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Sammanfattning 

Läs- och skrivkunnighet är av stor betydelse för studieframgångar och individers 

livssituation i vuxen ålder. Socioekonomisk bakgrund förklarar störst del av skillnader 

mellan elevers studieresultat. Elever med en fördelaktig socioekonomisk bakgrund 

klarar sig bättre i skolan och i klasser där många elever har en sådan bakgrund gynnas 

samtliga elever. Läsmiljön i hemmet har också betydelse för barnens läsförmåga. Lite 

forskning fokuserar emellertid på unga elever. Därför undersöks i uppsatsen hur 

nordiska fjärdeklassares läsförståelse i PIRLS 2006 ser ut, i relation till socioekonomisk 

bakgrund, läsmiljö i hemmet samt elevsammansättning i klassen. Detta gjordes genom 

flernivåanalyser som tar hänsyn till inom- och mellanklassvariation. Analyserna visar 

att det tidigt finns tydliga skillnader mellan elevers läsförståelse beroende på deras 

familjebakgrund. Läsmiljön i hemmet och framför allt de läsaktiviteter som föräldrarna 

ägnade sig åt med barnen innan de började skolan påverkar läsförståelsen. I klasser där 

många elever har högutbildade föräldrar får samtliga elever ett högre resultat. 

Resultaten är relativt lika bland de nordiska länderna men socioekonomisk bakgrund har 

ett större förklaringsvärde i Sverige. Detta tyder på en större skolsegregation och sämre 

kompensation från skolornas sida. För att motverka att skillnader som uppstår tidigt 

kvarstår krävs tidiga insatser för att stärka barns läsförmåga.  
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1. Inledning 
 
Utbildning skapar förutsättningar för och ger möjligheter till individer att skapa sig en god 

livssituation som vuxen. Att kunna läsa och skriva är ett första steg i utbildning. En god läs- 

och skrivkunnighet är grundläggande för att elever ska kunna ta till sig information på egen 

hand och krävs för att elever ska kunna vidareutvecklas i övriga skolämnen. Att tidig ha en 

god läsförmåga ökar chanser till höga framtida löner och minskar risken för arbetslöshet 

(OECD, 2000). Dessutom är positiva sociala effekter som bättre hälsa och mindre kriminalitet 

relaterat till en god utbildning och läs- och skrivkunnighet (Wolfe & Haveman, 2001). Utöver 

de positiva effekter som utbildning har för individer drar naturligtvis även samhället nytta av 

att ha en högutbildad befolkning. Länder där befolkningen har en god läs- och 

skrivkunnigheten har högre BNP1 och lägre ojämlikhet i lönedistributionen (OECD, 2000). 

Utbildningsprestationer och vidare utbildningsval är starkt relaterat till familjebakgrund. 

Skillnader i barns prestationer uppstår tidigt och kvarstår sedan genom utbildningssystemet 

och visas i vuxen ålder genom ekonomisk situation och sysselsättningsgrad i vuxen ålder (för 

en översikt se Coleman, 1966; Erikson & Jonsson, 1994). Föräldrars resurser i form av 

utbildning, språkkunskaper, inkomst och kunskap om utbildningssystemet är faktorer som är 

viktiga för barnens framgångar i skolan (Skolverket, 2007). Individer med en fördelaktig 

socioekonomisk bakgrund presterar bättre än övriga elever genom hela skolgången och är 

överrepresenterade vid högskolor och universitet (Erikson & Jonsson, 1994). Även den 

sociala omgivning som finns i och utanför skolan har en betydelse för studieresultat. Elever 

som går i skolor där många elever har en fördelaktig familjebakgrund klarar sig bättre än 

övriga elever (Coleman, 1961; Erikson & Rudolphi, 2010; Skolverket, 2010a). Den läsmiljö 

som finns i hemmet är också av vikt för barns läsutveckling. Redan innan de börjar skolan 

skapas förutsättningar för läsutveckling genom den läsmiljö de kommer i kontakt med 

(Heckman, 2006). 

 

Sverige deltar i ett antal internationella studier som mäter elevers kunskaper inom olika 

ämnesområden.2 Studierna ger en överblick av olika länders kunskaper inom matematik, 

                                                 
1 Bruttonationalprodukt. 
2 B.la. deltar Sverige år 2011 i TIMSS som prövar matematik och NO, internationella språkstudien som prövar 
främmande språk samt PIRLS. Tidigare har Sverige också delagit i PISA som prövar matematik, no och 
läskunskaper, ICCS som prövar samhällskunskap och TIMSS advanced som prövar matematik och fysik på 
gymnasienivå. Vissa av studierna återkommer framöver (www.skolverket.se).    
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naturkunskap, språk, samhällskunskap och läsförmåga (www.skolverket.se). De 

internationella studierna uppmärksammas och bidrar till bedömningar av och uppfattningar 

om den svenska skolans kvalitet och ger en unik möjlighet till jämförelser mellan länder 

(Pettersson, 2008). PIRLS3 är en internationell studie som testar läsförståelse bland elever 

som går i årskurs 4. En övervägande del av tillgänglig forskning fokuserar på elever i högre 

årskurser. Skillnader mellan elevers studieresultat uppstår tidigt men det finns en begränsad 

kunskap kring vad det är som påverkar yngre elevers kunskapsutveckling. Uppsatsen fyller 

således ett viktigt syfte genom att närmare undersöka vilket samband socioekonomisk 

bakgrund, läsaktiviteter i hemmet samt elevsammansättningen i klassen har med läsförståelse 

för yngre elever i Norden4 (Heckman, 2006; Tarelli & Stubbe, 2010). Detta ger en djupare 

förståelse och en mer nyanserad bild av den kunskap som finns kring sambanden idag. 

Uppsatsen fokuseras därav på att finna djupare förståelse för vad som påverkar läsförståelse i 

PIRLS 2006 i Sverige jämfört med de Nordiska länderna. 

Syfte 

Forskning visar att elevers socioekonomiska bakgrund, läsmiljön i hemmet och den sociala 

elevsammansättningen i klassen/skolan spelar en viktig roll för elevers prestationer i skolan 

samt att skillnader mellan elever uppstår i tidig ålder. Syftet med uppsatsen är att undersöka 

hur effekter av socioekonomisk bakgrund, läsmiljön i hemmet samt klassens 

elevsammansättning påverkar fjärdeklassares läsprestationer, samt att deskriptivt jämföra 

dessa eventuella effekter mellan de Nordiska länderna.  

Frågeställningar 

Hur ser sambanden ut mellan läsförståelse och socioekonomisk bakgrund, den 

socioekonomiska elevsammansättningen i klasserna samt läsmiljön i hemmet? 

 

Hur stor del av variationen mellan elevers och klassers läsförståelse förklaras av respektive 

faktor? 

 

Finns det någon skillnad mellan hur eller i vilken grad dessa faktorer påverkar läsförståelsen i 

de Nordiska länderna? 

                                                 
3 Progress in International Reading Literacy Study (http://pirls.bc.edu/). 
4 Sverige, Danmark, Norge och Island finns med i analyserna. Finland deltog inte i studien år 2006. 
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Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att undersöka de Nordiska länderna. Analyser av fler länder skulle 

innebära en större tidsåtgång än vad som faller inom ramen för denna uppsats. Dessutom är 

det av relevans att se huruvida de Nordiska länderna, som är relativt lika, eventuellt skiljer sig 

åt utifrån frågeställningarna.  

Disposition 

I avsnitt 2 följer en teoretisk genomgång av faktorer som påverkar elevers läsförmåga och 

övriga studieframgångar. Fokus ligger på forskning kring sambanden mellan socioekonomisk 

bakgrund, läsmiljö i hemmet, social sammansättning i skolor/klasser och studieresultat. I 

avsnitt 3 beskrivs och diskuteras metoden för analyserna. Här presenteras uppbyggnaden av 

PIRLS-studien, hur flernivåanalyser fungerar, variablerna som används samt modellerna för 

analysen. Resultaten presenteras i avsnitt 4 utifrån de tre analysområdena: socioekonomisk 

bakgrund, läsmiljö i hemmet och elevsammansättning i klassen. Analys med diskussion följer 

i avsnitt 5. Här diskuteras resultaten, skillnader/likheter mellan länderna samt brister i 

datamaterialet/analyserna. 
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2. Tidigare forskning och teori 

Socioekonomisk bakgrund och social omgivning 

Forskare har under många år försökt förklara orsakerna bakom de skillnader i studieresultat 

som finns mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund. Det råder inte några tvivel om 

att elever med olika familjebakgrund klarar sig olika bra både vad gäller studieresultat men 

också långsiktigt i form av utbildningsval, framgång på arbetsmarknaden och ekonomisk 

situation i vuxen ålder (Coleman, 1966; Erikson & Jonsson, 1993; Erikson & Jonsson, 1994; 

Lindahl, 2008). Traditionellt sett har teorier kring social reproduktion använts för att förklara 

dessa förhållanden. Bourdieu (1993a, b) menar att föräldrars ekonomiska-, kulturella- och 

sociala kapital5 tidigt överförs till barnen. Olika former av kapital ger tillgångar i form av 

kunskap, sociala kontaktnät eller materiella resurser. Beroende på tillgången till dessa resurser 

skapas olika förutsättningar för olika individer. I olika sociala sammanhang premieras olika 

former av kapital och ett innehav eller avsaknad av kapital kan vara avgörande för 

möjligheten att lyckas där. Överföring av kapital sker dels genom direkt 

informationsspridning men också genom outtalade förväntningar, vanor, normer, värderingar 

och att barnen lär sig sociala koder. En viss form av kapital kan också användas för att 

införskaffa nya former av kapital (Broady, 1985). Exempelvis leder utbildning, som är en 

form av kulturellt kapital, till tillträde på arbetsmarknader vilket kan resultera i nytt socialt 

eller ekonomiskt kapital (Bourdieu, 1993a, b).  

 

I skolan införskaffar sig elever kapital på samma gång som det också är en arena där sociala 

strukturer reproduceras. De elever som behärskar den kunskap och de sociala koder som 

värderas högt även i skolan gynnas av detta (Broady, 1985). Szulkin och Jonsson (2007) 

beskriver två typer av omgivningar som påverkar individers förutsättningar. I den strukturella 

omgivningen finns familjen, sociala nätverk, organisationer och lokalsamhällen. I den sociala 

omgivningen skapas gemensamma normer och värderingar av förmågor vilket formar 

individer i socialisationsprocessen. Bostadsområdet är ofta en arena där individer har stora 

delar av sitt sociala umgänge. Familjer med liknande förutsättningar tenderar även att bo i 

samma områden vilket innebär att det finns en bostads- och social segregation. Då familjer 
                                                 
5 Kapitalformer är både materiella och kunskapsmässiga resurser vilka har ett värde i samhället och kan ge tillgång till 
både materiella och sociala tillgångar (Bourdieu, 1993a, b). 
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med svagare sociala, ekonomiska eller kulturella resurser befinner sig i samma krets är risken 

större att barn som växer upp där också är resurssvaga. I så kallade ”utsatta områden” tenderar 

ett antal sociala problem att finnas i högre grad än på andra platser. Studieresultat och chansen 

till att vara sysselsatt tenderar att vara lägre och risken att hamna i bidragstagande är större 

(Coleman, 1966; Fredriksson & Åslund, 2005; Garner & Raudenbush, 1991; Hanushek m.fl., 

2003; Rutter m.fl., 1979; Sampson m.fl, 2002). Garner & Raudenbush (1991) visar att 

skillnader mellan individers studieframgångar kan relateras till den typ av område de bor i. I 

skolan värderas en viss typ av kunskap och beteende vilket ger individer som växer upp i en 

ofördelaktig strukturell omgivning sämre förutsättningar för att prestera väl i skolan (Szulkin 

& Jonsson, 2007). Ett visst utbildningsval är exempelvis beroende av kunskaper om vad som 

krävs för att komma in på utbildningen, ta sig igenom den osv., men också att det ses som ett 

realistiskt och högt värderat val. Även om individer fått tillträde till ett visst socialt rum kan 

framgångar där vara beroende av att de också kan kommunicera på det sätt som förväntas av 

dem. Att behärska ett visst habitus, ett sätt att föra sig, ger en acceptans i exempelvis skolan, 

kulturella sammanhang eller på olika arbetsmarknader.  

 

Den närliggande omgivningen är skolan som förser elever med utbildningsmässiga 

möjligheter. Genom det skolsystem som finns, skolans resurser, pedagogik och skolklimat 

skapas förutsättningar för undervisningen. Även den sociala interaktion som sker inom 

skolan, både i klassrummen och utanför, är av vikt för inlärningsmiljön och den kunskap och 

de värderingar elever tar med sig (Szulkin & Jonsson, 2007). Individer påverkas således både 

av den strukturella och den närliggande omgivningen, det sociala klimat som råder i 

bostadsområdet eller umgängeskretsen men också av de materiella och sociala förutsättningar 

som finns i skolan (Sampson m.fl., 2002). Dietz (2002) benämner detta kollektiv socialisation 

där socialt positiva eller negativa beteenden sprids genom interaktion mellan individer. 

Genom de förebilder som finns i barns sociala omgivning socialiseras de in i ett visst 

beteende och lär sig vad som är socialt accepterbart, vilka normer och värderingar som finns 

och vad som förväntas av dem. Den utbildning som förskola, fritidshem och grundskola 

erbjuder ska enligt förordningen om läroplanen vara likvärdig och anpassad till varje elevs 

förutsättningar och bakgrund. Med andra ord ska skolan kompensera de elever som har brister 

i sina kunskaper så att alla elever ges samma chanser till en likvärdig utbildning (Skolverket, 

2010). Elever från resursstarka hem klarar sig trots detta bättre i skolan (Erikson & Jonsson, 

1994). 
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Utöver elevers egen socioekonomiska bakgrund finns också ett samband mellan den sociala 

omgivningen och studieresultat (Coleman, 1961; Erikson & Rudolphi, 2010). Den 

elevsammansättning som finns i en skola eller i en klass påverkar samtliga elevers resultat, 

utöver den egna familjebakgrundens inverkan. I skolor där fler elever har välutbildade 

föräldrar klarar sig elever bättre (Szulkin & Jonsson, 2007). Det finns olika teorier kring hur 

detta sker. Det elevunderlag som finns på en skola eller det sociala umgänge som finns i 

omgivningen bidrar till de kamrateffekter som påverkar studieframgångar. Kunskapsnivån 

och aspirationsnivån bland kamrater kan skapa positiva eller negativa inlärningsmiljöer 

genom de förväntningar och normer som finns kring utbildning. Kamrater kan vara en källa 

till motivation och påverka aspirationsnivåer positivt men också hämma 

utbildningsframgångar genom att värdera andra val högre. Elevunderlaget kan också bidra 

positivt eller negativt till takten och kvaliteten på undervisningen genom den interaktion som 

sker vid undervisningstillfället. Om ett stort antal elever kräver mer tid och stöd och även kan 

hjälpa varandra i mindre grad måste undervisningstiden anpassas därefter (Bellin m.fl., 2010; 

Coleman, 1988; Hanushek m.fl., 2003). Lärarnas förväntningar på elever, motivation att lära 

ut och förutsättningar som finns i klassrummet, både gällande materiella resurser och 

elevunderlag, kan också vara av betydelse. Då lärare har höga förväntningar på elever 

presterar de också bättre. Bara genom att läraren vet att elever kommer från resursstarka hem 

och förväntar sig goda prestationer ökar chanserna till goda resultat (Szulkin & Jonsson, 

2007). Skolor där många elever kommer från resursstarka hem kan tänkas ha möjlighet att 

erbjuda en effektivare undervisningsmiljö, vilket i sig leder till bättre studieframgångar. Det 

kan handla om materiella resurser eller tillgång till motiverade lärare. Det kan också vara så 

att vissa skolor har studiemotiverade elever vilket gör lärarna mer motiverade och ger en mer 

effektiv undervisning (Rutter m.fl, 1979). I en jämförelse av sex länder som deltog i PIRLS 

2001 hade Sverige starkast effekt av elevsammansättning. Elever som går i klasser där de 

flesta har högutbildade föräldrar har större sannolikhet att nå ett gott resultat6 och tvärtom för 

elever som går i klasser där de flesta har lågutbildade föräldrar (Ammermueller & Pischke, 

2009; Skolverket, 2010a). Skolverket (2010a) visar att elever som själva har högutbildade 

föräldrar tjänar mer på att gå i en klass där många har högutbildade föräldrar än vad elever 

med lågutbildade föräldrar gör. Andra resultat tyder emellertid på att elever med olika 

socioekonomisk bakgrund påverkas i lika grad av att gå i en klass där många elever har en 

fördelaktig familjebakgrund (Ammermueller & Pischke, 2009).  

                                                 
6 Baserat på den internationella studien ICCS (International civic and citizenship education study). 
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Elever med utländsk bakgrund 

Elever med utländsk bakgrund har generellt sett lägre resultat i skolan än svenskfödda elever 

och de elever som invandrat efter sju-års ålder klarar sig jämförelsevis sämst. Skillnader i 

socioekonomisk bakgrund förklarar en del av skillnaderna i studieresultat mellan infödda och 

utlandsfödda men en separat effekt kvarstår (Skolverket, 2009). På samma sätt som en 

koncentration av elever från resurssvaga familjeförhållanden är negativ för samtliga elevers 

resultat är också en koncentration av elever med utländsk bakgrund det. Sambandet blir som 

starkast då över 40 procent av elever i en klass har utländsk bakgrund. Både elever med 

svensk och utländsk bakgrund påverkas negativt av att bo i ett invandrartätt område, vilket 

också tyder på att skolan eller området i sig har en betydelse för studieframgångar (SCB, 

2007; Skolverket, 2005). I analyser baserade på tyska data från PIRLS 2006 presterade elever 

i klasser där över 70 procent hade utländsk bakgrund motsvarande ett skolår efter de elever 

som gick i klasser där enbart 5 procent hade det (Bellin m.fl., 2010).  

 

Tillhörigheten till en specifik etnisk grupp kan också innebära fördelar eller nackdelar för 

utbildningsframgångar. Även för barn som växer upp i samma områden finns en effekt av att 

tillhöra en viss etnisk grupp, vilket tyder på att det är tillgången till ett visst socialt kapital 

som har en inverkan på framgångar och inte invandrarskapet i sig. Tillhörigheten till en viss 

etnisk grupp ger tillgång till både kulturellt- och ekonomiskt kapital som kan vara till fördel i 

utbildning och yrkesliv (Borjas, 1992; 1995). En annan förklaring till de lägre resultaten kan 

vara att skolor i utsatta områden, vilka ofta har en hög andel invånare med utländsk bakgrund, 

har sämre förutsättningar att ta hand om de elever som finns på skolan då extra resurser krävs 

för att kunna möta deras behov. Det kan handla om att de har en högre personalomsättning 

eller en lägre andel behöriga lärare (Skolverket, 2005). Portes och MacLeod (1996) visar att 

de sociala och ekonomiska förutsättningar som olika etniska grupper hade vid 

invandringstillfället och de resurser de hade med sig från hemlandet hade stor inverkan på hur 

kommande generation klarade sig i skolan och yrkeslivet. Den negativa effekt som följde av 

att tillhöra andra generationens invandrare7 blev starkare då barnen gick i skolor med goda 

resultat. Sambandet kan tyckas motsägande men kan bero på att föräldrar oftast levde i 

fattigdom och utanförskap och försökte kompensera detta genom att välja bättre skolor åt sina 

barn. Trots höga ambitioner innebar deras livssituation att barnen inte lyckades, trots att 

skolan till synes var bättre. Andra etniska grupper klarade sig istället bättre i ”sämre” skolor 
                                                 
7 Det vill säga elever födda i landet med föräldrar födda utomlands. 
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på grund av den starka sociala sammanhållning som fanns inom gruppen. Man ”såg efter” 

varandras barn vilket gav barnen en självklar social plats i en kultur som värderade utbildning 

högt (Portes & MacLeod, 1996; Zhou & Bankston, 1994). De skillnader som finns mellan 

gruppers färdigheter tenderar att stå kvar mellan generationer och även andra generationens 

invandrare klarar sig sämre än infödda. Exempelvis tenderar medellönen hos den etniska 

gruppen man tillhör påverka framtida lön.  Denna effekt blir svagare ju längre tid personerna 

har bott i landet även om sambanden kvarstår starkare och längre än man tidigare trodde 

(Borjas, 1992).   

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den sociala omgivning elever befinner sig i både i 

och utanför skolan är viktig för elevers inlärning och studieresultat. De sociologiska teorier 

som beskriver socialisation och hur social omgivning har en inverkan på individer är väl 

beprövade. Det finns många studier som på olika sätt visar hur kamrateffekter verkar i olika 

sammanhang (Erikson & Jonsson, 1994; SCB, 2007; Szulkin & Jonsson, 2007; Willms, 

1986). Socioekonomisk bakgrund har en inverkan på individuell nivå men effekten ”spiller 

också över” på övriga elever i omgivningen. Den sociala omgivningen bildar tillsammans 

med elevers individuella bakgrund och situationen i skolan/klassen förutsättningar för 

inlärning i skolan. Det finns således stabila resultat över tid som tyder på att kamrateffekter 

har en signifikant roll för svenska elevers prestationer och att densiteten av elever med 

utländsk bakgrund också har en särskild effekt, samt att skolan inte lyckas utjämna effekten 

av social bakgrund på individ- eller kollektiv nivå (Ibid).  

Skillnader mellan skolor 

Skillnader mellan skolors resultat har ökat under 1990-talet (Skolverket, 2006, Gustafsson 

2006) Enligt OECD (2000) ökar också klyftorna i utbildningsframgångar mellan elever som 

kommer från mest och minst resursstarka hem. Gustafsson (2006) visar att effekten av 

socioekonomisk bakgrund har ökat signifikant mellan 1991 och 2001 och så också variationen 

mellan skolors resultat, en så kallad mellanskolvariation. Andelen variation mellan skolors 

genomsnittliga meritvärde som kunde förklaras av skolans socioekonomiska 

elevsammansättning var år 1998 ca åtta procent och hade år 2004 ökat till ca tolv procent 

(Skolverket, 2006). Även PISA8-undersökningen visade att mellanskolvariationen har ökat 

sedan början på 2000-talet och låg på ca 19 procent år 2009. Trots att mellanskolvariationen i 

                                                 
8 Programme for International Student Assessment.  
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Sverige är den femte lägsta bland de deltagande länderna har variationen mer än fördubblats 

sedan år 2000 (Skolverket, 2010b).  

 

Det är svårt att fastställa att det faktiskt är kamrateffekter som har betydelse för elevernas 

studieframgångar. Det skulle kunna vara så att det finns andra, bakomliggande faktorer, som 

är det som egentligen påverkar eleverna (Erikson & Jonsson, 1996). Elever är inte 

slumpmässigt fördelade mellan skolor utan finns där på grund av att de bor i närområdet eller 

har gjort ett aktivt val att gå där. Föräldrar som själva är högutbildade eller har höga 

ambitioner för sina barn är också de som aktivt väljer skolor (Bellin m.fl., 2010). I Skottland 

visades att välutbildade föräldrar i större grad aktivt valde skola åt sina barn under de första 

åren då valfrihetsreformen infördes där. När reformen var etablerad blev det aktiva valet 

vanligare bland lågutbildade föräldrar medan högutbildade istället undvek offentliga skolor 

och valde privatskolor (Willms, 1986). Studiemotiverade elever med målinriktade föräldrar 

söker sig till vissa skolor och effekten som tycks komma av en hög koncentration av elever 

med hög socioekonomisk bakgrund eller skolan kan egentligen bero på att eleverna redan är 

högpresterande eller studiemotiverade och därför valt just den skolan (Skolverket, 2006). Det 

fria skolvalet tillsammans med bostadssegregationen kan därför vara en bidragande faktor till 

en ökad skolsegregering (Skolverket, 2009). Med andra ord leder skillnader i 

familjebakgrunden till olika skolval, vilket i sin tur innebär en ökad social segregation mellan 

skolor och större skillnader i resultat mellan skolor (Gustafsson, 2006; Roberson & Symons, 

2003). Det mesta pekar på att en ökad skolsegregering har negativa effekter för genomsnittligt 

studieresultat. Utifrån perspektivet att elevers resultat bestäms av deras egen och deras 

skolkamraters förmåga verkar det optimala ur ett samhällsperspektiv vara att ha så blandade 

klasser som möjligt (Robertson & Symons, 2003).  

Tidig inlärning och läsmiljö i hemmet 

Det traditionella sättet att se på social reproduktion har många gånger kritiserats för att förbise 

föräldrarnas aktiva roll i barnens uppväxt. Fokus har legat på så kallad ”finkultur” och andra 

former av kulturellt kapital och kritiker menar att det inte är detta som är det primära i hur 

resurser överförs från föräldrar till barnen. De menar också att det inte är denna finkultur som 

är avgörande för hur barnen sedan lyckas i skolan och arbetslivet. Ett annat perspektiv ser i 

större grad till föräldrarnas egna läsvanor och andra indikatorer på läsmiljön i hemmet som en 

viktig förklaring till barnens studieframgångar. Barns språkkunskaper och kognitiva förmågor 
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är det som är viktigt för deras utveckling. Hur föräldrarna stimulerar barnens utveckling 

genom den ”läromiljö” de erbjuder i hemmet är därför det som i första hand påverkar barnens 

eventuella framgångar (Farkas, 1996; Park, 2008). Både i PIRLS som genomfördes 2001 och 

2006 visades att läsmiljön i hemmet var relaterad till barns läsprovsresultat (Park, 2008; 

Tarelli & Stubbe, 2010).  

 

Alla aspekter av utveckling, både fysisk och emotionell, påverkas av omgivningen en person 

befinner sig i. Både kognitiva och icke-kognitiva förmågor skapar förutsättningar för 

individers fortsatta utveckling. Forskning kring barns utveckling betonar vikten av hemmets 

läsmiljö som bidragande orsak till hur barns kognitiva och språkliga förmågor stimuleras 

(Farkas & Beron, 2004; Park, 2008). Vad barnen får med sig hemifrån är till stor del beroende 

av de sociala aktiviteter som sker redan innan barnen börjar skolan. Tidig läsförmåga 

påverkar vidare läsutveckling och kan på så sätt förutspå framtida skillnader i läsförmåga 

(Paris & Cunningham, 1996). Kognitiv, social och emotionell kunskap bidrar till att göra 

inlärningen mer effektiv och därför blir det lättare att fortsätta lära sig nya saker för barn som 

fått öva upp förmågorna hemma (Heckman, 2006). Att tidigt behärska dessa förmågor ger 

ökad motivation och redskap för att fortsätta utvecklas. Inlärningskurvan är som brantast i 

tidig ålder och jämnas ut markant redan innan barnen börjar skolan. De kunskapsskillnader 

som finns mellan elever från familjer med god eller sämre ekonomi visas redan vid sex-års 

ålder och förändras inte mycket fram till det att barnen fyllt tolv år. Med andra ord läggs en 

stor del av grunden för kunskapsskillnaderna redan innan barn börjar skolan och lite av den 

skillnad som finns jämnas ut under skolåren (Reynolds m.fl., 2003). Två satsningar som 

gjordes på förskolor i USA för att ge barn med ofördelaktig familjebakgrund extra resurser 

visades ha långtgående fördelar. Insatserna bestod i att träna kognitiva förmågor och riktades 

mot barn i åldrarna tre till fyra år. Satsningen resulterade i högre resultat på kunskapstest och 

en ökad motivation till inlärning. Det innebar även långsiktiga fördelar i form av 

sysselsättning, ekonomisk situation och utbildningsgrad i vuxen ålder (Heckman, 2006). 

Också Sloat m.fl. (2007) visar att tidiga insatser är det som behövs och är mest effektivt för att 

motverka att skillnader mellan elever kvarstår. Elever i skolor med en hög andel elever från 

ekonomiskt missgynnade familjer hade sämre läsförmåga än andra skolor redan i årskurs 1-3 

(Cortina m.fl., 2008).  

 

Att läsa och samtala om böcker i hemmet, ha tillgång till böcker samt föräldrarnas attityder 

till läsning är viktigt för att barnen ska uppmuntras och involveras i läsning (Park, 2008; 
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Tarelli & Stubbe, 2010). Läsning i hemmet är till stor del inbäddad i vardagsaktiviteter och 

behöver inte vara direkta läs- och skrivaktiviteter (Park, 2008). Myrberg och Rosén (2008) 

visar att en del av effekten av föräldrars utbildning på läsprestationer kan förklaras av antalet 

böcker i hemmet, läsaktiviteter som skedde med barnet innan skolstart samt den förståelse av 

bokstäver, ord och meningar barnet hade innan skolstart. Tillgången till böcker i hemmet har 

ett starkt samband med skolresultat och kan i sig underlätta för barns läsfärdigheter men kan 

också ses som ett objekt som tyder på föräldrarnas sociala position och inställning till läsning 

(Paris & Cunningham, 1996). Hur föräldrar värderar läsning har också en stor betydelse för 

den läsmiljö de skapar för barnen. De aktiviteter och de resurser de tillhandahåller för barnen 

skapar den läsmiljö som förser barnen med läsfärdigheter. De elever som anser att de är goda 

läsare och är motiverade har oftast också en god läsmiljö hemma (Kennedy & Trong, 2010).  

Det finns stora skillnader i hur läsmiljön i hemmet ser ut för barn från familjer med hög 

respektive låg socioekonomisk bakgrund. Svaga läsmiljöer i hemmet är vanligare bland 

familjer med låg socioekonomisk bakgrund vilket är en viktig anledning till de 

utbildningsmässiga nackdelar dessa barn har (Myrberg & Rosén, 2008; Park, 2008). Det finns 

också skillnader mellan hur de positiva effekterna av föräldrarnas utbildningsbakgrund 

förmedlas till barnen. I analyser baserade på data från PIRLS 2001 visades att de ”direkta 

effekterna” av föräldrarnas utbildning var starkare i vissa länder medan olika typer av 

läsaktiviteter med barnen var det som har störst effekt i andra länder. Det varierade också 

mellan vilka typer av läsaktiviteter som hade störst effekt på barnens läsprovsresultat 

(Myrberg & Rosén, 2008). I de nordiska länderna finns en jämförelsevis god läsmiljö och 

skillnaden mellan den läsmiljö elever med hög och låg socioekonomisk bakgrund hade 

hemma är också relativt liten jämfört övriga länder (Park, 2008; Tarelli & Stubbe, 2010).  

De nordiska länderna 

Historiskt sett har de nordiska länderna följt en likartad utveckling. Kulturellt och politiskt 

liknar länderna varandra och relationerna dem emellan präglas av samarbete. Länderna var 

tidiga med att införa en allmän och obligatorisk skola. Skolsystemen i samtliga nordiska 

länder har ett uttalat syfte att verka för en likvärdig skola. I länderna finns också sociala 

skyddsnät med syftet att ge alla medborgare lika möjligheter (Engelund & Eidesgaard, 2009; 

Hautamäki m.fl, 2009). Socioekonomisk bakgrund har emellertid en inverkan på elevers 

resultat i samtliga länder. I analyser baserade på PISA-resultat från 2006 visas dels att 

resultaten på kunskapsproven skiljer sig åt mellan länderna och dels att graden av likvärdighet 
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i skolan är olika (Ibid.). Sverige har, följt av Danmark, större skillnader mellan skolors 

socioekonomiska elevsammansättning och den betydelse den har för elevers resultat är 

starkare jämfört med Norge, Finland och Island (Ibid.). En förklaring till varför ländernas 

resultat skiljer sig åt är just att sociala bakgrundsfaktorer påverkar elevers möjligheter på olika 

sätt. I en jämförelse mellan Danmark och Finland visades att undervisningen i Danmark i 

större grad var karaktäriserad av individualiserad undervisning vilket ledde till låga 

förväntningar på resultaten i skolor med en låg socioekonomisk elevsammansättning. En 

annan teori är att individer försöker undvika nedåtgående social mobilitet och minst vill uppnå 

samma sociala status som föräldrarna. Kulturella och historiska aspekter kan därför ha 

betydelse för vilka ambitioner och förväntningar som finns kring utbildning (Engelund & 

Eidesgaard, 2009). I samtliga internationella studier presterar Finland betydligt bättre än 

övriga nordiska länder och effekten av socioekonomisk bakgrund är också mindre där. En 

tolkning av detta är att skolorna i Finland är bättre på att kompensera för elevers olika 

bakgrund och förutsättningar (Ibid.) Danmark och Island går från ett decentraliserat mot ett 

centraliserat system medan det motsatta gällde för Sverige och Finland under 1990-talet. 

Norge har det mest centraliserade systemet men går också mot ett mer decentraliserat system 

(Matti, 2009). Att Sverige gått mot ett mer decentraliserat skolsystem antas vara en av 

orsakerna bakom den ökade mellanskolvariationen. Då kommuner och skolor själva får ett 

större ansvar för undervisning och resursfördelning antas skillnader i förutsättningar bli större. 

Detta gör att elevers familjebakgrund får en större betydelse för hur de klarar sig i skolan. 

Men det finns även exempel på centraliserade skolsystem där mellanskolvariationen är större 

än i decentraliserade system (Skolverket, 2009; Yang-Hansen, 2008). I Sverige och Finland 

finns inga examensprov vilket det gör i övriga länder. I samtliga länder betygssätts elever sent 

även om betygsskalorna skiljer sig åt något (Matti, 2009). 

Sveriges position i de internationella studierna 

Både vid mätningen år 2001 och 2006 hade Sverige bra resultat på läsförståelseprovet i 

PIRLS. I provet 2001 låg Sverige i topp och även år 2006 fanns Sverige bland de fem högst 

presterande länderna. Resultaten har emellertid sjunkit under perioden mellan 1970 och 1991. 

Då en korrigering görs för ålder9 förlorar Sverige ytterligare fem platser i rangordningen av 

länderna i PIRLS år 2006. År 2006 visade resultaten från PISA att Sverige låg något över 

                                                 
9 Eftersom elever i olika länder börjar skolan vid olika ålder och elever från både klass 3 och 4 deltog i vissa länder 
korrigeras för ålder. 
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medelvärdet men pekade på en svagt neråtgående trend jämfört med mätningen 2003 

(Lindahl, 2008; Skolverket, 2010b). 
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3. Metod 
PIRLS 

IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) är en 

internationell organisation som bland annat organiserar PIRLS. I Sverige görs detta i 

samarbete med skolverket.10 Studien undersöker läsförmågan bland elever i fjärde klass. 

PIRLS genomfördes år 2001, år 2006 och nästa studie genomförs år 2011. Uppsatsen bygger 

på data från 2006. Utöver läsprovet fyller elever, föräldrar, rektorer och lärare även i enkäter 

för att ge information om familjebakgrund och de förutsättningar som finns i skolan. År 2006 

deltog 43 länder i studien. I Sverige deltog 239 klasser och 4394 elever. I Norge deltog 228 

klasser och 3837 elever. I Island deltog 232 klasser och 3673 elever. I Danmark deltog 209 

klasser och 4001 elever (www.skolverket.se). 

Urval 
Ett stratifierat urval används för att välja ut de skolor och elever som deltar i PIRLS. Det 

innebär att urvalet sker i två steg. För att vara säker på att olika stora skolor från olika delar av 

landet kommer med i urvalet grupperas de och sedan dras ett slumpmässigt urval från varje 

grupp. I ett andra steg väljs en eller två klasser per skola slumpmässigt ut genom ett 

systematiskt slumpmässigt urval. Samtliga elever i de utvalda klasserna var ombedda att delta 

i studien (Kennedy, m.fl., 2007).  

Flernivåanalys 

Datamaterialet i PIRLS innehåller information om elever och de klasser/skolor de går i. Ett 

bra sätt att hantera datamaterial som finns på två nivåer, med elever grupperade i klasser, är 

flernivåanalys. När observationer finns grupperade i geografiska områden, i institutioner (t.ex. 

skolor eller arbetsplatser) eller liknande finns anledning att tro att det kan finnas ett beroende 

mellan observationer. Två elever som går i samma klass antas ha mer gemensamt med 

varandra än med elever som går i en annan klass. De befinner sig i en liknande 

undervisningsmiljö både fysiskt och socialt då de finns i samma klassrum med samma 

undervisningssituationer, skolmiljö och klasskamrater. Elever som går i samma klass antas i 

större grad ha liknande resultat och observationerna antas således inte vara oberoende av 
                                                 
10 Skolverkets hemsida för internationella studier: 
http://www.skolverket.se/sb/d/251;jsessionid=6427DFE8D0B221FDD724C12CF14789E8 
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varandra. Oberoende observationer är ett antagande vid enkel regressionsanalys medan 

flernivåanalys kan förklara eventuella beroenden inom klasser. Det finns andra metoder för att 

hantera liknande datamaterial, genom att t.ex. inkludera dummyvariabler för varje grupp 

och/eller inkludera förklarande variabler på gruppnivå i analysen. Detta kan emellertid vara 

svårt då datamaterialet är stort och grupperna många och dessutom är sambanden ofta 

komplexa varför det är svårt att få med alla förklarande variabler i analysen. Att bortse från ett 

eventuellt beroende mellan observationer kan innebära att felaktiga slutsatser dras kring 

resultaten då standardfel underskattas och p-värden således bli för små. En ytterligare fördel 

med flernivåanalys är att både inom- och mellangruppsvariationen kan beräknas. Det går 

således att se hur stor del av den totala variationen i resultaten som finns mellan elever 

respektive klasser. Dessutom går det att undersöka hur effekter på klassrumsnivå ser ut samt 

vilken inverkan dessa effekter har på elever (Raudenbush & Bryk, 2002; Steele, 2008).11 
 

I figur 1 visas en enkel regressionsanalys med en regressionslinje och punkter för varje 

observation i olika klasser (olika färger). Här tas ingen hänsyn till att observationerna finns 

grupperade i olika klasser. I figur 2 visas istället hur regressionen ser ut då hänsyn tas till att 

individerna finns grupperade i klasser, en flernivåanalys. Varje klass (linjer med olika färger) 

har ett eget intercept, det vill säga medelvärde, men alla lutningar är desamma. Varje klass har 

sin egen regressionslinje med ett eget intercept som utgör utfallen för de klasserna 

(Raudenbush & Bryk, 2002). Således finns en avvikelse dels från klassen till det totala 

medelvärdet och dels från varje individ till klassens medelvärde (se figur 3). På så sätt går det 

att räkna ut både en inom- och mellanklassvariation ur den totala variationen i modellen. Den 

totala variationen i modellen är variationen mellan klasser, vilken baseras på avstånden 

mellan klassernas medelvärde från det totala medelvärdet samt variationen mellan individer, 

vilken baseras på avstånden mellan elevernas individuella värden och klassmedelvärdet (se 

figur 3).  

 

                                                 
11 I analyserna antas att effekten av de förklarande variablerna är desamma för samtliga klasser. Det går att anta det 
motsatta, och då låta effekten variera mellan klasser. I uppsatsen finns dock inga antaganden kring varför effekterna 
skulle skilja sig åt mellan klasser, och därför antas så kallade ”fixed effects”. 
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Figur 1. Enkel regressionsanalys med elever i olika klasser.12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2. Regressionslinje med varierande intercept och medelvärden för klasser.13 

 

 

                                                 
12 Hämtat från http://www.cmm.bristol.ac.uk/research/Lemma/ 
13 Hämtat från http://www.cmm.bristol.ac.uk/research/Lemma/ 
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Figur 3. Klassen 1:s avvikelse från det genomsnittliga medelvärdet.14 

Analysmodellerna 

Analyserna i uppsatsen genomförs i tre steg i programvaran HLM 6.0. I ett första steg 

analyseras den individuella familjebakgrunden. Då tidigare forskning tyder på att det är dessa 

faktorer som till störst del förklarar utbildningsresultat förväntas socioekonomisk bakgrund ha 

störst förklaringsvärde för skillnaderna mellan elevers och klassers läsprovsresultat. Genom 

att börja med att analysera familjebakgrund går det sedan att se hur stort ytterligare 

förklaringsvärde övriga variabler har samt hur effekterna av socioekonomisk bakgrund 

förändras när de läggs till i analysen. I ett andra steg analyseras läsmiljön i hemmet och 

slutligen elevsammansättningen i klassrummet. Först analyseras variabler på individnivå för 

att se hur stor del av variationen mellan klasserna som återstår och sedan hur stor del som 

förklaras när variabler på gruppnivå läggs till i analysen15 (Foy & Kennedy, 2008). 

 
Modellen på nivå ett (1), eller inomskolmodellen, skattar läsprovsresultaten för varje elev (i) i 

varje klass (j). j0β  är interceptet för varje klass (j) och tillåts variera mellan klasserna. 1β  

representerar skillnader i resultat mellan pojkar och flickor i klass j. kβ är effekten av antalet 

böcker i hemmet på läsprovsresultatet. På samma sätt skattas effekterna av samtliga variabler 

                                                 
14 Hämtat från http://www.cmm.bristol.ac.uk/research/Lemma/ 
15 Vikter har använts (housweight) enligt PIRLS användarmanual. Urvalet är gjort enligt en stratifierad urvalsmetod 
och då viktas olika grupper för att urvalet i större grad ska representera den verkliga populationen  (Foy & Kennedy, 
2008).   
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i modellen, först för familjebakgrund och sedan även för läsmiljön i hemmet. Lutningarna är 

fixerade och antas vara lika starka/svaga för samtliga klasser. ije  är elevers unika resultat på 

provet och således den slumpmässiga avvikelsen på nivå ett. Avvikelsen antas ha en 

normalfördelning.16  

 

(1) ijijkijjij eBöcKönsultat ++++= ker*...*Re 10 βββ  

 

Modellen på nivå två (2), eller mellanskolmodellen, skattar variationen i klassernas 

genomsnittliga resultat ( j0β ). är interceptet som tillåts variera mellan klasserna.  

representerar effekten av andelen elever med högskoleutbildade föräldrar i klassen på klassens 

genomsnittliga resultat.  representerar effekten av andelen elever med utländsk bakgrund 

på klassens genomsnittliga resultat. 

00G 01G

02G

ju  är varje klass slumpmässiga avvikelsen på gruppnivå. 

Interceptet för varje klass består av det totala medelvärdet plus den slumpmässiga avvikelsen 

för den specifika klassen.  

 

 (2) jj ukgrundutländskbaandelGetsutbildaduniversiteandelGG 00201000 _*_* +++=β  

Data och variabler17  

Nivå 1: Individer och deras föräldrar 
All forskning visar att flickor klarar sig bättre än pojkar i skolan (Foy m.fl., 2007). Därför 

används kön i analysen. Flickor har värdet 1 och pojkar värdet 0. 

 

Elevers socioekonomiska bakgrund mäts genom ett antal variabler: föräldrarnas 

utbildningsnivå, föräldrarnas yrkestillhörighet och den ekonomiska situationen i hemmet. 

 

Föräldrarnas utbildningsnivå är den faktor som visats förklara störst del av skillnader mellan 

elevers resultat och används därför vanligtvis som mått på socioekonomisk bakgrund. 

Föräldrarna har i enkäten angett barnets båda vårdnadshavares högsta utbildningsnivå och den 

                                                 
16 och  ),0(~ 2

eije σΝ ),0(~ 2
uj σμ Ν

17 PIRLS enkäter 2006. (Kennedy, 2006). 
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förälder som har högst utbildningsnivå inkluderas i analysen. Utbildningsnivån har delats in i 

fyra kategorier:  

1) Viss grundskola eller gick inte i skolan alls.  

2) Gymnasium.  

3) Eftergymnasial utbildning (ej högskolenivå), Högskoleutbildning (minst 80 p, men 

mindre än 120 p).  

4) Högskole-/ universitetsexamen (120-160p), Högre högskole-/ universitetsexamen (mer 

än 160 p). (Referenskategori)18.  

 

Föräldrarnas yrkestillhörighet är också en variabel som är relaterad till elevers 

socioekonomiska bakgrund och ett mått på föräldrarnas sociala-, kulturella- och ekonomiska 

kapital. Yrkeskategorierna är indelade i fyra kategorier:  

1) Mellan/högre tjänstemän (Ledande befattningar, enhetschefer, företagsledare för större 

företag, högre tjänstemän inom stat, kommun, landsting, akademiker).  

2) Mindre företagare (färre än 25 anställda, restaurangrörelse, försäljning av varor eller 

tjänster).  

3) Lägre tjänstemän (kontorspersonal, sekreterare, handläggare, kundservice). 

4) Kvalificerade/ okvalificerade arbetaryrken (Industriarbetare, hantverkare, övriga 

arbetaryrken). 19 (Referenskatagori). 

 

Även föräldrarnas ekonomiska tillgångar är relaterat till socioekonomisk bakgrund. Förutom 

ekonomiskt kapital säger det något om social status och kulturellt-/socialt kapital.  

Föräldrarna har skattat sin ekonomiska situation och den är indelad i fyra kategorier: 

1) Väldigt god. 

2) Ganska god.  

3) Medel. 

4) Inte så god eller inte alls god. (Referenskategori). 

 

                                                 
18 Referenskategori är den grupp som övriga grupper jämförs med. De har således värdet 0 i analysen. 
19 I Sverige delas traditionellt sett yrken in något annorlunda och mer detaljerat: 
(http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Forsta_Statistik/Klassifikationer/_Dokument/SEI-MIS.pdf). 
Indelningen är dock gemensam för samtliga länder i studien och är det mått som finns att tillgå i datamaterialet, även 
om indelningen är något ”trubbig” för de Nordiska länderna.  
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Läsmiljön i hemmet mäts genom tre variabler: läsaktiviteter som föräldrarna ägnade sig åt 

med barnen innan de började skolan, föräldrarnas attityd till läsning samt antal böcker i 

hemmet. 

 

Läsaktiviteter som föräldrar ägnade sig åt med barnen innan de började skolan är ett index 

som baserat på föräldrarnas rapportering av hur ofta de ägnade sig åt följande aktiviteter: 

”läsa böcker, berätta sagor, sjunga sånger, leka med alfabetleksaker, prata om sådant ni hade 

gjort, prata om sådant ni hade läst, leka ordlekar, skriva bokstäver eller ord, läsa högt från 

skyltar och etiketter samt gå till bibliotek”. Svarsalternativen är fördelade enligt en tregradig 

skala: Aldrig eller nästan aldrig (1), Ibland (2) och ofta (3). Indexet går mellan 0 och 2. En 

hög nivå på indexet indikerar en hög grad av läsaktiviteter.  

 

Föräldrars attityd till läsning är ett index baserat på hur väl föräldrarna håller med om 

följande påståenden: ”jag läser bara om jag måste, jag tycker om att prata om böcker med 

andra, jag tycker om att läsa på min fritid, jag läser bara om jag behöver information samt att 

läsa är viktigt hemma hos oss”. Svarsalternativen är fördelade enligt en fyrgradig skala: Håller 

absolut inte med (1), håller inte med (2), håller med (3) och håller absolut med (4). Negativa 

påståenden kodades tvärtom. Indexet går mellan 0 och 3. Ett högt värde på indexet indikerar 

en positiv attityd till läsning.  

 

Antal böcker i hemmet kan både ses som en direkt faktor till de läsmöjligheter som finns i 

hemmet men också som ett mått på föräldrarnas kulturella kapital. Skalan går från 0-10 

böcker i hemmet (0), 11-25 (1), 26-100 (2), 101-200 (3) och mer än 200 böcker i hemmet (4). 

 

Utländsk bakgrund har visats ha en effekt på hur elever klarar sig i skolan, utöver den effekt 

socioekonomisk bakgrund har. Elever delas in i tre kategorier baserade på deras bakgrund:  

1) Elever födda i Sverige med minst en svenskfödd förälder. (Referenskategori). 

2) Elever födda i Sverige med två utlandsfödda föräldrar, vilket också benämns andra 

generationens invandrare i uppsatsen. 

3) Elever födda utomlands. 

Nivå 2: Klassrummen 
För att kunna analysera vilket samband elevunderlaget i klassrummet har med elevers 

läsprovsresultat inkluderas även variabler på ”klassrumsnivå”. Andelen elever vars föräldrar 
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har högskoleexamen eller högre i klassen används i analysen som mått på den 

socioekonomiska elevsammansättningen i klassen. Här är det den genomsnittliga 

socioekonomiska elevsammansättningen som analyseras och inte individernas egen 

familjebakgrund. På samma sätt används andelen elever i klassen som är födda utomlands i 

analysen för att se hur sambandet mellan läsprovsresultaten och andelen elever med utländsk 

bakgrund påverkar resultaten för samtliga elever i klassen.  

Läsförståelse – den beroende variabeln 

Den beroende variabeln i analyserna är elevers resultat på läsprovet i PIRLS. Eftersom det är 

ett omfattande test med tillhörande enkäter finns inte utrymme att låta varje elev göra hela 

läsförståelsetestet. Varje elev gör enbart en del av testet och precisionen av resultaten för varje 

enskild elev blir därför låg. Genom att använda så kallade plausibla värden kan 

väntesvärdesriktiga skattningar erhållas. Utifrån elevens resultat på den del de genomfört samt 

dennes individuella bakgrundsfaktorer skapas en sannolikhetsfördelning för elevens resultat 

på hela läsförståelsetestet. Utifrån det dras sedan slumpmässigt fem värden som utgör elevens 

sannolika läsförståelseresultat. I analysen tas dessa fem värden med i beräkningarna. 

Konstruktionen av resultatpoängen försvårar skattningen av vad som är ett högt eller lågt 

resultat, då det inte finns något maxvärde på skalan (Davier m.fl., 2009; Kennedy m.fl., 

2007). 95 procent av populationen förväntas prestera inom +/- 2 standardavvikelser från 

medelvärdet för hela populationen som är 500 poäng20. En standardavvikelse är 100 poäng 

och förväntas 95 procent av populationen prestera mellan 300 och 700 poäng.  

Imputerade värden 

Vid beräkningar i HLM sker en radvis eliminering av bortfall vilket innebär att en observation 

som saknar data på någon variabel i analysen utesluts. I detta fall är det mellan 4 och 25 

procent av elever eller föräldrar som inte har svarat på någon av frågorna.21 För att minska 

påverkan på analyserna har bortfall ersatts med medelvärdet för den specifika variabeln, så 

kallade imputerade värden. På så sätt har samtliga observationer värden på samtliga variabler 

och utesluts då inte ur analysen. Nackdelen med detta är att medelvärdet inte alltid är 

representativt för hur personerna faktiskt skulle svarat. Om bortfallet inte är slumpmässigt 

fördelat i urvalet kan imputerade värden vara missvisande för resultaten. För vissa av 

variablerna (t.ex. föräldrarnas utbildningsnivå eller elevers etniska härkomst) är det troligt att 

                                                 
20 Enligt skalan som fastställdes i PIRLS 2001, antaget normalfördelning. Det är också det värde som används i 
PIRLS 2006 för att kunna mäta förändringar över tid. 
21 Se Resultatavsnittet, tabell 1 för exakta bortfallssiffror per variabel för varje land. 
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det till större delen är en viss grupp som inte har svarat. För varje variabel har därför en 

dummyvariabel inkluderats i analysen, som har värdet 1 om observationen är ett bortfall och 0 

annars. På så sätt går det att kontrollera för effekten av de imputerade värdena och också att se 

om och i så fall på vilket sätt effekten av variablerna skulle påverkats om det inte fanns något 

bortfall.22 

                                                 
22 Se Bilaga 1, tabell 10. 
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4. Resultat 
Deskriptiv presentation 

I tabell 1 nedan visas deskriptiva data för indikatorer på socioekonomisk bakgrund, etnicitet 

och kön. De Nordiska länderna har en generellt god läsförståelse jämfört med övriga 

deltagande länder (Foy m.fl., 2007). Bland de Nordiska länderna har Sverige högst resultat på 

läsprovet följt av Danmark. Island och Norge har signifikant lägre resultat än Sverige. 6 av 

samtliga deltagande länder har signifikant högre resultat än Sverige23 (Foy m.fl., 2007; 

Skolverket, 2007). Det är ungefär lika många pojkar och flickor som deltar i studien. Mellan 

80-90 procent av eleverna i studien är födda i landet och har minst en förälder som också är 

det. Sverige har högst andel andra generationens invandrare (10,8 procent) och också högst 

andel utlandsfödda elever (3,3 procent). Andelen andra generationens invandrare skiljer 

nästan 10 procent jämfört med Island som har lägst andel. Över 50 procent av samtliga elever 

har föräldrar med någon form av eftergymnasial utbildning. Norge har högst andel 

högskoleutbildade föräldrar (42,1 procent) jämfört med Sverige som har lägst andel (30,8 

procent). 24  

 
Tabell 1   Sverige Norge Island Danmark 
Läsförmåga (medelvärde på landsnivå) 549 498 511 546 
Individnivå (Nivå 1)      
Flickor  48.3 49.4 49,9 48.7 
Pojkar   51.7 50.6 50,1 51.3 
      
Född i landet med minst en 
förälder född i landet  81 81,9 87,6 85,5 
Född i landet med två föräldrar födda 
utomlands 10,8 6,2 1 

 
6,6 

Utlandsfödd    3,3 2,3 1,5 2,1 
Bortfall  4,1 9,6 9,9 5,8 
Indikatorer på socioekonomisk bakgrund, kön och fördelning per land. (%) 
 
 

                                                 
23 Sverige, Danmark och Island har signifikant högre resultat än det internationella genomsnittet (500) medan 
Norges resultat inte går att skilja från genomsnittet. 
24 Jämfört med nationella data är utbildningsnivån i PIRLS data något överestimerad. Enligt SCB 2009 har 17,8 
procent av befolkningen (16-64 år) eftergymnasial utbildning längre än 3 år. Räknar man dessutom med de som har 
eftergymnasial utbildning (som enligt SCB:s definition skulle kunna vara högskoleutbildning) som är kortare än 3 år 
blir motsvarande siffra 30,8 procent (www.scb.se). Att övriga länder har högre utbildningsnivå än Sverige kan bero 
på samma överskattning, eller att definitionerna i frågeformuläret inte fungerat lika bra för deras utbildningssystem. 
Samma resonemang gäller för andelen universitetsutbildade i klassen, där Norge, Danmark och Island har högre 
medelvärde än Sverige.   
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Tabell 1, fortsättning.  Sverige Norge Island Danmark 
Grundskoleutbildning  5,7 4,1 8 8,2 
Gymnasieutbildning  18,1 15,6 16,8 8,6 
Eftergymnasial men ej högskola  29,8 26,1 16,3 23,8 
Högskole/universitetsutbildning   30,8 43,1 34,1 42,9 
Bortfall  15,6 11,1 24,8 16,5 
      
Mellan/högre tjänstemän   53,0 52,0 39,5 51,2 
Mindre företagare  9,4 8,5 8,8 8,5 
Lägre tjänstemän  19,4 16,4 15,6 20,0 
Kval/ okval. arbetaryrken  6,9 10,2 9,6 9,3 
Inte tillämpligt  2,0 3,0 1,7 2,9 
Bortfall  9,3 9,9 24,8 8,1 
Ekonomisk situation      
Väldigt god  11,7 2,9 9,6 4,7 
Ganska god  36,6 21,4 28,1 27,9 
Medel  36,6 59,9 34,2 50,0 
Inte så god/inte alls god  5,9 6,8 2,9 9,3 
Bortfall  9,2 9,0 25,2 8,1 
 Indikatorer på socioekonomisk bakgrund, kön och fördelning per land. (%) 

 
Andelen böcker i hemmet är större bland de nordiska länderna jämfört med genomsnittet för 

alla länder som deltar i PIRLS.25 Mellan 25-29 procent har mer än 100 böcker hemma och 32-

41 procent har 51-100 böcker hemma, 24-26 procent har 26-50 böcker hemma och 6-17 

procent har 25 böcker eller mindre. Ungefär hälften av elevernas föräldrar ägnade sig mycket 

ofta åt läsaktiviteter med barnen innan de började skolan (Skolverket, 2007). Det är vanligare 

att högutbildade föräldrar ägnade sig åt läsaktiviteter med barnen innan de började skolan.26 

Korrelationen är starkast i Sverige vilket indikerar att det är en större skillnad mellan hur hög- 

och lågutbildade föräldrar ägnade sig åt läsaktivitet jämfört med de övriga länderna.  

 

Sammansättningen av elever ser olika ut i olika klasser (se tabell 2 nedan). Det finns klasser 

med en hög koncentration av elever med högskoleutbildade föräldrar och klasser med en låg 

koncentration av elever med högskoleutbildade föräldrar.27 I en genomsnittlig nordisk klass 

har mellan 35 och 50 procent av eleverna föräldrar med högskoleutbildning. 

Standardavvikelsen är dock stor vilket tyder på att klasserna är heterogena och att spannet i 

fördelningen är stort. Sverige sticker ut med att ha klasser med en högre andel elever med 

                                                 
25 Också jämfört med OECD genomsnittet ligger de Nordiska länderna högt. 
26 Måttet som använts är Pearsons R vilket är ett normerat mått som beskriver styrkan och riktningen av ett 
samband. Ett positivt värde innebär att höga värden på x är associerade med höga värden på y och ett negativt värde 
att höga värden på x är associerade med låga värden på y (Edling och Hedström, 2003). Pearsons R är 0,214 i 
Sverige, 0,159 i Norge, 0,160 i Island och 0,160 i Danmark. 
27 Danmark är det enda landet där det inte finns någon klass där alla elevers föräldrar har högskole- eller 
universitetsexamen, dock finns det minst en klass där 95 procent av eleverna har sådan bakgrund. 
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utländsk bakgrund jämfört med de andra länderna. Även här är fördelningen av elever med 

utländsk bakgrund i större grad koncentrerad i vissa klasser. I Sverige är 63 procent av 

eleverna födda utomlands i den klass med högst andel medan motsvarande för Danmark är 24 

procent. I en genomsnittlig klass har ca 3 procent av eleverna utländsk bakgrund. Över hälften 

av alla elever har föräldrar som arbetar som mellan/högre tjänstemän. Sverige är det land där 

lägst andel föräldrar arbetar inom traditionella arbetaryrken. De flesta föräldrarna har angett 

att de har en god eller medel ekonomisk situation.  

 
Tabell 2  Sverige Norge Island Danmark 
Klassrumsnivå (Nivå 2)       
Andel elever vars föräldrar har högskole/universitetsutbildning  
Medelvärde  35.8 48,5 45.6 50.8 
SD  22.6 18,0 21 19.2 
Min   0 0 0 0 
Max    100 100 100 95 
Andel elever som är födda utomlands med två föräldrar födda utomlands   
Medelvärde   3,6 2,6 2.6 2,8 
SD  7,6 4,4 4.9 4,4 
Min   0 0 0 0 
Max   63 29 50 24 
Variabler på klassrumsnivå och fördelning per land28. 

Flernivåanalys 

Andelen variation 

Elever har olika god läsförmåga och därav finns en variation läsprovsresultaten. Då data finns 

på fler nivåer är det möjligt att undersöka huruvida det även finns en skillnad mellan klassers 

genomsnittliga resultat. I tabell 3 visas andelen variation som finns mellan individers 

läsprovsresultat och andelen som finns mellan klassers läsprovsresultat för respektive land. 

Det är dessa skillnader som kommande analyser avser förklara. Den största andelen variation 

finns mellan enskilda elever. Av den totala variationen i resultaten finns 87 procent mellan 

elever och 13-14 procent mellan klasser i Sverige, Norge och Danmark.29 I Island finns en 

något mindre variation mellan klasserna. Ca 91 procent av den totala variationen mellan 

elever och nio procent av variationen mellan klasser. Läsförmågan skiljer sig åt både bland 

elever och bland klasser30  och det är rimligt att anta att det finns faktorer på både individ- och 

klassrumsnivå som förklarar skillnader i resultaten. 

 
                                                 
28 Medelvärden, min- och max värde samt standardavvikelser. 
29 Det ges av: 525,21/(525,21+3524,34)=0,1296 
30 Det vill säga variation mellan de olika intercepten för klasserna. 
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 Tabell 3 Sverige Norge Island Danmark 
       
Läsförmåga 548.22*** 497.08*** 509.82*** 545.55*** 
  (2.11) (2.69) (1.87) (2.27) 
Varianskomponenter     
Variation mellan klasser U0 525.21*** 624.11*** 402.51*** 611.93*** 
Variation mellan individer31 3524.34 3795.02 4246.62 4242.2 
      
Andel av total variation som finns 
mellan klasser (%) 13 14 9 13 
Andel av total variation som finns 
mellan elever (%) 87 86 91 87 
Antal elever 4394 3837 3673 4001 
Antal klasser 239 228 232 209 
Nollmodell för läsförmåga och andel variation mellan individer samt klasser.32 

 

Individuell bakgrund och läsförmåga 

I tabell 4 nedan analyseras effekten av elevers socioekonomiska bakgrund på 

läsprovsresultaten. Som förväntat och i enlighet med tidigare forskning har elever med en god 

socioekonomisk bakgrund högre läsprovsresultat. I samtliga länder har flickor en fördel 

jämfört med pojkar. Att ha föräldrar med högskoleutbildning samt arbetande som 

mellan/högre tjänstemän är relaterat till högre resultat33. Den största skillnaden finns mellan 

elever vars föräldrar har grundskoleutbildning som högsta utbildningsnivå och elever vars 

föräldrar har högskoleutbildning, men även jämfört med övriga utbildningsnivåer har elever 

vars föräldrar är högskoleutbildade en fördel. Effekten av föräldrarnas utbildningsnivå är som 

störst i Sverige. Det skiljer nästan 50 poäng mellan elever vars föräldrar har 

högskoleutbildning och elever vars föräldrar enbart har grundskoleutbildning (en halv 

standardavvikelse). Elever födda i landet (med minst en förälder född i landet) har som 

förväntat en bättre läsförståelse än övriga elever. Utlandsfödda elever klarar sig sämst men 

även andra generationens invandrare klarar sig sämre än infödda elever. De klarar sig dock 

bättre än utlandsfödda elever även om skillnaden är relativt liten i Norge och Danmark 

(mindre än 10 poäng). Den negativa effekten som finns av att ha lågutbildade föräldrar och 

vara utlandsfödd är nästan lika stark. En elev som har lågutbildade föräldrar och är född 

utomlands förväntas prestera nästan 100 poäng lägre än övriga elever (ca en 

                                                 
31 Variation mellan individer presenteras utan signifikansvärden. Detta beror på att värdet inte är en estimering utan 
en faktisk variation. En avsaknad av variation på individnivå skulle innebära att samtliga elever presterar exakt 
likadant på läsprovet. I ett sådant fall skulle det inte finnas någon variation att förklara och analyser 
omöjliga/irrelevanta att genomföra. 
32 Beta koefficienter med standard fel inom parentes (SE) P<0,000=***, p<0,01=**, p<0,05=*. 
33 Även en god ekonomisk situation relateras till goda resultat men effekterna är inte signifikanta. Det finns en 
korrelation mellan utbildning och ekonomi som kan vara det som gör att ekonomin inte får en signifikant effekt. 
Pearsons R är 0,168 i Sverige, 0,140 i Norge, 0,213 i Island och 0,172 i Danmark. 

26 



 

standardavvikelse).34 Föräldrarnas ekonomiska situation har en positiv effekt på 

läsprovsresultaten då man jämför de som har en väldigt god situation med de som har en 

situation som är inte så god eller inte god alls. Resultaten är emellertid inte signifikanta för 

något av länderna och ekonomisk situation har inget ytterligare förklaringsvärde då övriga 

individvariabler finns med i modellen. Skattningen av ekonomisk situation är subjektiv och 

svarsfördelningen verkar inte helt stämma överens med faktisk ekonomisk situation. Det är 

exempelvis inte så troligt att färre föräldrar i Norge skulle ha en väldigt god ekonomisk 

situation. Det går också att se att elever vars föräldrar arbetar som mellan/högre tjänstemän 

har en fördel jämfört med övriga elever. Det är den enda yrkeskategori som har en signifikant 

effekt för samtliga länder.  

 

Familjebakgrund förklarar en stor del av den variation som finns både mellan elever och 

mellan klasser. Bland den variation som finns mellan elever (se tabell 3) förklarar elevers 

individuella bakgrund (se tabell 4) 12,7 procent i Sverige, 12,9 procent i Norge, 10,03 procent 

i Island och 8,7 procent i Danmark. Av den variation som finns mellan klasser förklaras 48,8 

procent i Sverige, 30,8 procent i Norge, 24,4 procent i Island och 28,8 procent i Danmark. 

Bland de bakgrundsvariabler som analyseras har föräldrarnas utbildningsnivå starkast 

förklaringsvärde och förklarar mellan ca en tredje- och en fjärdedel35 av variationen på 

klassrumsnivå och ca 8 procent36 av variationen på individnivå.37 Att en variabel på 

individnivå också kan förklara variation på klassrumsnivå beror på hur fördelningen av 

variabeln ser ut på klassrumsnivå. Antaget att socioekonomisk bakgrund har ett samband med 

läsförståelse ser klassers resultat olika ut beroende på hur den socioekonomiska fördelningen i 

klassen ser ut. Variationen mellan klassers resultat antingen ökar eller minskar då hänsyn tas 

till socioekonomisk bakgrund. I detta fall bör således variationen mellan klasser minska 

eftersom en hög socioekonomisk bakgrund är positivt relaterat till läsförståelse. Är 

fördelningen av elever lika mellan klasser förändras inte variationen avsevärt eftersom 

samtliga klasser påverkas i lika grad av elevernas socioekonomiska bakgrund (Steele, 2008).  

 

 

 
                                                 
34 Då man adderar skillnaden mellan elever vars föräldrar har högskoleutbildning och elever vars föräldrar har 
grundskoleutbildning, med skillnaden mellan elever födda i landet och elever födda utomlands får man denna siffra. 
För Sveriges del blir det t.ex. (-46,6 + -40,78 = 87,38). 
35 33 procent i Sverige, 24,71 procent i Norge, 25,5 procent i Island och 20,31 procent i Danmark. 
36 8,8 procent i Sverige, 8,46 procent i Norge, 8,55 procent i Island och 6,18 procent i Danmark. 
37 Av den ursprungliga variation som visades i tabell 3. 

27 



 

 Tabell 4 Sverige Norge Island Danmark 
Läsförmåga (intercept) 547.93*** 488.72*** 509.93*** 530.11*** 
  (6.48) (7.54) (10.02) (6.35) 
Individnivå     
Flicka 15.95*** 18.19*** 18.4*** 13.91*** 
  (2.14) 2.99) (2.67) (2.92) 
Utbildningsbakgrund     
Högskole/universitetsutbildning referens.    
Grundskoleutbildning -46.6*** -42.71*** -43.09*** -29.1*** 
  (5.76) (7.4) (5.4) (5.63) 
Gymnasieutbildning -26.72*** -24.91*** -22.61*** -11.58* 
  (4.6) (4.39) (4.21) (4.63) 
Eftergymnasial men ej högskoleutbildning -16.96*** -16.63*** -21.48*** -7.68* 
  (3.43) (3.29) (3.55) (3.71) 
      
Utländsk bakgrund     
Född i landet med minst en förälder född i landet referens.    

Född i landet med två föräldrar födda 
utomlands -20.0*** -41.03*** -34.5** -16.06** 
  (3.66) (6.97) (11.72) (5.42) 
Född utomlands -40.78*** -51.92*** 56.22*** -22.28** 
  (9.39) (10.32) (9.39) (7.94) 
Ekonomisk situation      
Inte så/inte alls god situation referens.     
Väldigt god 8.27 10.72 7.97 -5.22 
  (5.86) (10.97) (8.99) (7.35) 
Ganska god 8.84 5.67 7.44 3.91 
  (4.99) (6.14) (7.94) (5.77) 
Medel 6.1 4.12 5.7 0.36 
  (5.1) (5.9) (8.1) (4.67) 
Yrke     
Kval/ okval. arbetaryrken referens.     
Mellan/högre tjänstemän  15.82*** 18.98*** 10.45* 29.19*** 
  (3.95) (4.58) (4.45) (5.34) 
Mindre företagare 2.06 -1.33 1.34 9.08 
  (5.2) (5.49) (5.13) (6.3) 
Lägre tjänstemän 4.06 17.51** 2.45 12.9* 
  (4.01) (4.84) (4.33) (5.45) 
      
Variation mellan klasser 268.93*** 431.99*** 304.17*** 435.75*** 
Variation mellan individer 3075.61 3305.72 3820.34 3873.9 

Andel förklarad variation mellan klasser 48,8 30,8 24,4 28,8 

Andel förklarad variation mellan individer 12,7 12,9 10,03 8,7 
Antal elever 4394 3837 3673 4001 
Antal klasser 239 228 232 209 
Individuell bakgrund och läsförmåga.38 

 

                                                 
38 Betakoefficienter med standardfel inom parentes (SE) P<0,000=***, p<0,01=**, p<0,05=*. 
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Läsaktiviteter i hemmet och föräldrarnas attityd till läsning 

Liksom tidigare forskning visar är den läsmiljö som finns i hemmet och som barnen kommer i 

kontakt med redan innan de börjar skolan av betydelse för deras läsförståelse (se tabell 5). De 

läsaktiviteter som föräldrarna ägnade sig åt med barnen innan de började skolan har en positiv 

effekt på deras läsförståelse även i fjärde klass. I Island är effekten som störst och elever vars 

föräldrar ofta ägnade sig åt läsaktiviteter med sina barn får ca 60 poäng mer än elever vars 

föräldrar aldrig gjorde det. Motsvarande för Sverige, där effekten är som lägst, är ca 20 

poängs skillnad. Även föräldrarnas attityd till läsning har en betydelse för elevers 

läsförståelse. Elever vars föräldrar har en positiv inställning till läsning presterar bättre på 

läsprovet (effekten är inte signifikant för Norge). Skillnaden mellan elever som har föräldrar 

som är minst positiva och elever som har föräldrar är som mest positiv är ca 18 poäng i 

Sverige, ca 21 poäng i Island och ca 24 poäng i Danmark. Att ha mycket böcker i hemmet är 

också positivt för läsprovsresultaten. Har eleverna fler än 200 böcker hemma får de som mest 

36 poäng mer (Danmark) på läsprovet än elever som har 0-10 böcker hemma. 

 

Den läsmiljö som finns i hemmet har en betydelse för hur barns läsförståelse, utöver 

betydelsen av familjebakgrunden i övrigt. En elev som har en god läsmiljö i hemmet och 

också en hög socioekonomisk bakgrund har således en dubbel fördel jämfört med andra 

elever. Föräldrar med hög utbildning är mer aktiva i sina läsaktiviteter med barnen. Då 

läsmiljön analyseras visas detta genom att effekterna av de variabler som mäter 

socioekonomisk status förändras (jämför med tabell 4). Vissa aspekter av det som tycks vara 

effekter av socioekonomisk bakgrund handlar om föräldrarnas läsaktiviteter i hemmet. Det 

kan även ses som den ”väg” genom vilken föräldrarnas socioekonomiska status förs vidare till 

barnen. För Danmarks del är det enbart skillnaden mellan elever vars föräldrar har 

grundskoleutbildning och elever vars föräldrar som har högskoleutbildning som kvarstår då 

hänsyn tas till läsmiljön i hemmet. Utländsk bakgrund har inte längre en signifikant inverkan 

på barnens läsprovsresultat i Danmark. På samma sätt finns inte någon signifikant effekt av 

föräldrarnas yrkestillhörighet på läsprovsresultaten i Norge. I Sverige och Island kvarstår alla 

effekter av elevers familjebakgrund vilket visar att läsmiljön i hemmet fångar upp en annan 

dimension än familjebakgrunden. Läsmiljön i hemmet förklarar ytterligare 2,5 procent av 

variationen på individnivå i Sverige, 1,5 procent i Norge, 6,6 procent i Island och 4 procent i 

Danmark. I Sverige är förklaringsnivån på klassrumsnivå oförändrad medan den ökat i övriga 

länder. I Norge är den 34,3 procent, i Island 39,2 procent och i Danmark 33,5 procent. Således 
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visas att läsmiljön i hemmet har ett ytterligare förklaringsvärde för variationen i resultat 

mellan elever och klasser.  

 

 Tabell 5 Sverige Norge Island Danmark 
Läsförmåga (intercept) 503.18*** 450.29*** 438.62*** 477.18*** 
  (8.42) (12.6) (10.79) (8.84) 
Individnivå     
Flicka 14.39*** 17.32*** 16.77*** 12.66*** 
  (2.14) (2.99) (2.58) (2.86) 
Utbildningsbakgrund     
Högskole/universitetsutbildning referens.     
Grundskoleutbildning -35.04*** -33.51*** -32.06*** -22.11*** 
  (5.91) (7.21) (5.3) (5.49) 
Gymnasieutbildning -19.62** -19.44*** -15.94*** -8.27 
  (4.86) (4.69) (4.12) (4.69) 
Eftergymnasial men ej högskoleutbildning -12.83** -12.82*** -15.14*** -4.48 
  (3.56) (3.39) (3.6) (3.59) 
      
Utländsk bakgrund     
Född i landet med minst en förälder född i landet 
referens.     
Född i landet med två föräldrar födda utomlands -15.38*** -36.96*** -34.46** -8.45 
  (3.92) (6.99) (11.82) (5.2) 
Född utomlands -34.52*** -47.06*** -50.14*** -12.42 
  (9.07) (10.69) (8.99) (7.9) 
Ekonomisk situation      
Inte så/inte alls god situation referens.     
Väldigt god 6.66 9.15 2.34 -7.69 
  (5.52) (10.86) (8.58) (6.85) 
Ganska god 7.76 3.91 4.24 2.83 
  (4.67) (6.06) (7.41) (5.55) 
Medel 6.42 2.92 3.57 -0.45 
  (4.81) (5.95) (7.58) (4.43) 
Yrke     
Kval/ okval. arbetaryrken referens.     
Mellan/högre tjänstemän  10.8** 15.77** 5.86 21.09** 
  (4.04) (4.4) (4.25) (5.55) 
Mindre företagare -0.13 -2.11 1.23 7.28 
  (5.12) (5.52) (4.98) (6.21) 
Lägre tjänstemän 2.63 16.03** 0.35 11.65* 
  (3.97) (4.84) (3.99) (5.34) 
      
Förälders attityd till läsning 5.79* 2.47 6.65** 7.94** 
  (2.66) (2.21) (2.3) (2.6) 
Läsaktiviteter i hemmet 11.41** 15.08** 31.26*** 13.85** 
  (3.74) (4.86) (3.82) (3.98) 
Böcker i hemmet 5.79** 5.26** 8.05*** 8.85*** 
  (1.44) (1.47) (1.31) (1.22) 
Individuell bakgrund, föräldrars attityder, läsaktiviteter och läsförmåga.39 
 
                                                 
39 Betakoefficienter med standardfel inom parentes (SE) P<0,000=***, p<0,01=**, p<0,05=*. 
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Tabell 5, fortsättning Sverige Norge Island Danmark 
Variation mellan klasser 268.75*** 409.87*** 244.66*** 406.71*** 
Variation mellan individer 2990.3 3249.56 3539.62 3702.35 

Andel förklarad variation mellan klasser 48,8 34,3 39,2 33,5 

Andel förklarad variation mellan individer 15,2 14,4 16,6 12,7 
Antal elever 4394 3837 3673 4001 
Antal klasser 239 228 232 209 
Individuell bakgrund, föräldrars attityder, läsaktiviteter och läsförmåga.40 

Elevsammansättningen i klassrummet 

Slutligen analyseras effekten av klassens elevsammansättning på läsförståelse (se tabell 6). 

Analyserna visar att elevers resultat påverkas av den familjebakgrund klasskamraterna har, 

utöver den betydelse den egna familjebakgrunden har. En hög andel elever med 

högskoleutbildade föräldrar verkar positivt för samtliga elevers läsförståelse. I Sverige får 

elever som går i en klass där hälften av eleverna har högskoleutbildade föräldrar ca 10 poäng 

mer än elever som går i en klass där ingen elev har högskoleutbildade föräldrar. I klasser där 

alla elever har föräldrar med högskoleutbildning skulle den skillnaden vara 20 poäng. I Norge, 

där effekten är som störst, skulle fördelen för elever som gör i en klass där samtliga elever har 

högskoleutbildade föräldrar vara ca 43 poäng. En elev med en fördelaktig socioekonomisk 

bakgrund som går i en klass där många andra elever också har det, har en dubbel fördel 

jämfört med övriga elever dels genom sin egen familjebakgrund och dels genom den positiva 

effekten av elevsammansättningen i klassen. Har eleven dessutom en god läsmiljö i hemmet 

förväntas eleven klara sig ännu bättre. Att gå i en klass där en hög andel elever är födda 

utomlands påverkar läsprovsresultatet negativt, men effekten är inte signifikant för något av 

länderna.41 Det går således inte att säga att det innebär någon egentlig skillnad för elever om 

de går i en klass med en hög eller låg andel elever födda utomlands. I Island är istället 

effekten positiv men inte heller signifikant.  Att sambandet inte är signifikant skulle kunna 

bero på att det finns en korrelation mellan föräldrarnas utbildningsnivå och utländsk 

bakgrund. Faktorerna förklarar då en del av samma fenomen. Effekten förändras dock inte då 

andelen elever med högskoleutbildade föräldrar i exkluderas ur analysen. Det finns 

fortfarande inte någon signifikant effekt av andelen utlandsfödda i klassen på läsförståelse.42 

  

                                                 
40 Betakoefficienter med standardfel inom parentes (SE) P<0,000=***, p<0,01=**, p<0,05=*. 
41 Sverige: p=0,195, Norge: p=0,225, Island: p=0,160, Danmark: p=0,184. 
42 Det går att tänka sig att socioekonomisk bakgrund och utländsk bakgrund är korrelerat och att andelen 
utlandsfödda därför inte ger någon signifikant effekt. Dock kan det här också bero på brister i datamaterialet, 
eftersom sambandet inte är signifikant även då enbart utlandsfödda inkluderas i analysen (se Bilaga 1, tabell 7). 
Korrelationen mellan andelen akademikerbarn och utlandsfödda i klassen är också svag, Pearsons R är 0,016 för 
Sverige, -0,191 för Norge, 0,118 för Island och -0,194 för Danmark.  
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Elevsammansättningen i klassen förklarar ytterligare 4,4 procent av variationen i resultat 

mellan klasser i Sverige och Danmark. I Island och Norge är förklaringsvärdet ännu större 

med 12 respektive 7,9 procent. Det är fortfarande individuell bakgrund som förklarar störst 

del av variationen i resultat på klassrumsnivå, men en ytterligare del förklaras av 

sammansättningen av elever i klassrummet. 53,2 procent av den totala variationen som finns 

mellan klasser förklaras i denna sista modell för Sveriges del. Tillsammans har samtliga 

variabler förklarat mer än hälften av den variation som finns mellan klasser och ca 15 procent 

av den variation som finns mellan elever.43 Även om mycket finns kvar att förklara går det att 

säga att en stor del av variationen beror just på dessa faktorer. 

 Tabell 6 Sverige Norge Island Danmark 
Läsförmåga (intercept) 497.08*** 430.3*** 423.73*** 469.69*** 
  (9.09) (13.82) (11.58) (10.63) 
Individnivå     
Flicka 14.45*** 17.4*** 16.88*** 12.63*** 
  (2.14) (3.0) (2.59) (2.85) 
Utbildningsbakgrund     
Högskole/universitetsutbildning referens.    
Grundskoleutbildning -33.07*** -31.14*** -29.11*** -21.0*** 
  (5.96) (7.17) (5.38) (5.41) 
Gymnasieutbildning -17.85** -17.61*** -13.59** -7.62 
  (4.9) (4.76) (4.14) (4.62) 
Eftergymnasial men ej högskoleutbildning -11.28** -10.99** -12.95** -3.43 
  (3.66) (3.42) (3.65) (3.62) 
      
Utländsk bakgrund     
Född i landet med minst en förälder född i landet referens.    

Född i landet med två föräldrar födda 
utomlands -14.91** -36.65*** -38.46** -7.99 
  (4.1) (7.02) (11.62) (5.22) 
Född utomlands -33.18** -45.03*** -53.23*** -10.33 
  (9.24) (11.12) (8.71) (8.13) 
Ekonomisk situation      
Inte så/inte alls god situation referens.     
Väldigt god 6.56 8.29 2.0 -7.95 
  (5.51) (10.89) (8.61) (6.83) 
Ganska god 7.66 3.59 4.04 2.87 
  (4.71) (6.11) (7.42) (5.55) 
Medel 6.48 3.16 3.46 -0.31 
  (4.82) (5.91) (7.6) (4.46) 
Individuell bakgrund, föräldrars attityder, läsaktiviteter i hemmet, elevsammansättning i klassen och 
läsförmåga.44 
 
 
 
 

                                                 
43 Observera att variabler på gruppnivå inte förklarar någon variation på individnivå. Därför är förklaringsandelen på 
individnivå oförändrad i tabell 5 och 6. 
44 Betakoefficienter med standard fel inom parentes (SE) P<0,000=***, p<0,01=**, p<0,05=*. 

32 



 

Tabell 6, fortsättning. Sverige Norge Island Danmark 
Yrke         
Kval/ okval. arbetaryrken referens.         
Mellan/högre tjänstemän  10.29* 15.62** 4.94 20.17** 
  (4.05) (4.32) (4.28) (5.55) 
Mindre företagare -0.58 -1.85 0.67 6.52 
  (5.14) (5.45) (4.99) (6.18) 
Lägre tjänstemän 2.31 16.04** 0.34 11.07* 
  (3.97) (4.79) (4.02) (5.31) 
      
Förälders attityd till läsning 5.79* 2.64 6.42** 7.84** 
  (2.64) (2.19) (2.29) (2.59) 
Läsaktiviteter i hemmet 11.36** 14.79** 31.23*** 13.69** 
  (3.74) (4.89) (3.83) (3.99) 
Böcker i hemmet 5.62** 5.12** 7.96*** 8.73*** 
  (1.44) (1.47) (1.31) (1.21) 
Klassrumsnivå     
Andel elever födda utomlands -24.93 -72.19 41.97 -77.48 
  (21.84) (59.24) (29.77) (58.08) 
Andel högskoleutbildade föräldrar i klassen 20.16* 42.86* 31.65*** 21.48* 
  (8.15) (16.45) (7.46) (10.33) 
Variation mellan klasser 245.8*** 360.65*** 196.5*** 380.27*** 
Variation mellan individer 2992.12 3247.05 3539.9 3702.15 

Andel förklarad variation mellan klasser 53,2 42,2 51,2 37,9 

Andel förklarad variation mellan individer 15,1 14,4 16,6 12,7 
Antal elever 4394 3837 3673 4001 
Antal klasser 239 228 232 209 
Individuell bakgrund, föräldrars attityder, läsaktiviteter i hemmet, elevsammansättning i klassen och 
läsförmåga.45 

Interaktionseffekter 

Tidigare forskning har visat att elever med olika bakgrund påverkas i olika grad och på olika 

sätt av att gå i klasser där en hög andel elever har högskoleutbildade föräldrar eller en hög 

andel elever är födda utomlands. Det skulle kunna vara så att den effekt som visas av att gå i 

en klass med en hög andel elever med högskoleutbildade föräldrar är starkare eller svagare för 

olika elevgrupper. Därför analyserades även dessa så kallade ”interaktionseffekter”.46 

Resultaten tyder på att elever som själva har en hög socioekonomisk bakgrund drar en större 

fördel av att gå i en klass där många andra elever också har det. Dessa samband är dock inte 

signifikanta. I Norge är effekten dessutom negativ vilket tyder på att elever istället skulle 

gynnas mindre än elever med låg socioekonomisk bakgrund om de gick i en sådan klass.47 I 

                                                 
45 Betakoefficienter med standard fel inom parentes (SE) P<0,000=***, p<0,01=**, p<0,05=*. 
46 Se Bilaga 1, tabell 8 och tabell 9. 
47 I Island finns en interaktionseffekt som innebär att elever som själva har högskoleutbildade föräldrar tjänar mer på 
att gå i en klass där många andra har det, då enbart föräldrarnas utbildningsnivå och utländsk bakgrund används i 
analysen. Den generellt positiva effekten av att gå i en klass där många elever har högskoleutbildade föräldrar är inte 
längre signifikant. Således kvarstår enbart en positiv effekt för de elever som själva har högskoleutbildade föräldrar,  
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Sverige och Island är det positivt för elever födda utomlands att gå i en klass där många andra 

elever också är det, medan sambandet är negativt i Norge och Danmark. Inte heller dessa 

samband är signifikanta. Resultaten går i riktning med forskning som visat på samma sak, 

men det går inte här att säga att sambanden inte uppstått av en slump.  

Bortfallsanalys 

Genom att analysera de dummyvariabler som representerar bortfallet i varje variabel i 

modellerna går det att se om och i så fall hur estimeringar har över- eller underskattats i 

skattningarna48. Effekten av att ha utländsk bakgrund kan ha underskattats något i analyserna 

då de som inte angett sin bakgrund har en sämre läsförståelse. Utifrån det antas att det främst 

är elever som har utländsk bakgrund som inte har svarat på den frågan. I Danmark och Island 

är dock effekten inte signifikant och det går inte att säga att det egentligen skulle göra någon 

skillnad om även de svarat. I Sverige och Norge däremot, där effekten är signifikant, innebär 

resultaten att om samtliga elever hade svarat på frågan skulle effekterna av att ha utländsk 

bakgrund ha en starkare negativ effekt. Elever vars föräldrar inte har angett sin 

utbildningsbakgrund har också en sämre läsförståelse. Även här antas därför att de föräldrar 

som inte svarat främst är de som har en låg utbildningsgrad. Effekterna är negativa och 

signifikanta för alla länder utom Island. Effekterna av en låg utbildningsnivå skulle således 

vara än starkare om också dessa elever fanns med i analysen. Utöver det är antalet böcker i 

hemmet negativt signifikant i Danmark och Island vilket också tyder på att de elever med få 

böcker i hemmet är de som inte svarat på frågan.  

  

                                                                                                                                                         
men vid kontroll för övriga bakgrundsvariabler är den inte signifikant. Detta beror antagligen på att det finns en 
korrelation mellan de variabler som används som indikatorer på socioekonomisk bakgrund, vilket gör att resultaten 
inte blir signifikanta. För övriga länder är dock interaktionseffekten inte signifikant, även då bakgrundsvariabler 
utesluts. Eftersom det är analyser med bakgrundsvariabler som används i uppsatsen, är det också de analyserna som 
kommenteras fortsättningsvis.  
48 Se Bilaga 1, tabell 10. 
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5. Analys och diskussion 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sambanden mellan elevers socioekonomiska 

bakgrund, elevers läsmiljö i hemmet, elevsammansättningen i klassen och läsförståelse ser ut. 

Tidigare studier baseras främst på undersökningar där äldre elever ingår. Eftersom 

läsförståelse ligger till grund för hur väl elever lyckas även i andra ämnen är det av stor vikt 

att alla elever har en god läsförståelse. De skillnader som finns mellan elevers prestationer 

uppstår tidigt och kvarstår ofta genom hela skolgången vilket påverkar framtida livschanser i 

form av sysselsättning och ekonomi (Heckman, 2006; OECD, 2000). I uppsatsen 

analyserades därför läsförståelsen bland elever i årskurs 4. Det är av stor vikt att undersöka 

huruvida de samband som finns mellan socioekonomisk bakgrund, läsmiljö i hemmet, social 

omgivning och studieresultat även finns bland yngre elever. Tillgängliga undersökningar är 

dessutom till stor del gjorda med ett nationellt fokus och i uppsatsen analyseras därför de 

nordiska länderna (Park, 2008). I analyserna visas att socioekonomisk bakgrund, läsmiljön i 

hemmet samt elevsammansättningen i klassrummet har ett samband med läsförståelse. 

Familjebakgrund förklarar störst del av skillnad mellan elevers och klassers läsförmåga, men 

utöver det spelar också de klasskamrater eleverna har och hur föräldrarna engagerat barnen i 

läsaktiviteter hemma en viss roll.  

Socioekonomisk bakgrund 

De resultatskillnader som är väldokumenterade för äldre elever med olika familjebakgrund 

uppstår i tidig ålder och kompenseras sedan dåligt under resterande skolår. I analyserna visas 

att socioekonomisk bakgrund är det som förklarar störst del av variationen både mellan elever 

och mellan klasser. Föräldrarnas utbildningsnivå är det som har störst betydelse och elever 

med högskoleutbildade föräldrar klarar sig bättre än övriga elever. Föräldrarnas ekonomiska 

situation och yrkestillhörighet har också betydelse men effekterna är inte lika starka som 

utbildningsbakgrunden. Den korrelation som finns mellan variablerna påverkar antagligen 

styrkan på effekterna och visar att de till stor del är mått på liknande mekanismer. De resurser 

barnen har med sig hemifrån i form av socialt-, kulturellt och ekonomiskt kapital påverkar 

studieresultat och detta visas redan i fjärdeklassares läsförmåga (Erikson & Jonsson, 1994). 

Elever med utländsk bakgrund har också sämre läsförmåga än infödda elever. Även elever 

som är födda i landet men har föräldrar som är födda utomlands läser sämre än infödda elever. 
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I vissa fall är skillnaden mellan första och andra generationens invandrare relativt liten. 

Forskning tyder också på att det inte är invandrarskapet i sig som medför en negativ effekt 

utan de kulturella, sociala och ekonomiska nackdelar det ofta medför. Förutom de direkta 

effekterna av att t.ex. inte kunna ett språk ordentligt vilket naturligt orsakar sämre resultat, 

finns mer långtgående nackdelar av att ha sämre tillgång till olika former av kapital (Borjas, 

1992; 1995). Av den totala variation som finns mellan elevers läsprovsresultat förklarar 

socioekonomisk bakgrund mellan ca 9 och 13 procent. En stor del av variationen mellan 

elever finns kvar att förklara. Det finns variabler som skulle kunna vara av värde men som 

inte analyserats i denna uppsats. Barnens begåvning, motivation, ambition eller lärarens 

aktiva roll m.m. är exempel på detta. En del faktorer är icke-mätbara och går inte att 

kontrollera för eller har inte frågats om i denna undersökning och kan därför inte ingå i 

analysen. Vidare forskning krävs för att få mer kunskap om vad det är som ligger bakom 

skillnaderna i elevers resultat.  

Läsmiljö i hemmet 

I analyserna visas att föräldrarnas attityder till läsning, de läsaktiviteter de ägnade sig åt med 

barnen innan de började skolan och antalet böcker de har hemma har en betydelse för barnens 

läsförståelse. Utöver effekten av elevers familjebakgrund gynnas de av att ha en god läsmiljö 

hemma. Antalet böcker i hemmet har också en positiv inverkan på läsförståelse. Det är dels ett 

mått på socioekonomisk status då det är vissa grupper som har mycket böcker hemma, men 

det kan även vara en direkt tillgång till böcker som påverkar läsförståelsen eftersom barnen 

antas läsa mer om de har tillgång till böcker. Detta har självklart ett samband med 

föräldrarnas inställning till läsning. De läsvanor föräldrarna har förs vidare till barnen genom 

direkt uppmuntran till läsning, att man pratar om böcker, att man läser tillsammans eller ägnar 

sig åt andra aktiviteter som gynnar läsförmåga eller intresset för läsning. Om föräldrarna läser 

mycket eller om man pratar mycket om böcker i hemmet är det också större chans att barnen 

tycker det är roligt och då läser själva. Barnen ges läsvana genom träning men också en lust 

till att läsa (Park, 2008; Tarelli & Stubbe, 2010). Det föräldrarna gör med barnen spelar 

således en roll för deras läsförståelse. Läsmiljön i hemmet, även om det inte alltid handlar om 

direkt läsning, ger barnen förutsättningar att öva på förmågor som är viktiga för hur de klarar 

sig i skolan. Då familjer med en god socioekonomisk bakgrund i större grad också har en god 

läsmiljö hemma innebär det att barn i dessa familjer gynnas på fler plan. Läsmiljön kan ses 

som en ”väg” genom vilken de positiva effekterna av föräldrarnas socioekonomiska status 
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förs vidare till barnen (Park, 2008). En direkt effekt av elevernas familjebakgrund kvarstår 

emellertid och mer forskning krävs för att få djupare förståelse för genom vilka mekanismer 

föräldrarnas utbildningsnivå eller ekonomiska situation verkar positivt för barnen.  

 

En del i resultaten är att skillnader visas uppstå tidigt. Ändå måste noteras att fyra års 

skolgång inte lyckats minimera de skillnader som antagligen fanns mellan barnen redan innan 

de började skolan. Det elever lär sig i hemmet och framför allt innan de börjar skolan spelar 

långt senare en stor roll för den läsförståelse de har. Att satsa på tidiga insatser är därför det 

som behövs för att minimera skillnader mellan elever som annars riskerar att bibehållas 

genom hela utbildningssystemet och påverka livschanser i vuxen ålder (Heckman, 2006). 

Väntar samhället för länge med att kompensera de barn som genom sin familjebakgrund har 

haft sämre möjligheter att utveckla kognitiva och icke-kognitiva förmågor när de börjar 

skolan riskerar barnen att aldrig hinna ikapp. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det också mer 

effektivt att göra tidiga satsningar eftersom barnen då lär sig snabbare och har större chans att 

fortsätta lära sig vilket ger ekonomisk gynning för samhället i längden (Ibid.). På individnivå 

förklarar läsmiljön i hemmet mellan 1,5 och 6,6 procent av variationen mellan individer, 

utöver det som förklaras av socioekonomisk bakgrund. Förklaringsvärdet är emellertid 

beroende av i vilken ordning variablerna inkluderas i analysen. Eftersom socioekonomisk 

bakgrund, i enlighet med tidigare forskning, förväntas vara det som har störst betydelse för 

elevers resultat och rent logiskt är det som först påverkar barnen, analyserades dessa faktorer 

först.49 Att andelen förklarad variation är mindre för läsmiljön i hemmet är därav naturligt. 

Det viktiga är att det finns en separat effekt som förklarar en del av den variation som finns 

mellan elevers läsförmåga. 

Elevsammansättning i klassen 

Utöver egen familjebakgrund visar även analyserna att den elevsammansättning som finns i 

klassen har betydelse för läsprovsresultaten. Går elever i en klass där många elever har 

högskoleutbildade föräldrar klarar de sig också bättre. Den positiva effekten av att ha 

högskoleutbildade föräldrar ”spiller över” på samtliga elever i klassen, utöver effekten av den 

egna familjebakgrunden. Det kan handla om kamrateffekter där elever motiverar varandra 

genom de ambitioner som finns och utmanar varandra vid undervisningstillfällen. De kommer 

från studievana hem och förväntas klara sig bra i skolan vilket skapar ett studiemotiverat 

                                                 
49 Se även Metod, s.14. 
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klimat (Coleman, 1961; Erikson & Rudolphi, 2010). Det kan också vara så att undervisningen 

blir mer effektiv då eleverna har bättre förkunskaper. Tidigare forskning visar också att 

lärarnas förväntningar påverkar hur väl elever klarar sig i skolan (Szulkin & Jonsson, 2007). 

 

I analyserna finns resultat som pekar på att elever med högskoleutbildade föräldrar skulle 

gynnas mer av att gå i en sådan klass jämfört med andra, men resultaten är inte signifikanta. 

Det går således inte att säga att sambandet inte uppstått av en slump. Tidigare forskning visar 

emellertid att elever som själva har en fördelaktig socioekonomisk bakgrund drar större fördel 

än övriga av att gå i en klass där många andra också har det (Skolverket, 2010a). Det går att 

tänka sig att elever med en fördelaktig familjebakgrund har lättare att dra nytta av varandras 

kunskaper. Även om elever som har en annan familjebakgrund också gynnas av att befinna 

sig bland resursstarka elever skulle det kunna vara så att de exempelvis har svårare att delta i 

diskussioner eller grupparbeten på samma premisser och därför inte drar lika stor nytta av att 

ha de andra eleverna där. Individer som har tillgång till det kulturella kapital som premieras i 

skolan har lättare att ta till sig undervisning och själva reflektera eller samtala kring relaterade 

ämnen. Det kan handla om allmän bakgrundskunskap om ett specifikt ämne eller säkerhet i 

hur något ”bör” diskuteras eller analyseras. Elever med samma förutsättningar kan i så fall 

tänkas kunna utmana varandra i större grad och därför dra större nytta av att ha varandra där 

(Bourdieu, 1993a; 1993b). Det måste återigen poängteras att resultaten i uppsatsen inte är 

signifikanta och att resonemanget därför är hypotetiskt baserat på annan forskning. Att ha en 

hög andel elever med utländsk bakgrund i klassen har en negativ effekt på läsförståelsen. 

Effekten är dock inte signifikant och det går inte heller här att säga att sambandet inte 

uppkommit av en slump. Det kan bero på att andelen elever med utländsk bakgrund är för 

liten i urvalet och att det därför är svårt att hitta signifikanta samband (Esaiasson m.fl., 2007). 

Av den variation som finns mellan klasser förklarar elevsammansättningen i klassen mellan 

4,4 och 12 procent. Även om socioekonomisk bakgrund är det som förklarar den allra största 

delen av variationen både mellan individer och mellan klasser har elevsammansättningen en 

betydelse för de skillnader som finns.  

Skillnader och likheter i de nordiska länderna 

Analyserna visar relativt liknande resultat för de nordiska länderna. Effekterna går i samma 

riktning för i princip samtliga variabler. Skillnaderna mellan elever som har högskole- 

respektive grundskoleutbildade föräldrar är störst i Sverige, följt av Norge, Island och 
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Danmark. Av total variation som finns mellan elever förklarar socioekonomisk bakgrund 

också störst del i Sverige och Norge, följt av Island och Danmark. I Norge och Island är det 

större skillnad mellan infödda elevers och utlandsfödda elevers läsförståelse.  I Island är det 

större skillnad än i övriga länder mellan elever vars föräldrar sällan ägnade sig åt läsaktiviteter 

med barnen och föräldrar som ofta gjorde det. I Island och Danmark är även effekten av att ha 

många böcker i hemmet starkare. I Norge och Island har elevsammansättningen i klassen 

större effekt på läsprovsresultaten jämfört med Sverige och Danmark.  

 

Nära hälften av den variation som finns mellan klasser förklaras av socioekonomisk bakgrund 

i Sverige vilket är en betydligt större del av variationen jämfört med de andra länderna (se 

tabell 4). Den stora betydelsen av familjebakgrund tyder på att det finns en större 

skolsegregation i Sverige. Forskning visar att en stor del av skillnaderna i resultaten mellan de 

nordiska länderna beror på vilken betydelse socioekonomisk elevsammansättning i skolorna 

har för studieresultat. Desto mindre teorier finns kring varför det finns skillnader i hur 

socioekonomisk elevsammansättning verkar i respektive land (Matti, 2009). Då skolsystemen 

är relativt lika är det svårt att se det som en huvudorsak. Det finns teorier som menar att 

likvärdigheten är mindre i decentraliserade system (Skolverket, 2009; Yang-Hansen, 2008). 

Där får socioekonomisk bakgrund större genomslagskraft på elevers resultat då utformning av 

undervisning och resursfördelning sköts mer lokalt. Att Sverige gått mot ett mer 

decentraliserat system skulle kunna vara en orsak bakom den ökade mellanskolvariationen 

och elevsammansättningens stora betydelse jämfört med övriga länder. Det skulle också 

kunna förklara det relativt låga förklaringsvärdet på klassnivå i Norge. Det förklarar dock inte 

varför effekten av socioekonomisk bakgrund är så pass liten i Finland, som också gått mot ett 

mer decentraliserat system (Engelund & Eidesgaard, 2009; Matti, 2009). Det är oroväckande 

att socioekonomisk bakgrund har en så pass stor betydelse i Sverige, särskilt som 

mellanskolvariationen tycks öka. I det långa loppet innebär det att elevers familjebakgrund får 

större betydelse för hur de klarar sig i skolan. För Sveriges och Islands räkning finns tecken 

på att det skulle vara fördelaktigt för elever som är födda utomlands att gå i en klass där 

många andra elever också är det, men sambanden är inte signifikanta och det går inte att 

utifrån analyserna i uppsatsen säga att så är fallet.  Sambanden skulle emellertid kunna bero 

på att det i klasser där många elever har utländsk bakgrund finns resurser för att ta hand om 

just den elevgruppen. Undervisningen kan vara anpassad och lärarna specialutbildade för att 

möta utlandsfödda elevers särskilda behov. I så fall handlar det om resurser och inte en direkt 

effekt av elevsammansättning. Forskning har också visat att andra generationens invandrare 
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klarade sig bättre då de gick i till synes sämre skolor men tillsammans med många elever från 

den egna etniska gruppen. Andra etniska grupper klarade sig sämre trots att de gick i till synes 

bättre skolor. De hade inte samma gemenskap inom den etniska gruppen och saknade samma 

sociala stöd (Zhou & Bankston, 1994). Sammantaget kan sägas att riktningarna på sambanden 

i stort är lika för de Nordiska länderna men att det finns skillnader i hur elevers resultat är 

relaterat till deras förutsättningar och bakgrunder. Det krävs mer forskning som kan förklara 

varför dessa skillnader uppstår mellan länder som i övrigt har relativt lika förutsättningar. 

Kausalitet och selektion 

Orsak och verkan benämns inom den vetenskapliga världen som kausalitet (Edling & 

Hedström, 2003). Ett kausalt samband är en empiriskt bekräftad förklaring till varför en faktor 

påverkar en annan (Esaiasson m.fl, 2007). I uppsatsen har olika variabler analyserats för att 

förklara skillnaderna mellan elevers och klassers läsförståelse vilka har baserats på vedertagna 

teorier. Det kan alltid vara så att utelämnade variabler skulle ge en annan bild än den som ges 

i den aktuella analysen. Det går aldrig att säga helt säkert att det är de variablerna vi ser här 

som faktiskt påvekar läsförståelsen eller om det är så att det finns andra variabler som också 

gör det. Att sambanden är riktiga är dock troligt då det finns vedertagna och beprövade teorier 

som förklarar varför det skulle vara så (Ibid.). Ändå kan det finnas mellanliggande variabler 

som har en del i förklaringen av sambandet. Variabeln vi mäter har då en direkt och en 

indirekt effekt och genom att tillföra mellanliggande kontrollvariabler i analysen undersöks 

hur sambanden ser ut. I analysen kontrolleras t.ex. både föräldrarnas utbildningsbakgrund, 

deras yrkestillhörighet och antalet böcker i hemmet. Samtliga variabler kan vara 

operationaliseringar av socioekonomisk status men också innehålla separata dimensioner av 

familjebakgrunden (Ibid.).  

 

Det är inte självklart vad den positiva effekten av elevsammansättning egentligen speglar. 

Sambanden kan dels bero på kontexteffekter, t.ex. kamrateffekter, men även att klasser med 

hög andel elever med fördelaktig familjebakgrund kanske har bättre lärare, högre lärartäthet 

eller tillgång till andra resurser i högre utsträckning (Skolverket, 2006). Skillnader mellan 

skolsystem, huvudman, klasstorlek, och liknande kan också ha en inverkan på hur elever 

påverkas av sin egen bakgrund och omgivning i skolan (Teddlie m.fl., 2000). Sambanden kan 

också bero på selektionseffekter, det vill säga att det är en speciell typ av elever som går i 

klasser med hög andel högskoleutbildade föräldrar. Elever med lågutbildade föräldrar som går 
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i sådana klasser kan tänkas vara särskilt studiemotiverade eller ha särskilt målinriktade 

föräldrar. Sådana tendenser har kunnat uppvisas i flera länder och det faktum att skillnaden 

mellan skolor i Sverige har ökat sedan 1990-talet kan vara ett tecken på en ökad segregation 

mellan elevgrupper. Sedan det blev möjligt att själv välja skola är familjer inte längre knutna 

till det lokalsamhälle de bor i och de kan då aktivt söka sig till eller från en viss skola. Att 

elevsammansättningen verkar få en ökad betydelse för studieresultat skulle till viss del kunna 

ha ett samband med denna osynliga segregation. Det kan således vara så att en del av den 

effekt som tycks komma av elever med högutbildade föräldrar eller skolan/klassen egentligen 

är effekter av redan högpresterande elever som därför valt just den skolan (Gustafsson, 2006; 

Roberson & Symons, 2003; Skolverket, 2006; Skolverket, 2009). Eftersom det handlar om 

komplexa samband är det troligt att det finns fler än en förklaring till varför klassen är av 

betydelse för läsförståelse. En av orsakerna, vilket visas i uppsatsen, är att den positiva 

effekten av elevers familjebakgrund ”spiller över” på samtliga elever i klassen. Sedan kan det, 

som diskussionen ovan visar, alltid finnas variabler som inte kan testas för som också har en 

betydelse. 

Brister i datamaterialet 

Trots att åtgärder vidtagits för att i så hög grad som möjligt undvika de negativa konsekvenser 

bortfallet innebär för analyser i uppsatsen kan det ha en påverkan på resultaten. 

Bortfallsanalysen visade att lågutbildade föräldrar och utlandsfödda oftare än övriga valde att 

inte svara på frågor i enkäterna. Det skulle kunna bero på språkliga brister men också på att 

frågorna anses känsliga och att föräldrar därför inte vill svara. Baserat på bortfallsanalysen så 

skulle de negativa effekterna av låg utbildning och att vara utlandsfödd antagligen vara än 

starkare om dessa grupper fanns representerade i högre grad. Ett annat problem med enkätsvar 

är att svaren blir mindre tillförlitliga. Föräldrarnas uppskattning av sin ekonomiska situation 

eller yrkeskategori stämmer inte helt överens med andelarna som finns i nationella data. 

Utbildningsnivån skiljer sig också något, men är mer stabil. Detta beror på att det är 

subjektiva bedömningar som anges i enkäterna. Föräldrarna kan förstå frågorna på olika sätt 

och ha olika bedömningar av vad en ”god” eller ”dålig” situation är. Eftersom studien är 

internationell är vissa frågor inte anpassade till ett svenskt eller nordiskt system. 

Yrkeskategorierna är ett exempel på detta. Den indelning som används i Sverige ser inte 

likadan ut som den som används i PIRLS och det innebär att det finns svårigheter i att 

översätta den yrkesindelning som finns i PIRLS. Det är viktigt att vara medveten om dessa 
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förutsättningar vid analyser och tolkningar av datamaterialet. Det som väger upp är att 

datamaterialet ger en unik chans att studera unga elever och jämföra resultaten mellan olika 

länder i världen. 

Slutsatser 

Resultaten som visas i uppsatsen är av vikt för att förstå hur och varför skillnader mellan 

elevers studieresultat och vidare utbildningsframgångar uppstår och kvarstår genom 

utbildningssystemet. Uppsatsen är också av stor vikt då den visar på tydliga skillnader mellan 

relativt unga elevers läsförståelse vilket saknas i tillgänglig forskning. Detta har sedan 

konsekvenser för individers framtida utbildningsresultat och för deras livssituation i vuxen 

ålder. Resultaten visar också på behovet av vidare forskning för att kunna förstå vad det är 

som påverkar skillnader mellan elevers studieresultat. Socioekonomisk bakgrund, läsmiljö i 

hemmet och elevsammansättning i klassen förklarar mellan 12,7 och 16,6 procent av 

variationen mellan elevers resultat i de nordiska länderna. Av den skillnad som finns mellan 

klasser förklaras ca hälften. Det återstår således en stor del att förklara. För att fullt ut kunna 

komma tillrätta med ojämlikheter krävs kunskap om orsakerna bakom. Trots att de nordiska 

länderna har relativt god läsförståelse är det otillfredsställande att så stora skillnader finns 

mellan elever och klasser så pass tidigt. Familjebakgrund spelar en stor roll för 

studieframgångar. Då andra internationella studier pekar på ökade klyftor mellan klasser och 

skolor i Sverige är det än mer viktigt att följa utvecklingen även för yngre elever (Skolverket, 

2010b). Den utveckling som visar att Sverige och flera andra länder går mot en högre 

mellanskolvariation och segregation mellan skolor är oroande både utifrån ett individuellt och 

ett samhällsperspektiv. Då sammansättningen av elever i klassrummet har en betydelse för 

samtliga elevers resultat innebär en större segregering att svaga elever missgynnas ytterligare 

och att de generella studieresultaten sjunker (Robertson & Symons, 2003). De elever som inte 

har tillgång till läsövning i hemmet behöver extra resurser för att komma ikapp. Tidiga 

insatser är det som krävs för att komma tillrätta med de skillnader som finns och beror på de 

olika förutsättningar elever har. Det är också sådana insatser som visats ha starkast effekt 

(Heckman, 2006). Skolans uppdrag att kompensera för elevers olika förutsättningar måste 

därför realiseras i mycket tidig ålder för att kunna göra största möjliga nytta.  
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Bilaga 1. 
 
Tabell 7 Sverige Norge Island  Danmark
Koefficient -29.92 -97.61 51.34 -94.53 
(SD) 25.09 66.45 34.16 57.74 
Koefficienter för effekten av andelen med utländsk bakgrund, då andelen föräldrar med högskoleutbildning 
exkluderas ur analysen (motsvarande tabell 6). 

 
Tabell 8 Sverige Norge Danmark  Island 
Utländsk bakgrund * Andel 
elever med utländsk 
bakgrund i klassen 

81.04 
(51.95) 

-162.82 
(191.24) 

-182.21 
(125.14) 

69.21 
(123.53) 

Högskoleutbildad förälder * 
Andel elever med 
högskoleutbildade föräldrar 

17.42 
(14.02) 

-19.97 
(20.5) 

12.2 
(14.8) 

17.83 
(14.55) 

Interaktionseffekter för utländsk bakgrund och andelen i klassen, samt högskoleutbildade föräldrar och andelen 
i klassen (Modellen motsvarande tabell6). 

 
Tabell 9 Sverige Norge Danmark  Island 
Utländsk bakgrund * Andel 
elever med utländsk 
bakgrund i klassen 

94.4 
(50.84) -173.86 (195.96) -232.88 (133.17) 51.91 (136.72)

p-värde 0.065 0.378 0.080 0.705 
Högskoleutbildad förälder * 
Andel elever med 
högskoleutbildade föräldrar 28.85 (15.32)

-6.12 
(20.77) 

25.67 
(15.36) 

40.88 
(14.68) 

p-värde 0.060 0.769 0.094 0.006 
Interaktionseffekter för utländsk bakgrund och andelen i klassen, samt högskoleutbildade föräldrar och andelen 
i klassen, då enbart utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå används i analysen. 

 
 Tabell 10 Sverige Norge Danmark Island 
Utländsk bakgrund -36.75 (5.64)*** -19.29 (6.64)** -9.67 (5.6) -5.3 (5.03) 
Tidiga läsaktiviteter -8.48 (5.38) -2.35 (5.61) 0.87 (6.3) -12.87 (6.85) 
Förälderns attityd till 
läsning 4.34 (6.1) -6.12 (6.97) -13.11 (8.54) -7.96 (7.45) 
Antal böcker i hemmet -0.91 (10.84) -1.17 (13.08) -18.52 (9.2)* -48.71 (5.41)*** 
Utbildning -15.94 (3.92)*** -16.13 (7.9)* -11.66 (3.74)** -20.77 (11.81) 
Ekonomi 3.17 (7.16) 3.67 (10.22) -3.05 (10.32) 10.89 (13.44) 
Yrke 0.38 (6.57) 12.14 (8.86) 18.05 (8.16)* 16.86 (13.25) 
Koefficienter för bortfall i varje variabel.  
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