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Abstract 

Idag höjs det många röster om ungas läsförmåga. Undersökningar som PISA 
och PIRLS talar om försämrade läsresultat bland unga, och regeringen har dragit 
igång ett ”läslyft för Sverige” för att råda bot på det bristande intresset för och 
kunskaperna i läsning. Barn och unga i Sverige har under den senaste 10-
årsperioden också varit föremål för olika läsfrämjande projekt, vilkas effekter vi 
vet mycket lite om. Samtidigt har medielandskapet antagit nya former och på 
flera sätt förändrat villkoren för läsande och skrivande i och utanför skolan. Det 
senaste decenniets ämnesdidaktiska forskning pekar dessutom på flera 
utmaningar för läsundervisningen. Många lärare saknar en klar idé om vilka slags 
förmågor till läsning och tolkning som eleverna ska jobba vidare mot efter den 
inledande läsinlärningen och det råder en otydlighet kring vad som avses med 
text och läsning. I denna artikel, som baseras på Christina Olin-Schellers 
installationsföreläsning vid Karlstads universitet, belyser olika perspektiv på 
läsning och läsundervisning och nyanserar i någon mån den bild av ungas 
läskompetens som ofta framkommer i medierna. 

  
 
 
Ungas läsförmåga är idag i fokus i många olika sammanhang. Stora 
undersökningar som PISA (Programme for International Student Assessment) 
och PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) visar att svenska 
ungdomar läser allt sämre. Med Litteraturutredningen Läsandets kulturs resultat 
som utgångspunkt (Sverige, Litteraturutredningen 2012), har regeringen nyligen 
sjösatt projektet ”Läslyftet”, där tanken är att kraftfulla åtgärder ska tas mot att 
öka ungas läsförmåga. I denna artikel vill jag belysa olika perspektiv på vad 
läsning kan vara och i någon mån nyansera den bild av ungas läskompetens som 
ofta framkommer i medierna.1 När det handlar om läsning och läsutveckling i 
relation till barn och unga är det oundvikligt att inte beröra skolan. Dels har en 

                                                
1 Artikel baserar sig på Christina Olin-Schellers installationsföreläsning vid Karlstads universitet, 19 
september 2014.  
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stor del av de befintliga studierna genomförts inom ramen för det institutionella 
sammanhang som skolan utgör, dels förväntas läsundervisningen ge eleverna 
tillräcklig kunskap för att agera som samhällsmedborgare.  Artikeln uppehåller 
sig därför i hög grad också till sammanhang som har med lärande, lärare och 
klassrum att göra.  
 
Det är intressant att konstatera att utöver de internationella och politiska 
aktörerna inom läsfältet, finns en rad andra verksamheter och institutioner, som 
på olika sätt också säger sig verka för att råda bot på det kunskapsläge som 
beskrivs med katastroford. En organisation som fått mycket uppmärksamhet 
och stort genomslag när det gäller läsfrämjande aktiviteter är Läsrörelsen 
(www.läsrörelsen.nu). Verksamheten finansieras genom olika stiftelser och 
fonder som exempelvis Allmänna arvsfonden och Svenska PoskodLotteriets 
Kulturstiftelse, och man har flera omfattande projekt igång samtidigt. Sedan 12 
år tillbaka organiserar Läsrörelsen exempelvis tillsammans med McDonald’s 
läsprojektet Bok Happy Meal. Projektet vänder sig till yngre barn och innefattar 
spridning av en stor mängd barn- och bilderböcker samt erbjudande om digital 
högläsning via McDonald’s restauranger. Ett annat av Läsrörelsens projekt, 
BERÄTTA, LEKA, LÄSA, vänder sig till förskolor och bibliotek i några 
svenska kommuner. Det innefattar närläsning av bilderböcker ”med rikt språk, 
uttrycksfulla bilder och goda pedagogiska möjligheter” (www.läsrörelsen.nu). Ett 
uttalat mål med projektet är att barnens föräldrar ska bli medvetna om att 
språkstimulans ska börja tidigt. 
 
På ett nationellt plan finns det aktörer som vänder sig till barn och unga med 
flerspråklig bakgrund. Publikationer från Centrum för lättläst (Cfll) har stor 
spridning inom bibliotek och skolor och Cfll publicerar varje år många titlar – 
och lärarhandledningar – avsedda för denna målgrupp (www.cfll.se). Även det 
omfattande projektet De nya svenskarna (Lär för livet/Läsrörelsen) har denna 
grupp unga i fokus.  Målsättningen med projektet De nya svenskarna är att initiera 
frågor om värdegrund, integration och lärande via skönlitteratur. Ett annat 
projekt som genomfördes 1995-1998, och som via böcker och föreläsningar fått 
stort genomslag och många efterföljare, är Listiga räven – läsinlärning genom 
skönlitteratur (Alleklev och Lindvall 2000). Projektet, vars syfte var att stärka 
språkutveckling genom att läsa mycket skönlitteratur i alla ämnen, vände sig till 
barn med migrationsbakgrund (förskolan till år 3) och var ett samarbete mellan 
skolan och biblioteket i Rinkeby.  
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Ett läsfrämjande projekt för barn (0-10 år) som pågått sedan 1999 och omfattat 
många deltagare är Läs för mig, pappa!, ett projekt som ABF driver tillsammans 
med fackföreningsrörelsen (www.abf.se). Syftet är att stimulera män inom LO-
kollektivet att läsa för sina barn och – enligt hemsidan – att papporna i 
förlängningen ska läsa mer själva. Precis som i de flesta andra läsprojekt erhåller 
deltagarna i Läs för mig pappa! skönlitterära böcker. I syfte att stimulera 
läsintresset innefattar projektet också träffar med författare, pedagoger och 
bibliotekarier i olika typer av aktiviteter.  
 
Många verksamma lärare på låg- och mellanstadiet har under det senaste året 
mött och blivit inblandade i läsprojektet En läsande klass. Projektet har startats på 
initiativ av barnboksförfattaren Martin Widmark och finansieras främst av olika 
förlag, men också av fackliga förbund för lärare och skolledare samt Läsrörelsen 
(www.enlasandeklass.se). En läsande klass syftar till vända den negativa 
utvecklingen av barns och ungdomars förmåga att förstå vad de läser. Detta vill 
man göra genom att uppmuntra till läsning under skoldagen. Projektet avser 
också att tillhandahålla enkla verktyg för läsundervisningen i form av en 
studiehandledning och detaljerade lektionsplaneringar. ”Görs detta konsekvent”, 
menar Widmark, ”uppnås god läsförståelse och förbättrade resultat i samtliga 
ämnen” (http://www.enlasandeklass.se/). Det yttersta målet för projektet är att 
Sverige ska ligga bland de främsta när det gäller läsförståelse vid nästa PISA-
undersökning 2018. 
 
Lärare och pedagoger på förskolor och lågstadium har också under senare år 
involverats i projekt som relaterar till metoden Att skriva sig till läsning (ALS). 
Denna utgår från uppfattningen att både läsning och skrivning stimuleras om 
man istället för att lära sig skriva för hand, använder digitala skrivverktyg.  
Metoden är utvecklad och beskriven i en rad böcker av Arne Trageton, där han 
hävdar att ALS bland annat leder till tidigare läsutveckling och större läslust (se 
ex. Trageton 2009 & 2014). 
 

Fokus på skönlitterära böcker och yngre läsare 

Under den senaste 10-årsperioden har alltså barn och unga i Sverige varit i 
fokus för en mängd olika läsfrämjande åtgärder, där hoppet om att enskilda 
projekt ska lösa Sveriges snabbt sjunkande PISA-resultat verkar vara stort. 
Projekten beskrivna ovan är en handfull av dessa och ambitionen med denna 
artikel är inte att kritiskt granska vare sig projekten, dess deltagare, genomslag 
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eller resultat. Som läsforskare med stort intresse av att studera och förstå 
villkoren kring läsande, läsare och läsundervisning, går det knappast att motsätta 
sig alla dessa vällovliga projekt. Och, för det mesta, är det ju bättre att göra 
något, om än lite, än att inte göra något alls. Trots detta vill jag ändå i detta 
sammanhang diskutera och problematisera läsprojektens inriktning, mottagare 
och innehåll. Exempelvis är det ett faktum att mycket få av projekten varken är 
systematiskt utvärderade eller beforskade. Vi vet alltså väldigt lite om effekterna 
på barns och ungas läsning utifrån alla dessa insatser. I många läsfrämjande 
projekt är det också oklart vilken eller vilka förmågor som inbegrips i begreppet 
läsa. Med undantag av Att skriva sig till läsning, finns i projekten ovan exempelvis 
inte alls digitala texter med. Nätbaserade texter och kommunikation online lyser 
dock helt med sin frånvaro. Inte heller omfattar projekten texter som innefattar 
ett vidgat textbegrepp, alltså film och bild, utan fokus är på skönlitteratur med 
tryckt typografisk text. Också sakprosa saknas. Det är därför otydligt om 
ansvariga för projekten menar att läsning är en och samma kompetens oavsett 
texttyp och sammanhang. Påfallande många av projekten vänder sig också till 
barn i förskolan och de yngre skolåren, vilket innebär att de kompetenser som 
läsare behöver erövra i sin fortsatta läsutveckling inte alls berörs av de 
läsfrämjande insatserna. 
 

Textrörlighet och lässtrategier 

Att beskriva vad läsning är och vad det innebär att förstå en text är komplext. 
Inte minst när det gäller vad som ibland kallas ”avancerad läsförmåga” 
(Skolverket 2010; Roe 2011), ”critical literacy” (McCormick 1994), ”high 
literacy” (Langer 1999) eller ”kreativ läsning” (Persson 2007). Alla dess begrepp 
innefattar en tolkande läsning som växlar mellan del- och helhet, som ser både 
till bokstavliga meningar och till sociala och kulturella undertexter. Kanske är 
det därför inte så konstigt att de läsfrämjande projekten fokuserar på 
läsutveckling för yngre läsare och utgår från ett snävt textbegrepp som inte 
innefattar exempelvis nya medier och digitala texter on-line.  
 
Verksamma lärare på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet upplever också 
oklarheter både med vad avancerad läsförmåga egentligen innefattar och hur 
läsundervisning som stödjer utvecklingen mot mer tolkande läsarter kan 
iscensättas (Granström 2013). Styrdokumenten för ämnet svenska ger dessvärre 
lärarna inte så mycket vägledning. I kursplanerna beskrivs dock återkommande 
att målet med ämnet är att ge eleverna lust, glädje och möjlighet att ”diskutera 



Christina Olin-Scheller: Läsrörelser – om läsande, läsundervisning och nya 
medier i PISA-undersökningarnas tidevarv  

 5 

sina läsupplevelser med andra” (Skolverket 2011a, s.16). Vidare framgår att 
eleverna också via sin läsning ska 
 

/…/ges möjlighet att hitta svar på livsfrågor och få stöd i sin egen 
identitetsutveckling. Men eleverna behöver även kunskaper om att 
texter kan ha olika syften, hur olika texter är uppbyggda och hur 
man tolkar budskap i en text genom att ställa kritiska frågor till den 
(ibid.)  

 
Dessa kunskaper är förvisso viktiga, men handlar mer om målet med 
läsundervisningen, än om hur denna undervisning skulle kunna se ut. Inte heller 
säger styrdokumenten särskilt mycket om vad läsförmåga är. I 
kommentarmaterialet framkommer också oron över att nivån på svenska 

elevers läskompetens har sjunkit sedan 1990-talet (Skolverket, 2011a). ”En 
förklaring till detta, menar Skolverket, ”kan vara att det i den svenska skolan 
inte finns någon tradition av att undervisa om olika sätt att läsa texter” (ibid. 
s.12). I ett internationellt perspektiv, menar man, innefattar undervisningen i 
Sverige mer sällan inslag av att undervisa om hur man läser.   
 
För möjliggöra att tala om det komplexa i elevers läsning och hur man läser, har 
Liberg, af Geijerstam & Folkeryd, (2010) lanserat begreppet textrörlighet. 
Begreppet avser att beskriva ”vad det innebär att vara deltagare och medskapare 
i texter” (Liberg et al 2012, s. 66). Textrörlighet, menar af Geijerstam (2010, s. 
183) 
 

/…/berör den relation eleven har till en text och visar sådant som hur 
eleven kan sammanfatta huvudpunkter i texten, förklara oklara avsnitt 
eller göra generaliseringar. Det handlar också om hur man kan 
diskutera innehållet i en text i relation till sådant man har varit med 
om tidigare, och hur man kan prata om en texts form och funktion 
samt om man kan diskutera varför man skriver en text eller vem som 
kan läsa texten.  

 
Liberg et al urskiljer tre olika typer av textrörlighet: 1) textbaserad rörlighet som 
har fokus på textens innehåll, att exempelvis sammanfatta, fylla i tomrum, 
kritisera budskap, 2) associativ textrörlighet, som avser kopplingar till textens 
innehåll och till egen erfarenhet och tidigare kunskap och 3) interaktiv 
textrörlighet, som handlar om sändar- och mottagarperspektiv på texten och 
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dess genretypiska drag (Liberg et al. 2012). Genom att studera elevers 
samtalande och skrivande om text erbjuder textrörlighetsbegreppet ett verktyg 
för att beskriva elevers läskompetenser. Begreppen kanske främst är ett redskap 
för forskning, men pekar samtidigt på en rad olika aspekter av kunskaper kring 
läsande som är svåra att mäta på ett enkelt sätt. Inte minst för lärare och 
pedagoger. 
 
Läsning av alla slags texter kräver att läsaren besitter olika strategier för att 
navigera i sitt meningsskapande. Att röra sig i texten är med andra ord att 
tillämpa strategier för tolkning och förståelse (Olin-Scheller, Tengberg och 
Lindholm under utgivning). Strategierna kan handla om att skifta mellan yta och 
djup, att kritiskt distansera sig respektive att läsa med inlevelse eller att jämföra 
med andra texter och med egna erfarenheter. Liberg beskriver dessa 
kompetenser i relation till läsuppgifterna i PIRLS som att “föra samman idéer 
från olika delar av texten”, “tolka bildspråk”, “skilja ut och tolka komplex 
information” och “kunna granska och värdera [text- eller] berättelsestrukturer” 
(Skolverket 2010 s. 26). I det material som Skolverket tillhandahåller framstår 
just olika lässtrategier som svaret på vad läsning är (Skolverket 2011a; 2011b). 
Problematiskt nog är användningen av begreppet lässtrategier i styrdokumenten 
inte särskilt stringent (se också Olin-Scheller, Tengberg och Lindholm under 
utgivning). Där är lässtrategier allt ifrån en kognitivt inriktad process som 
aktiverar bakgrundskunskap (”något som läsaren gör med texten”) till 
skillnaden mellan olika navigerande strategier vid läsning av tryckta respektive 
digitala medier (Skolverket, 2011a, s.12). I Skolverkets beskrivning av hur 
elevernas kunskaper inom lässtrategiområdet ska bedömas på Nationella provet 
i svenska (Skolverket 2011b) kompliceras bilden ytterligare. De olika frågorna 
på provet uppges beskriva olika ”läsförståelseprocesser” som gör det ”tydligt 
för läraren vilka lässtrategier som eleven behärskar och inte”. Strategierna är 
kategoriserade i fyra nivåer, vilket innebär att de går att inordna i en mätbar, 
hierarkisk lärandestruktur.2 Skolverkets olika beskrivningar av vad som avses 
med lässtrategier bidrar sannolikt till de svårigheter många lärare upplever med 
att iscensätta undervisning där elevers läsutveckling är i fokus (Granström 
2013). 
 
Undervisning där man explicit arbetar med lässtrategier har dock i flera studier 
visat sig vara effektiv för elevers läsutveckling (se ex. McKeown et al. 2009). 

                                                
2 Nivåerna är 1) Hitta efterfrågad information, 2) Dra enkla slutsatser, 3) Sammanföra och tolka 
information och idéer samt reflektera och 4) Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag. 



Christina Olin-Scheller: Läsrörelser – om läsande, läsundervisning och nya 
medier i PISA-undersökningarnas tidevarv  

 7 

Detta har det ovan beskrivna läsfrämjande projektet En läsande klass tagit fasta 
på, liksom forskningsprojektet Läsa mellan raderna (Olin-Scheller och Tengberg, 
VR/UVK, Dnr: 2011-5540). Studien bygger på idén om att erfarna läsare 
använder olika strategier genom att vara aktiva, ha mål med sin läsning och 
ständigt utvärdera det de läst under hela läsprocessen (Duke och Persson 2002). 
Erfarna läsare gör också förutsägelser under läsningen om vad texten kan 
handla om, de ställer frågor till texten, de söker efter samband och kopplar sin 
läsning till tidigare erfarenheter och drar slutsatser. Studien innefattar ett urval 
av strategier som bidrar till att aktivera bakgrundskunskap och strategierna är 
alltså de verktyg med vilka eleverna fördjupar sin förståelse av en texts handling, 
betydelse, mening, värde och funktion i ett specifikt sammanhang. I Läsa mellan 
raderna tar vi fasta på resultat som visar att, för att utveckla elevers läsförmåga, 
behöver strategierna explicitgöras i undervisningen (Roberts & Langer 1991; 
Schraw & Bruning 1996; Liberg 2006; Maagerö & Tönnessen 2006; Soter et al. 
2008; Clark 2009; Roe 2011). Här iscensätts ett undervisningsupplägg, (DSU � 
dialogisk strategiundervisning), som kombinerar läsning med skrivande och 
muntlighet. Förutom explicit undervisning om utvalda lässtrategier präglas DSU 
också av dialogbaserad undervisning med återkommande samtal om texterna, 
samt utmanande skrivuppgifter (se Olin-Scheller & Tengberg 2013). Studien 
innefattar såväl skönlitterära som argumenterande sakprosatexter och resultaten 
visar på goda effekter av denna typ av undervisning – i synnerhet för de läsare 
som kan betecknas som svaga (se vidare Olin-Scheller, Tengberg, Lindholm 
under utgivning); Tengberg, Olin-Scheller och Lindholm inskickad). Trots dessa 
goda resultat är det ytterst osäkert om denna typ av undervisning ensamt kan 
lösa problemet med svenska elevers sjunkande läsresultat i olika mätningar och 
det behövs mycket mer forskning inom området. Komplexiteten i såväl läsning 
som läsundervisning medför att det är nödvändigt att fortsättningsvis göra 
läsfrämjande insatser utifrån många olika perspektiv. Projektet En läsande klass 
utlovar att läsundervisning som explicitgör lässtrategier kommer att få Sverige 
att ligga bland de främsta när det gäller läsförståelse vid nästa PISA-
undersökning 2018. Jag är övertygad om att det krävs betydligt mer än så.  
 

Multimodalitet och narrativ kompetens 

Läsning är alltså en komplicerad process och läsundervisning som gynnar en 
positiv läsutveckling innefattar många olika aspekter. Dagens mediala 
textlandskap komplicerar denna bild ytterligare. Idag går det inte att blunda för 
att förutsättningarna för att läsa och skriva – eller det som ibland benämns 
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literacy – har förändrats. Datorns, telefonens och iPadens skärmar har många 
gånger ersatt papper och andra tryckta produkter och textlandskapet är i hög 
grad präglat av så kallade deltagandekulturer där aktörerna är både konsumenter 
och producenter (se exempelvis Jenkins 2008; Olin-Scheller och Wikström 
2010). Man kan beskriva dagens textlandskap som multimodalt, alltså att 
texterna innehåller en rad olika uttryckssätt som exempelvis talat och skrivet 
språk, bilder och ljud (se Godhe 2014). För att förstå och beskriva deltagandet i 
multimodala textuniversum kan begreppet narrativ kompetens vara till hjälp 
(Lundström och Olin-Scheller 2012). Eftersom det är en förutsättning att förstå 
användningen av fiktionstexter i digitala textkulturer för att kunna förstå digitala 
läsningar har begreppet både ett text- och läsarperspektiv. Narrativ kompetens 
är ett försök att tillföra nya perspektiv till traditionella literacy-kompetenser. Att 
förstå en berättelses uppbyggnad och att urskilja en intrig, för att sedan skapa 
kreativa imitationer, är någonting som utmärker den narrativa kompetensen. En 
annan aspekt av narrativ kompetens är det sociala samspelet på digitala 
berättararenor. Förmåga till metareflektion, det vill säga reflektion kring de egna 
reaktionerna, är också en del av den narrativa kompetensen. Trots att en stor 
den av många ungas liv präglas av digitala, multimodala läsningar innefattar vare 
sig mätningar som PISA och PIRLS eller läsfrämjande projekt som de ovan 
beskrivna, denna syn på läskompetens. 
 

Skönlitterär läsning och läsning av sakprosa  

Läsandets praktik innefattar också hur man som läsare förhåller sig till olika 
typer av texter. Studier visar att meningsskapande kring text handlar om att 
utveckla förmågan att förstå och värdera olika berättarformer (se ex. Olin-
Scheller 2006; Årheim 2007; Lundström och Olin-Scheller 2010). Exempelvis 
används begreppet litterär kompetens för att betona vikten av att kunna skilja 
mellan skönlitteratur och sakprosa – en kompetens man alltså måste tillägna sig 
(Culler 1975). Forskning visar också att lässtrategier för att förstå berättande 
text i relation till såväl textstruktur som syftet med läsningen, skiljer sig från 
strategier för att förstå förklarande och argumenterande text (Caldwell och 
Leslie, 2003; Janssen et al 2006). När det gäller berättande text, tenderar barn att 
utveckla en grundläggande kunskap om strukturella mönster, eller berättelsens 
grammatik, tidigt i livet (Mandler & Johnson, 1977). Men mer komplexa 
aspekter av förståelse, bland annat tolkning av karaktärer och händelser samt att 
identifiera teman och symboler etcetera, kräver fördjupat lärande under många 
års skolgång (Applebee et al 2003; Janssen et al. 2006).  
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Skillnaden mellan olika typer av texter berörs med en övergripande formulering 
i kursplanen för ämnet svenska. (Skolverket 2011c). ”Berättande texter”, skriver 
Skolverket ”är fiktionstexter av skönlitterär karaktär” och ”sakprosatexter har 
ett mer förklarande eller beskrivande innehåll”. Att läsning av dessa texter 
innefattar olika kompetenser framgår dock inte. Till skillnad från 
styrdokumenten – och merparten av de inledningsvis beskrivna läsfrämjande 
projekten – förhåller sig såväl begreppet textrörlighet som projektet Läsa mellan 
raderna till att läsning av olika typer av texter kräver olika kompetenser. 
Skönlitterär läsning kan sägas vara något annat än läsning av argumenterande 
texter som exempelvis debattartiklar. Rosenblatt (2002/1978) talar om två olika 
förhållningssätt, dels en estetisk litterär läsning i möten med fiktion, dels en mer 
opersonlig och bokstavligt inriktad efferent läsart i mötet med faktatexter. 

Rosenblatt menar dock att estetisk och efferent läsning inte står i något 
motsatsförhållande och beskriver läsprocessens dynamik som en ständig rörelse 
mellan den estetiska och efferenta polen. För att kunna iscensätta undervisning 
och aktiviteter som utvecklar elevers läskompetens i relation till olika texttyper, 
är det viktigt att såväl lärare som ansvariga för olika läsfrämjande projekt är 
medvetna om denna skillnad.  
 
Inom skolan och bland andra aktörer som agerar för att öka ungas 
läskompetens, har uppfattningar om skönlitteraturens inneboende goda kraft 
varit betydelsefulla under lång tid (se exempelvis Persson 2007). Inom den 
litteraturvetenskapliga ämnestraditionen är denna uppfattning också mycket 
stark. Boyd (2009) menar exempelvis att det litterära eller fiktiva tänkandet kan 
ses som en av människans basförmågor som ger henne evolutionära fördelar 
och Nussbaum (1997) hävdar att man genom läsning av skönlitterära tryckta 
böcker utvecklar positiva egenskaper, förmåga till perspektivbyten samt en fast 
förankring i en demokratisk värdegrund. Dessa tankar är också dominerande 
inom det svenskämnesdidaktiska fältet. Idén om ”den goda boken” har dock 
alltmer börjat ifrågasättas, inte minst i ljuset av utvecklingen och spridningen av 
multimodala texter via en rad olika medier. Att bara förvänta sig goda effekter 
av skönlitterär läsning kan leda till orimliga förväntningar på läsningens effekter, 
menar exempelvis Persson i Den goda boken (2012).  
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Avslutande diskussion  

Sammantaget kan man alltså säga att de kompetenser som behövs för att agera 
inom dagens textlandskap är omfattande. Ibland beskrivs dessa kompetenser 
med begreppet ”new literacies” (se bland annat Street 1995; Gee 1996; Knobel 
& Lankshear 2007; The International Reading Association 2009). Förutom att 
new literacies omfattar traditionella läs- och skrivkompetenser är det ”nya” i 
new literacies att de också innefattar teknik som erbjuder användarna att 
interagera utifrån andra värderingar, normer och tillvägagångssätt än tidigare. 
Det nya innefattar också vad Knobel & Lankshear (2007, s. 17ff) kallar ”new 
’ethos stuff’”. New literacies, skriver författarna 

/…/are more “participatory,” “collaborative,” and “distributed” in 
nature than conventional literacies. That is, they are less “published,” 
“individuated,” and “author-centric” than conventional literacies. 
They are also less “expert-dominated” than conventional literacies. 

 
New literacies förändras hela tiden i samma takt som tekniken och de normer 
som styr dem kan sägas vara mer flytande än dem för mer etablerade literacies 
(se också Olin-Scheller 2014). För att räknas som läs- och skrivkunnig i vår 
digitala tidsålder och för att kunna delta i det globala samhället, är den 
läsförmåga som behövs både annorlunda och betydligt bredare än tidigare. 
Dessa förmågor, liksom vanor och strategier kring läsande tar olika mätningar 
och läsfrämjande åtgärder sällan hänsyn till. Med detta som bakgrund framstår 
såväl att utlova snabba resultat av läsfrämjande åtgärder med en relativt 
begränsad syn på texter, läsning och läsundervisning, som att testa denna 
läskompetens som svåra projekt. PISA och PIRLS och alla vällovliga läsprojekt, 
menar jag, tar inte ett helhetsgrepp om läsningen. Med sitt ensidiga fokus på 
tryckt typografisk text där det digitala uppkopplade textlandskapet helt 
utelämnas, befinner sig mätningarna och projekten i utkanten av ungas 
textvärldar och belyser därmed inte deras samlade läskompetens. Eftersom vi 
också, som jag tidigare påpekat, inte vet särskilt mycket om effekter av olika 
typer av aktiviteter som syftar att utveckla avancerad, tolkande läsförmåga och 
att merparten av de läsfrämjande projekt som bedrivs, inte omfattar denna 
kompetens, är det av stor vikt för forskarsamhället att rikta blicken mot detta 
område. Det är också viktigt att studier görs i samarbete med lärare så att ett 
flöde kan ske mellan undervisning, skolverksamhet och forskning. Som 
läsforskare har jag och mina kollegor ett stort ansvar att ställa relevanta och 
angelägna frågor. Men det är lika viktigt att vara lyhörd för svaren och föra en 
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konstruktiv debatt kring en av samhällets viktigaste kunskaper och funktioner – 
läsningen. 
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