det land som haft den största 

resultatnedgången av alla länder som deltar i PISA (a.a.s.153). Ett av de alarmerande 

resultaten i PISA 2012 var att flickor och pojkar i Sverige har signifikant lägre 

medelvärden i läsning än motsvarande medelvärden för OECD som helhet (a.a.s.139).  
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Svårigheter med att läsa påverkar inte bara deltagandet i skolan utan även det 

framtida vuxenlivet då vi i dag lever i ett samhälle med höga krav på läskunnighet. 

Inom forskningen framhålls vikten av motivation och samhörighet för att påverka 

elevers övergripande skolprestationer i positiv riktning men även dess påverkan vid val 

av både utbildning och yrke senare i livet (Giota, 2002, s.281). Engagerade och 

motiverade elever presterar bättre i sina studier (Högdin, 2007, s.40) vilket bland annat 

tillskrivs betydelsen av goda kontakter mellan lärare och elev samt ökad delaktighet hos 

eleverna (Emilsson, 2008, s.77; Samuelsson, 2008, s.196). Forskningen framhåller även 

att elevernas inre motivation är viktig för att skapa nyfikenhet och lust att lära 

(Gärdenfors, 2010, s.79) samt att attityd spelar stor roll för elevers studieresultat i ett 

skolämne (DEJA, 2010, s.82). Intressant att notera är att denna diskussion kring 

motivation och attityder till skolan är av internationellt intresse och utgör även en av de 

delar PISA-studien undersöker (Skolverket, 2013, s.72-82, 152).  

De svenska resultaten visar att pojkar har negativare attityder till sin skola än vad 

flickor har (Skolverket, 2013, s.79) samt i större utsträckning upplever att skolan har 

varit bortkastad tid (a.a.s.74). Elever har större chans att uppnå bättre studieresultat i ett 

skolämne, därmed även högre betyg, om eleven har en positiv uppfattning och 

inställning till skolämnet ifråga. I skolämnet svenska framkommer det i forskningen att 

pojkar inte finner skolämnet svenska intressant till skillnad från flickorna (DEJA, 2010, 

s.82). Till detta framkommer studier som visar att pojkar anser skönlitterär läsande vara 

omanligt (Molloy, 2014, s.1). Intressant att notera är att denna rapports studie av 

uppdelningen av antalet böcker i hemmet uppvisar en tydlig snedfördelning till flickors 

fördel. Vid betraktandet av fördelningen av böcker i hemmet (Tabell 2 och Figur 2) 

framkommer att i kategorier 4 – 6 (101 – fler än 500 böcker) återfinns fler flickor än 

pojkar. Dessutom har skillnaderna (resultatgapet) mellan pojkars och flickors resultat 

ökat mellan PISA 2000 och PISA 2012 (Skolverket, 2013, s.137). Pojkarnas nedgång i 

läsförmåga är av betydligt större omfattning än flickornas (a.a.s.139). Oroväckande är 

dessutom snedfördelningen avseende de elever som återfinns i gruppen elever med läs- 

och skrivsvårigheter där en större andel är pojkar (DEJA, 2010, s.239). Denna situation 

bör uppmärksammas så att inte utvecklingen i Sverige börjar gå mot en tudelning av 

samhället; de som klarar av skolan med höga krav på läskunnighet och de som inte gör 

det. Möjligtvis är det så att pojkar i större utsträckning saknar tydliga förebilder; män 

som visar intresse och glädje över att läsa vilka kan påvisa att läsning är ett lika mycket 

manligt beteende som ett kvinnligt. 
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Forskningen framhåller att en bidragande framgångsfaktor för läsning är elevernas 

hemmiljö (Skolverket, 2003, s.22). Vardagslivet för dagens ungdom är komplext och 

tenderar att rymma alltför många aktiviteter; allt från ett aktivt idrottsutövande, 

kompisar, socialt nätverkande, datorspel till familj och läxor. Att läsa hinns inte med i 

samma utsträckning som tidigare vilket ställer högre krav på läsning i skolan men även 

föräldrars roll som förebilder för läsning (Skolverket, 2003, s.22). Speciellt viktigt kan 

detta vara för gruppen pojkar som ofta ser sina manliga förebilder i sina pappor i 

hemmen, manliga lärare i skolan och andra manliga förebilder i samhället i övrigt. 

Läsfärdigheter kan vara avgörande för elevers skolgång (Skolverket, 2003, s.30). Till 

detta anses antalet böcker i en elevs hemmiljö ha högt förklaringsvärde avseende goda 

skolprestationer och läsfärdighet (a.a.s.22-23). Studier visar att svenska barn tenderar att 

ha sämre tillgång till böcker än vid tidigare undersökningar i sin hemmiljö (Skolverket, 

2003, s.22). Denna rapports studier påvisar en signifikant skillnad i prestation i 

läsförståelse mellan elever med många respektive få antal böcker i hemmet (Tabell 3 

och 4 samt bilaga 1). Oavsett vilken variant av prestation i läsförståelse (Read 1 – 5) 

som statistiskt testats i förhållande till antal böcker i hemmet framkommer signifikanta 

resultatskillnader; ju fler böcker i hemmet desto bättre (högre) resultat avseende 

prestation i läsförståelse. Frågan är dock om endast böcker kan erbjuda goda 

läsupplevelser. Dagens samhälle erbjuder numera ett utbud av andra möjligheter via 

olika tekniker och medier. Hur kommer det sig då att denna rapports hypotesprövning 

uppvisar ett så starkt samband mellan antalet böcker hemma och prestation i 

läsförståelse? Kanske kan det vara så att hem med många böcker även i större 

utsträckning intresserar sig för alternativa läsupplevelser och läsning rent allmänt. 

Faktumet kvarstår dock att elever med fler böcker i sitt hem uppvisar bättre läsfärdighet 

samt att antal böcker i svenska hem sjunker (Skolverket, 2003, s.22-23). Detta 

konstaterande är något vi bör förhålla oss till samt är av största vikt att bedriva vidare 

forskning kring. 

4.2 Metoddiskussion 

Vid genomförandet av denna rapport har jag utgått från redovisad statistik från PISA 

2012. Som vid alla undersökningar bör hög validitet (att undersökningen verkligen 

mäter det den var tänkt att mäta (Kjellberg & Sörqvist, 2011, s.91)) och hög reliabilitet 

(undersökningens goda upprepbarhet och precision (a.a.s.86)) eftersträvas. Detta kan 

inte nog betonas när det gäller en undersökning med den omfattning och slagkraft som 

PISA har.  
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PISA undersökningen kan i sig innehålla en del metodproblem. Vid genomförandet 

av kunskapsmätningar ska uppmärksammas att det är prestation som mäts hos eleverna 

och inte med säkerhet faktiska kunskaper. Det råder helt enkelt inget lätt förhållande 

mellan mätandet av prestation och det vi önskar mäta (Kjellberg & Sörqvist, 2011, 

s.138). Vi kan inte heller med säkerhet veta om eleverna har rapporterat rätt; det kan 

finnas en skillnad i det eleverna rapporterar och den verkliga upplevelsen (a.a.s.124).  

Avseende denna rapports oberoende variabel, antal böcker i hemmet, kanske eleverna 

helt enkelt inte vet antalet böcker i sina hem och gör gissningar (kanske till och med 

utan eftertanke). Vid genomförande av en undersökning kan elever dessutom använda 

sig av strategier (a.a.s.142-143) genom att till exempel genomgående kryssa för 

alternativ på kryssvalsfrågor utan att verkligen begrunda sina val med faktiska 

upplevelser eller sanningsenliga uppgifter.  

Det finns även metodproblem att fundera över avseende denna rapports beroende 

variabel läsfärdighet. Missvisande skillnader avseende prestation kan framträda när det 

gäller vana hos elever att hantera särskilda problemställningar. Det är troligt att anta att 

elever vana och tränade med en särskild typ av frågor kan uppvisa missvisande resultat i 

jämförelse med de elever som ställs inför en helt ovan testsituation. Frågan blir då 

snarare om undersökningen verkligen visar skillnader i faktiska kunskaper i läsfärdighet 

eller skillnader i erfarenhet att hantera vissa typer av frågor eller provsituationer. 

Betingelser såsom trötthet och motivation kan dessutom påverka det uppmätta 

elevresultatet (Kjellberg & Sörqvist, 2011, s.138, 144-145) samt i vilken miljö 

undersökningen genomförs i.  

Det är att beakta att det inte är alla 15-åringar i samtliga skolor som deltar i PISA 

undersökningen i respektive land utan ett stickprov ur populationen. Här kan föreligga 

en risk att utvalda grupper inte med säkerhet är representativa för respektive 

skolsystem; de utvalda grupperna kan vara icke likvärdiga grupper vilket kan leda till 

missvisande resultat (Kjellberg & Sörqvist, 2011, s.197). Till detta kan en 

försöksledares förväntningar ha en bidragande effekt på elevernas resultat 

(försöksledareffekter). Undersökningssituationen i sig kan också förstärka motivationen 

(a.a.s.147). Om det framgår att det handlar om landets ära av försöksledarna kan 

resultaten påverkas på ett mer motiverande sätt för eleverna att göra sitt yttersta till 

skillnad från om undersökningarna hanteras med ännu-ett-i-raden-av-meningslösa-prov-

attityd hos försöksledarna.  
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Med här framförda metodproblem i åtanke kan svårigheter avseende generalisering 

och totala sanningar utifrån PISA resultaten uppstå vilket är viktigt att beakta och 

förhålla sig till.   

Avseende denna rapports hypotesprövning med t-test delades den oberoende 

variabelns 6 ordinarie kategorier upp till 2 kategorier motsvarande få böcker i hemmet 

(0-100 böcker; tidigare kategorier 1-3) och många böcker i hemmet (101-över 500 

böcker; tidigare kategorier 4-6).  Denna uppdelning kan ha gjorts på flertalet andra sätt. 

I min nyfikenhet har jag efter rapportens genomförande undersökt andra uppdelningar 

så som att få böcker i hemmet får representera 0-500 böcker (tidigare kategorier 1-5) 

och många böcker i hemmet (tidigare kategori 6) över 500 böcker; dock med samma 

signifikanta resultat. Detta kan tyda på att kategori 6 (hem med över 500 böcker) kan 

vara av extra intressant värde att genomföra ytterligare studier kring vilket kan ha fört 

denna rapports diskussion och resultat i annan, annorlunda eller än mer djuplodande 

riktning. 

Det bör framhållas att denna rapport till sin utformning är begränsad både avseende 

tidigare forskningsresultat och statistiska beräkningar. För att ytterligare tydliggöra och 

eventuellt hitta andra samband mellan prestation i läsförståelse och antal böcker i 

hemmet krävs vidare studier. 

4.3 Allmän diskussion 

Kan det förhålla sig så enkelt att om bara hemmen fick en uppsjö av böcker så skulle 

läsfärdigheten dramatiskt öka? Troligtvis inte. Kopplingen mellan goda prestationer i 

läsförståelse och fler böcker i hemmet förefaller vara mångfacetterad. Ett hem med 

många böcker signalerar att böcker och läsande är något som graderas högt. Elever som 

upplever dessa åsikter i sin hemmiljö och dessutom hör sina föräldrar tala uppskattande 

om läsning påverkas positivt (Skolverket, 2003, s.22) vilket är en inställning de kan 

bära med sig in i sin skolsituation. En positiv attityd avseende läsning i hemmet kan 

således medföra en ökad studiemotivation. I detta sammanhang kan även konstateras att 

de elever som är mer engagerade och motiverade i sina studier åstadkommer bättre 

prestationer och resultat än andra elever (Giota, 2002, s.281; Högdin, 2007, s.40). Goda 

kunskaper i svenska språket, med en god läsfärdighet, kan kopplas till förbättrade 

skolprestationer vilket kan vara avgörande för goda framsteg i flera skolämnen (DEJA, 

2010, s.239). Utifrån detta resonemang kan ett sätt att möta de alarmerande resultaten i 

PISA 2012 avseende läsning vara ett konstaterande att både flickor och pojkar behöver 

positiva och motiverande förebilder som läser; allt för att möta sin skolsituation och det 
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framtida vuxenlivet i ett samhälle med höga krav på läskunnighet. Dessa positiva och 

motiverande förebilder är alla vi vuxna, kvinnor som män, som möter barn och 

ungdomar i hem, skola och samhälle i övrigt; med andra ord du och jag. 

4.4 Slutsats 

Min hypotes var att antalet böcker i hemmet påverkar elevers prestation i 

läsförståelse. Samtliga fem i denna rapport genomförda oberoende t-tester uppvisar med 

signifikans att så är fallet. Hypotesen kan därmed bekräftas; det finns en skillnad i 

prestation i läsförståelse mellan de eleverna med många respektive få antal böcker i 

hemmet. Ju fler böcker i hemmet desto bättre (högre) resultat avseende prestation i 

läsförståelse. 
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BILAGA 1 

T-tester av oberoende mätningar för läsförståelse del 1 till del 5 i förhållande till 

antal böcker i hemmet (från PISA-undersökningen 2012 avseende svenska elever). 
Tabell 5  

Genomsnittsresultat för ’Prestation i läsförståelse’ (read 1; söka och inhämta information) i förhållande 

till ’Hur många böcker finns det hemma hos dig’ (från PISA-undersökningen 2012 avseende svenska 

elever) 

 
Tabell 6  

Redovisning av t-test med oberoende mätningar för ’Prestation i läsförståelse’ (read 1; söka och inhämta 

information) i förhållande till ’Hur många böcker finns det hemma hos dig’ (från PISA-undersökningen 

2012 avseende svenska elever) 

 
Tabell 7  

Genomsnittsresultat för ’Prestation i läsförståelse’ (read 2; sammanföra och tolka information) i 

förhållande till ’Hur många böcker finns det hemma hos dig’ (från PISA-undersökningen 2012 avseende 

svenska elever) 

 
Tabell 8  

Redovisning av t-test med oberoende mätningar för ’Prestation i läsförståelse’ (read 2; sammanföra och 

tolka information) i förhållande till ’Hur många böcker finns det hemma hos dig’ (från PISA-

undersökningen 2012 avseende svenska elever) 
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Tabell 9  

Genomsnittsresultat för ’Prestation i läsförståelse’ (read 3; reflektera och utvärdera information) i 

förhållande till ’Hur många böcker finns det hemma hos dig’ (från PISA-undersökningen 2012 avseende 

svenska elever) 

 
Tabell 10  

Redovisning av t-test med oberoende mätningar för ’Prestation i läsförståelse’ (read 3; reflektera och 

utvärdera information) i förhållande till ’Hur många böcker finns det hemma hos dig’ (från PISA-

undersökningen 2012 avseende svenska elever) 

 
Tabell 11  

Genomsnittsresultat för ’Prestation i läsförståelse’ (read 4; löpande texter) i förhållande till ’Hur många 

böcker finns det hemma hos dig’ (från PISA-undersökningen 2012 avseende svenska elever) 

 
Tabell 12  

Redovisning av t-test med oberoende mätningar för ’Prestation i läsförståelse’ (read 4; löpande texter) i 

förhållande till ’Hur många böcker finns det hemma hos dig’ (från PISA-undersökningen 2012 avseende 

svenska elever) 
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Tabell 13  

Genomsnittsresultat för ’Prestation i läsförståelse’ (read 5; icke löpande texter) i förhållande till ’Hur 

många böcker finns det hemma hos dig’ (från PISA-undersökningen 2012 avseende svenska elever) 

 
Tabell 14  

Redovisning av t-test med oberoende mätningar för ’Prestation i läsförståelse’ (read 5; icke löpande 

texter) i förhållande till ’Hur många böcker finns det hemma hos dig’ (från PISA-undersökningen 2012 

avseende svenska elever) 

 
 

 


