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Titel: Vad ordet läsning betyder och hur det används i svensk dagspress 1900–2016 

 

Författare: Johanna Larsson 
 
Handledare: Mats Linell 
 
Abstract: Ordet läsning har och har haft olika betydelser. Studien undersöker hur ordet läsning 
varierats i svensk dagspress mellan år 1900–2016. Sammantaget identifieras 60–70 variationer av 
ordet. I studien undersöks även om det finns förändringar när dessa ordvariationer används.  

I studien kombineras två ämnesfält. Det är ämnesfältet läsning och dess historia och 
ämnesfältet språk och dess utveckling. Detta område undersöks ur ett biblioteks- och 
informationsvetenskapligt perspektiv, utifrån en teoribildning som beskriver en intensiv läsning, en 
extensiv läsning, en funktionell läsning, en informativ läsning och en digital läsning. Materialet till 
studien består av söksträngar insamlade från Kungliga bibliotekets dagspressarkiv.  Dessa korta 
texter granskas med en metodkombination av verktyg från Informationsvetenskap och Systemisk 
funktionell textanalys. 

Resultatet visar att ord som relaterar till en intensiv läsning minskar i användning mellan år 
1900–1930. Under samma tid ökar användningen av ord som beskriver ett tyst extensiv läsande. 

Analys av ord och ordstruktur lyfter betydelsen av det kollektiva läsandet. I början av seklet 
används ord som högläsning, uppläsning och föreläsning relaterade till folkrörelserna. År 1925, då 
radion får sitt genombrott, ökar användningen av ordet uppläsning. Under samma tid används ett 
ord som beskriver ett tydligt tal. Det är ordet välläsning. I söksträngarna återfinns en koppling 
mellan ordet välläsning och frasen dialekt borttagning. Ett tydligt läsuttal diskuteras under en tid då 
ett kollektivt läsande omskrivs, men en analys av hur ordet används pekar även på att det finns 
underliggande spänningar mellan dialekter och riksspråk.  
             Under 1960-tal identifieras ett skifte där ord som beskriver en teoretiskt informativ läsning 
tar över efter ord som beskrivit en praktisk instruktiv läsning. 
              
 

Ämnesord: Läsning – historia ; Läsning – historia – Sverige – 1900-talet ; Bokhistoria ; Läsning ; 
Reading ; Books and Reading ; Book and Reading – History ; Reading – Sweden – History , Reading 
research ; Information – History – Sweden 
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1. Inledning 
Redan år 1992 visade Stanovich och Cunningham att läsning i alla former utvecklar vokabulär, 

kulturkännedom, rättstavning och muntlig kommunikationsförmåga (1992, 51). De lyfter en 

anledning av många till varför biblioteken har till uppgift att främja läsning, men vad betyder då 

ordet läsning? Ordet läsning kan, likt många andra ord vi använder varje dag, uppfattas ha en 

betydelse så självklar att den aldrig ifrågasätts. Här kommer dock ordet läsning att få en granskning. 

Kanske visar det sig att ordet har haft olika betydelse vid olika tidpunkter? 

Ords betydelse kan skilja sig mellan olika kulturer. Detta menar bokhistorikern Robert 

Fraser (2008, ix). För att undersöka om det är så behövs en möjlighet att göra jämförelser. Eftersom 

avsikten med den här studien är att undersöka det svenska ordet läsning ger ett historiskt perspektiv 

möjlighet att studera hur ordet uppfattas vid olika tidpunkter. 

Att undersöka hur ett ord används innebär att undersöka text och titta närmare på hur orden 

runtomkring undersökningsobjektet formas och förändras. Det är ett sätt bland många att undersöka 

de spår som handlingen att läsa lämnat efter sig (Briggs och Burke 2009, 50). En undersökning av 

tidigare forskning klargör något om med vilken uppfinningsrikedom forskningskollegiet tagit sig an 

uppgiften att på olika sätt synliggöra historiska spår av handlingen att läsa (se kapitel 4.1). Att det 

här är en studie som undersöker språkliga spår får till följd att tidigare forskning hämtas från två 

ämnesfält. Det är ämnesfälten läsning och dess historia och ämnesfältet språk och dess utveckling. 

 Ämnesfältet läsning och dess historia är ett ämnesfält där många olika krafter drabbar 

samman. Bokhistorikern Robert Fraser beskriver läsning och dess historia som ett slagfält (2008, 

105). En beskrivning som kan hjälpa till att förklara varför många forskningsområden har möjlighet 

att ge intressanta inpass till ämnet. Forskning om läsning bedrivs utifrån en rad olika 

utgångspunkter inom Utbildningsvetenskap, Litteraturvetenskap, Lingvistik och Kognitions-

forskning m fl. Det här är en uppsats som skrivs inom ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap, 

vilket innebär att ämnet undersöks ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv.1  

Ämnesfältet språk och dess utveckling är ett forskningsområde där ordanvändning studeras 

ur ett historiskt perspektiv. Digitaliseringen av dagspress har öppnat nya dörrar för att studera detta. 

I Sverige lanserades Kungliga bibliotekets dagspressarkiv relativt nyligt, tidigare fanns inte denna 

möjlighet att studera ordanvändning i ett omfattande digitalt pressarkiv hundra år tillbaka i tiden. I 

boken Historical Information Science argumenterar Lawrence J. McCrank för hur viktigt det är att 

använda verktyg från modern informationsteknologi i historiska studier (2001, 1). Att utforska nya 

möjligheter motiverar väl denna studie. Med ny teknik kan nya frågor ställas. 

                                                 
1Se Dolatkhah 2011, 221.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
De forskningsfrågor som har ställts till materialet formulerades utifrån två till viss del överlappande 

syften. Det ena syftet var att försöka förstå vad ordet läsning betyder i det material som samlas in. 

Detta skedde genom en undersökning av hur ordet läsning varierats för att beskriva olika sätt att 

läsa. Efter det att resultatet relaterades till tidigare forskning undersöktes på så vis delar av en 

underliggande ekologi; läsningens ekologi. Det andra syftet var att titta närmare på ordets 

variationer för att ta reda på hur och när de använts. Förekom alla ordvariationer i tidningsmaterialet 

från år 1900 till idag eller var det möjligt att klargöra om det fanns förändringar över tid. Detta 

undersöktes både genom analys av textstruktur och genom analys av sökträffar. Utifrån dessa syften 

formulerades följande forskningsfrågor; 

 

På vilka olika sätt varieras ordet läsning i de korta texter i form av söksträngar som 

återvunnits från dagspress i tjugoårsintervall mellan åren 1900–2016? 

 

Om man tittar på hur ordvariationerna används, förändras den frekvens med vilken de 

används i Kungliga bibliotekets dagspressarkiv mellan åren 1900–2016? 

  

Hur kan användningen och variationen av ordet förstås utifrån en teoribildning som 

beskriver en intensiv läsning, extensiv läsning, funktionell läsning, informativ läsning och 

digital läsning? 

 

Antagandet är; Vad ordet läsning betyder och hur det används i dagspress förändras över tid. 

 

Det här är en studie av ett ord. En studie av ord och deras användning kan ha möjlighet att 

sammanfatta och synliggöra ett ämne (Larivière, Sugimoto och Cronin 2012). På så vis kan kunskap 

tydliggöras, vilken i sin tur kan användas i samtida och framtida diskussioner kring förändringar i 

läsandet (Dolatkhah 2011, 13). Något som gör att en studie av betydelsen av ett ord och hur det 

används, en studie av de lilla, kan syfta till att lyfta kunskap som ger ökad förståelse för läsning som 

verksamhet i samhället i stort. 

  Materialet till studien består av söksträngar. Denscombe ser söksträngar som dokument, 

vilket gör detta till en dokumentstudie (2016, 323). Denna utgångspunkt gör att frågor kring hur den 

avkodande läsprocessen ser ut faller utanför studiens ramar. Att söksträngarna hämtas från 

dagspress öppnar däremot för en diskussion om det är möjligt att visa vilken syn på läsning som 

dominerat vid olika tidpunkter. I kapitel 3.3 diskuteras detta. 
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Del 1: Litteraturstudie och teori 

Litteraturstudien sträcker sig över fyra kapitel. Först följer kapitel 2 och 3 som undersöker ämnes-

fältet läsning och dess historia ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv. Avsikten 

här är att identifiera teori som därefter kan användas i analysen. Samtidigt presenterar dessa kapitel 

en historisk bakgrund. Kapitel 4 undersöker relationen mellan ämnet läsning och ämnesfältet språk 

och dess utveckling. I kapitel 5 presenteras några viktiga teoretiska utgångspunkter. 

2. Historisk bakgrund 

2.1 Läsning i början av 1900-talet 
Utgångspunkten för den historiska genomgången är ett resonemang som säger att läsning är en 

handling som för individen påverkas av tillgänglighetsfaktorer. I ett historiskt perspektiv har den 

handling ordet läsning relaterar till påverkats av tekniska och materiella förändringar, vilka 

samspelat med sociala och ”mentalitetshistoriska förutsättningar”. Detta resonemang hämtas från en 

svensk avhandling som har ämnet läsning och dess historia som huvudämne. Avhandlingen är 

skriven av Mats Dolatkhah vid Bibliotekshögskolan i Borås år 2011 (2011, 221). 

2.1.1 Två vågor av läskunnighet 

En betydelsefull faktor som påverkar om läsning är tillgänglig för individen är läskunnighet. Hur 

såg läskunnigheten ut år 1916? År 1916 var det första år då materialet till studien samlas in. Från 

detta år återfinns en undersökning där ”god färdighet” i läsning bedömdes ligga på 61,77 %. Denna 

siffra hämtas från en läskunnighetsbedömning som utförs i samband med mönstring.2 Det är alltså 

endast läskunnighet bland män som undersökts. Siffrorna omfattar ett segment av befolkningen, 

men är rikstäckande. Av statistiken går det att utläsa att få anses saknar läskunskap, men även att det 

finns skillnader i kunskapsnivå. (Statistisk årsbok för Sverige 1920). Något annat som syns i 

siffrorna är att läs- och skrivkunnigheten inte är i balans (se Fig. 1). Det är fler som bedöms ha god  

 

Fig. 1 Detta utdrag visar 
statistik över läs-
kunnighet bland 
värnpliktiga år 1916 
(Statistisk årsbok för 
Sverige 1920).3 

 

                                                 
2 I dagspress återfinns 83(84) belägg för läskunnighetsbedömningar av värnpliktiga mellan åren 1874 och 1924. 
3 Beväring- beväpnad värnplikt. 
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färdighet i läsning än de som bedöms ha god färdighet i skrivning (Ibid 1920). 

Vad läsning är för individen påverkas av dennes läskunnighet men även av de idéer som 

format undervisningen. Vilka idéer som formar undervisningen beror till viss del på vem som 

bedriver undervisning. I Sverige i början av 1900-talet undervisade både kyrka och skola. Kyrkan 

hade sedan slutet av 1600-talet utvecklat en undervisningsmetod där hemundervisning följdes av 

husförhör. Tanken bakom den läskampanj som inleddes år 1686, var att invånarna skulle lära sig 

läsa religiösa texter. Samtidigt ställdes ett krav på en viss läskunnighet för att få fulla medborgerliga 

rättigheter (Lindmark 1998, 20; Johansson 1989, 19). Även om kyrkans läskampanj spred 

läskunnighet var det en ”restricted literacy”, eftersom läskunnigheten inte alltid följdes av 

skrivkunnighet (Ibid 16). I början av 1900-talet var betydelsen av kyrkans läsundervisning på väg 

att minska (Tveit 1991, 241; Ambjörnsson 2001, 118). I Sverige spreds tidigt en tanke om 

läsningens vikt. 

I Sverige fick skrivundervisningen fäste senare än läsundervisningen. Detta skedde i och 

med att skolväsendet växer fram under tidigt 1800-tal. Skolans läskampanj omfattade både läs- och 

skrivundervisning (Larsson 2012; Tveit 1991, 241). I Sverige introduceras idén om allmän 

läskunnighet före tanken om allmän skrivkunnighet. I början av 1900-talet verkar befolkningen läsa 

bättre än de skriver. 

2.1.2 Dialekter mot riksspråket 

Vilken läsmöjlighet individen har påverkas av en rad faktorer. Läskunnighet är en, men det finns 

fler faktorer. Ett exempel är hur språket i regionen fungerar som gemensam kommunikations-

plattform. Före skolsystemet fanns i Sverige ingen standardisering vare sig av handstil, stavning 

eller språk. Det förekom att texter skrevs på dialekt (Johansson 1985, 18). Med skolsystemet börjar 

rikssvenskan spridas. Detta genom att undervisningen i skolan förespråkar ett bokstavsnära uttal. En 

aspekt av att lära sig att läsa vid den här tiden handlade således om att lära sig uttala orden enligt 

den dominerande språknormen (Pearson 2000, 153–154).  

  Vad läsning är för individen påverkas av vilken språk den talar och av vilken språksyn som 

råder. Teaterutbildningarna är ett forum som formar det uttal som kom att stå som modell för många 

tidiga radio- och Tv-medarbetares sätt att tala. Detta uttal utvecklas utifrån en tanke om att forma 

ett nationellt språk utan specifik regional eller social variation (Åbrink 2008, 326). Skolade röster 

hörs därefter i vart och vartannat hem efter det att radioförsäljare sålt radioapparater till alla 

intresserade.  

2.1.3 Läsmöjlighet 

Vilken läsmöjlighet individen har påverkas av faktorer som individuell skolgång och hur 

talspråksmiljön såg ut i regionen. Till detta kommer ytterligare faktorer. Det kan vara individens 



9 

 

arbetsbelastning eller intresse, men det kan även vara sådant som tillgång på glasögon och bra 

belysning. Före elektriciteten var tillgången till ljuskällor ojämlikt fördelad inom befolkningen 

(Manguel 1999, 283; Aftonbladet 1916-02-13; Dolatkhah 2011, 52). 

 Text och läsmaterial har varit olika lätt att få tag i. Under 30-talet skriver tidningarna om en 

läsarkategori som de benämner ”de läshungriga”, de som hungrar efter text (Svenska Dagbladet 

1936-03-05; 1936-03-13). Någon läser ”Times” samtidigt som en annan får hålla tillgodo med 

gamla tidningsblad, som används som omslagspapper; så kallad makulatur (Norrskens-

flamman1936-08-25; Svenska Dagbladet 1936-03-13). Även om tillgången till läsmaterial, som 

böcker och tidningar, ökar under slutet av 1800-talet finns så sent som på 30-talet, sådana skillnader 

i samhället att vissa människor har svårt att få tag i läsmaterial och information (Jacobsson 2012). 

Ronny Ambjörnsson menar att ett detta driver en vilja att utjämna skillnader och att underlätta 

tillgången till text. Vissa folkrörelser bildas för att starta mindre bibliotek. Inom folkrörelserna 

utvecklas även miljöer för gemensam läsning (Ambjörnsson 2001, 117–120). Individens 

läsmöjlighet påverkas av teknikutveckling som elektrifieringen av Sverige, glasögontillverkarnas 

skicklighet och läsmaterialens spridning. Det finns ekonomiska och sociala skillnader som påverkar 

och det finns även krafter som vill verka för förändring. 

2.1.4 Sammanfattning 

I kapitel 2 undersöktes läsning utifrån ett resonemang som säger att läsning är en handling som för 

individen påverkas av dess tillgänglighet. Läsning påverkas dessutom av förändringar i 

omgivningen. Det kan vara tekniska och materiella förändringar, vilka samspelar med sociala 

och ”mentalitetshistoriska förutsättningar” (Dolatkhah 2011, 221). I den historiska bakgrunden 

konstaterades att vad läsning är påverkas av de idéer som format undervisningen, som exempel gavs 

tanken om läsningens vikt och idén om att forma ett riksspråk. För individen påverkas läsmöjlighet 

av sociala och ekonomiska faktorer, vilka i sin tur påverkar arbetsbelastning och intresse. 

Läsmöjlighet påverkas av teknikutveckling som elektrifieringen av Sverige, glasögontillverkarnas 

skicklighet, samt hur distributionen av läsmaterial ser ut. I den historiska genomgången etableras ett 

perspektiv där läsning ses som en handling som påverkas av omgivning. En omgivning som 

förändrats enormt under hundra år, vilket gör att man kan misstänka att vad läsning är antagligen 

även detta förändrats enormt (Darnton 1986, 175). 
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3. Forskning om läsning och dess historia 
Läsning påverkas således av omgivning. Det här kapitlet utgår ifrån en teori av Roger Chartier där 

handlingen läsning ses påverkas av; a) läsaren (vilket relaterar till idén om vad är en läsare eller hur 

definieras en läsare) b) miljön och c) materialet (Chartier 1999, 275–276).4 Genomgången kommer 

att titta på hur en läsare beskrivs i underkapitel 3.2.1, läsningens miljö i underkapitel 3.2.2 och 

läsningens material i underkapitel 3.2.3. Kapitel fördjupar den historiska bakgrunden, preciserar ett 

biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv, samt sammanfattar den teoribildning som 

kommer att användas som filter i analysen.  

3.1 Läsaren 
Chartier menar att läsning är en handling som utförs av en individ (1999, 275–276). Denne är alltså 

en läsare, men en individ kan ha en tillhörighet. När Reinhard Wittman skriver om hur läsandet av 

skönlitteratur tar borgerligheten med storm, under 1790-talet i Tyskland, bygger han resonemanget 

att detta nya sätt att läsa introduceras under olika tider för olika samhällsklasser (1999, 297). 

Martyn Lyons bygger vidare på detta resonemang och skriver om hur olika grupper som kvinnor, 

barn och arbetare blir läsare under 1800-talet (1999, 313). Olika sätt att läsa kan alltså ses som en 

företeelse kopplad till klasstillhörighet eller samhällsgruppering. 

  En annan forskare Mats Dolatkhah vid Bibliotekshögskolan i Borås påpekar i sin tur, vilken 

betydelse auktoritetsförhållandet mellan barn och vuxna har och menar att läsbeteende kan påverkas 

av motsättningar mellan generationer (2011, 148, 221). Det finns även forskare som betonar att 

läsbeteende inte är en identitetskonstant utan förändras för individen över tid likt en attityd, då 

individen genomgår olika utvecklingsfaser eller påverkas av olika omvärldsfaktorer (Usherwood 

och Toyne 2002, 33, 40). Ordet läsning definieras således i en miljö där en läsare kan ses som en 

individ med större eller mindre grupptillhörighet. Det finns en komplexitet i hur en läsare kan 

definieras.  

3.2 Läsningens miljö 

Roger Chartier menar att handlingen att läsa också påverkas av miljö, den plats där läsandet sker 

(Chartier 1999, 276). Elisabeth Pawley har analyserat perspektivval bland forskare intresserade av 

                                                 

4 I den historiska genomgången användes ett teoretiskt perspektiv skrivet av Dolatkhah (2011). Denna teori har utveck-

lats utifrån Chartiers teoretiska struktur. Det teoretiska perspektiv som Chartier formulerat används i detta kapitel 

(Dolatkhah 2011, 34–41 och 220–221; Chartier 1999, 275–276). Tillsammans formar dessa två resonemang ett biblio-

teks- och informationsvetenskapligt perspektiv för den här uppsatsen. 
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att ta reda på mer om läsning i historien. Pawley fann en grupp forskare som studerar läsning relate-

rat till en specifik miljö som en förening, organisation eller institution (2008, 73). Ett exempel är 

forskning om läsning i skolan (Pearson 2000; Lindmark 1998). Ett annat exempel är läsning i relat-

ion till kyrkan (Johansson 1989). Ett tredje exempel är läsning inom folkrörelserna (Ambjörnsson 

2001, 117–139). Ordet läsning kan användas för att relatera till en specifik miljö eller en plats som 

en förening eller institution. 

3.3 Läsningens material 
Chartier menar att handlingen att läsa påverkas av det material läsaren håller i (Chartier 1999, 275–

276). I detta underkapitel presenteras teori om; ett intensivt läsande, ett extensivt läsande, ett 

funktionellt läsande / informativt läsande och ett digitalt läsande. Enligt denna teoribildning 

innebär introduktionen av ett nytt material eller en ny teknik som innehåller text att ett nytt 

läsmönster utvecklas. 

3.3.1 Intensiv läsning 

Den tyske utbildningshistorikern Engelsing har beskrivit det intensiva läsandet (Engelsing 1974). 

Ovan beskrevs hur kyrkan genom husförhör spred läskunnighet i Sverige. I den lässtrategi som där 

utvecklades sågs grundläggande kunskap om alfabetet som viktigt. Ofta skedde undervisningen 

genom ett repetitivt läsande som syftade till att texter skulle läras utantill. Materialet som lästes var 

en gemensam kanon av välkända religiösa texter ur bibeln och katekes (Wittmann 1999, 285; 

Pearson 2000). Den intensiva läsningen utvecklades både som ett generellt förhållningssätt för 

individuellt läsande och en läsinlärningsstrategi i skolan. Pearson har forskat om vilken metodik 

som dominerat inom skolväsendet i USA. I sin studie visar Pearson att det intensiva läsandet 

dominerade som läsinlärningsmetod fram till 1920-talet (Pearson 2000).  

3.3.2 Extensiv läsning 

En extensiv läsning är en tyst läsning av nya varierade läsmaterial (Engelsing 1974). Författaren Al-

berto Manguel kopplar det extensiva läsandet till uttrycket tyst läsning och spårar genom bilder och 

korta beskrivningar individens tysta läsande tillbaka till 400-talet i Europa (Manguel 1999, 48). 

Wittmann i sin tur skriver om hur den extensiva läsningen och hur den tar borgerligheten med storm 

i Tyskland under 1790-talet (1999). I Sverige följer bokhistorikern Roger Jacobsson i sin text 

Tryckkultur i provinsen – några perspektiv hur tillgången till nya läsmaterial som böcker och tid-

ningar ökar under andra hälften av 1800-talet (Jacobsson 2012). Det extensiva läsandet når fler lä-

sargrupper och större geografiska områden med ökad tillgång på nya och varierade läsmaterial. På 

så vis gör ökad tillgång till böcker, tidningar och tidskrifter att ett tyst enskilt läsande blir möjligt 
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(Wittmann 1999). Engelsing beskrev det intensiva läsandet och det extensiva läsandet under 1970-

tal. Idag finns de som skiljer mellan en bred respektive en smal förståelse av begreppet läsning och 

menar att en smal förståelse av detta att läsa avser läsning i böcker, tidskrifter och tidningar 

(Dolatkhah 2011, 20). På så vis definieras det extensiva läsandet ytterligar. 

3.3.3 Funktionell läsning / Informativ läsning 

Ett tredje sätt att läsa definieras som det funktionella läsandet. Det funktionella läsandet framväxt 

undersöks inom ämnesfältet informativa texters historia. Ett ämnesfält där olika forskare 

undersöker hur korta informativa texter börjar dyka upp i individens vardag under 1800-talet 

(Weller och Bawden 2005; Esbester 2009). Materialet definieras alltså som korta texter. Texter som 

kan ge en läsaren en upplysning om något. Under 1800-talet och tidigt 1900-tal börjar resenären 

möta korta texter på tidtabeller, vägskyltar och vägkartor. Inom handel används de i olika former 

som i varuinformation, produktreklam eller kataloger. Individen ställs inför korta texter på kvitton 

och blanketter. I hemmen blir almanackor vanligare. Läsmönstret beskrivs som ett effektivt läsande 

i vardagen som syftar till att underlätta tillvaron genom att ge läsaren en upplysning om något 

(Esbester 2009). 

Texter som bär information ökar i betydelse under 1900-talet. De ökar även i text längd. 

Under 1960-tal introduceras vetenskapliga artiklar vilka diskuterar hur man bäst ska hantera 

materialet information (Larivière, Sugimoto och Cronin 2012). Den informativa läsningen relaterar 

till en genre som Hellspong och Ledin benämner brukstexter. Där beskrivs läsmönstret syfta till att 

nå förståelse om något, samtidigt som det kan innebära en orientering mot handling (Hellspong och 

Ledin 1996, 16–17). Det här stycket introducerade några röster som beskriver det funktionella 

läsningen och det informativa läsandet. 

3.3.4 Digital läsning 

Idag har ny teknik generat nya läsmaterial, utifrån vilka läsare utvecklat nya läsmönster. Detta 

menar Ziming Liu i en studie från år 2005. I studien visade forskaren att i det digitala läsandet ökar 

den tid som läsaren ägnar åt översiktlig läsning eller att söka efter nyckelord. Texter lästes endast en 

gång om ens det, då utvalda stycken premierades. Mindre tid ägnas åt fördjupad och koncentrerad 

läsning (Ziming Liu 2005). Den digitala formen stödjer ett icke-lineärt läsande snarare än ett lineärt 

läsande (Petrucci 1999, 345). Ziming Liu menar att ny teknik skapat nya material vilka i sin tur 

format nya läsmönster. 

3.3.5 Sammanfattning: En teoribildning om läsning 

Efter genomgången ovan kan det vara rimligt att ifrågasätta om läsning är EN verksamhet. Roger 
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Chartier har skrivit om att det finns en idé om ”läsningens enhetliga väsen”, men det är en idé som 

han också kritiserar. Att läsa är inte en och samma sak. Läsningens funktion och vikt har varierat 

både över tid och inom olika miljöer, vilket för med sig att man kan läsa på många olika sätt 

(Chartier 1999, 276). 

Ämnesfältet Läsning och dess historia undersöktes utifrån ett resonemang där läsning ses 

som en handling som påverkas av vem som är läsare (Chartier 1999, 275–276). I anslutning till 

detta diskuterades att läsaren kan ha en klass, grupp eller generationstillhörighet. Därefter 

undersöktes att den handling ordet läsning beskriver kan knytas till en plats eller en miljö (Chartier 

1999, 276). Det konstaterades att detta i Sverige, kunde vara en institution som skolväsendet eller 

en av många föreningar bland folkrörelserna. Läsning påverkas av dess form. Chartier menar att 

handlingen att läsa påverkas av det material läsaren håller i (1999, 275–276). En omfattande 

teoribildning presenteras som menar att handlingen att läsa påverkas av vilken form texten har; 

läsningens material. 

Att läsmönster ses som något som förändras relaterat till läsmaterial, får till följd att 

handlingen att läsa ses påverkas av materiella förändringar (Dolatkhah 2011, 221). Det intensiva 

läsandet beskriver ett repetitivt läsande, som syftar till att lära sig texter utantill. Materialet som 

läses är avgränsade texter ur Bibeln, katekes eller skol texter. Det extensiva läsandet är ett tyst 

läsande av ständigt nya texter, som kopplas till böcker eller tidningstexter. Det funktionella läsandet 

kopplas till korta informativa texter på t ex kvitton som individen läser i vardagen. Det informativa 

läsandet är likartat, men ett läsande av något längre texter som syftar till att ta reda på något, vilket 

kan leda till handling. Avslutningsvis presenterades en studie från 2000-tal som menar att den 

digitala tekniken skapat nya material, vilka i sin tur skapat nya läsmönster. Sammantaget formar den 

teoribildning som presenterats ovan ett ramverk gentemot vilket materialet granskas. Begreppen 

återkommer i kapitel 7. och i kapitel 8. 
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4. Forskning om läsning och ord 

4.1 Spår av läsning 

Ovan har vi tittat på ämnesfältet läsning och dess historia. Inledningsvis beskrevs att det här är en 

studie som undersöker ett ord. Hur går det att förstå relationen mellan ett ämnesfält och en 

ordstudie? För att svara på den frågan ska vi först ställa en annan fråga, vilken hämtas från boken A 

Social History of the Media (2009, 50). Frågan författarna Briggs och Burke ställer är följande; Hur 

är det möjligt att undersöka om läsning förändras över tid, då ögats rörelse över papperet inte 

lämnar några spår efter sig? En undersökning av tidigare forskning klargör något om med vilken 

otrolig uppfinningsrikedom forskningskollegiet tagit sig an uppgiften att på olika sätt synliggöra 

spår av läsning och dess historia. I Sverige har Egil Johansson undersökt tecken och anteckningar i 

husförhörslängder. På så vis blev det möjligt att kartlägga tidig läskunnighet (Johansson, 1972; 

1989). Cederbladsundersökningen var en undersökning som utfördes i början av seklet som syftade 

till att klargöra vilka böcker som fanns i hem i olika delar av landet. Materialet, som bestod av ord i 

form av boktitlar, samlades in och har legat till grund för forskning (Dolatkhah 2011, 47). I 

Frankrike finns forskare som undersökt ord i bokutlåningsregister. Med hjälp av statistik över 

utlånade böcker synliggjordes på så vis förändringar i läsandet (Estivals 1965). Det finns även 

metastudier som undersökt forskning om läsning eller forskningsfält som biblioteks- och 

informationsvetenskap (Pawley 2009; Lariviere, Sugimoto och Cronin 2012). I den här studien 

undersöks om handlingen att läsa lämnat spår efter sig i det svenska språket och i dagspresstext. 

4.2 Ord används och utvecklas 

Inom ämnet språk och dess utveckling återfinns forskning om ordanvändning. Under 2000-talet har 

det blivit möjligt att studera språkanvändning i stora digitala textmaterial. Detta gör att det idag 

finns forskning som visar att ett språks ordförråd är ett komplext dynamiskt system där ord skapas, 

utvecklas och försvinner (Altman et al. 2013). Att naturligt språk hela tiden får nya ord eller nya 

användningsområden för befintliga ord är väl känt (Taylor and Joudrey 2014, 361). Detta beskrivs 

bero på att nya fält öppnar sig för tänkande och handling eller att en betydelse behöver preciseras 

(Hellspong och Ledin 1997, 72). Nu har studier tillkommit som visat att det, inom ett språkområde, 

även finns mindre fluktuationer i hur ord används (Altman et al. 2013). Ordanvändning ses 

påverkas av förändringar som sker på flera plan, vilket kan vara sociala, teknologiska eller politiska 

förändringar (Petersen et al. 2012). Det här studeras inom ämnet allmän språkutveckling. I den här 

studien undersöks mindre fluktuationer i ordanvändning. En studie av hur ordet läsning används i 

en svensk tidningstext återfinns inte, vilket motiverar denna studie. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

5.1 Betydelsen av ordet läsning konstrueras av läsarna 
I inledningen presenterades att det här är en undersökning av hur ett ord används, vilket innebär att 

undersöka text och titta närmare på hur orden runtomkring undersökningsobjektet formas och 

förändras. En teoretisk utgångspunkt för studien är M.A.K. Hallidays systemiskt funktionella syn på 

språk. I detta underkapitel presenteras tre särdrag från denna språksyn viktiga för studien. Det första 

utgångspunkten är tanken att det i språkets formulering och konstruktion finns spår av människors 

handlande. Teorin söker vidga förståelsen för vad människor gör med språk. Detta sker genom att 

relationen mellan språk och samhälle förtydligas. Istället för att undersöka ett språk som ett avskilt 

system eller en mental process närmar sig M.A.K. Halliday och Matthiessen sociologin och 

undersöker hur språk används i sociala kontexter för att nå vissa mål. Det är således en 

utgångspunkt där man talar om språk och samhälle i ett andetag (Kilpert 2003, 159). 

Detta förtydligas på följande vis, även om det inom ett språkområde finns ett gemensamt 

språk, så betyder inte detta att samtliga människor hela tiden använder alla ord. Var och en 

begränsas av flera faktorer. Det kan vara faktorer som utbildning och grupptillhörighet. Individen 

påverkas dessutom av vilken kontext denne befinner sig i, hemma eller på arbetet, samt med vilken 

avsikt individen använder språket, reklamtext eller sms. Det här är faktorer som påverkar både 

ordval och textstruktur (Hellspong och Ledin 1997, 258, 259). Att det finns underliggande faktorer 

som formar all text, gör omvänt att det med textanalys kan bli möjligt att ta reda på mer om dessa 

faktorer. Detta leder i sin tur till att analysen kan kartlägga förändringar i samhället (Ibid, 259–261). 

Det andra särdraget är att man tänker sig att människor använder språket för att konstruera 

sin förståelse av världen. Språk formas då många individer tillsammans använder ord för att förstå 

och benämna världen. 

As Halliday and Martin observe, ‘the language is not passively reflecting some pre-existing conceptual 

structure; on the contrary, it is actively engaged in bringing such structures into being. …language does 

not simply correspond to, reflect or describe human experience; rather, it interprets it or, as we prefer to 

say, “construes” it’ (Halliday och Martin 1993:8, citerade i Kilpert, 2003, 161). 

 

I den här uppsatsen undersöks hur språkanvändarana kollektivt konstruerar betydelsen av ordet 

läsning.  

  Det tredje särdraget har att göra med att språket beskrivs bestå av olika nivåer, vilket gör att 

det i en textanalys blir möjligt att gå in i språket på olika nivåer. Den här uppsatsen går in i ordnivå i 

språket. Att ord ses som en betydelsebärande enhet gör det möjligt att analysera textslaget korta 

texter. I studien analyseras just de ord som används i söksträngarna.  

http://www.sciencedirect.com.proxy.ub.umu.se/science/article/pii/S0388000101000225#BIB48
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5.2 Reflekterar media samhällets spegelbild eller dess självbild 
Reflekterar media samhällets spegelbild eller dess självbild. I studien undersöks språkliga spår i 

tidningstext. Vad gör detta med det resultat som hittas? Är dagspress en neutral spegel? Det finns en 

återkommande metafor att media speglar världen eller verkligheten. Om detta har flera teoretiker 

skrivit. Marshall McLuhan menar att dagstidningen består av texter som tillsammans bildar en 

mosaik, en mosaik som kan visa upp ett tvärsnitt av samhället. Anthony Giddens i sin tur jämför 

tidningen med ett kollage, ett kollage som synliggör aktuella tanke- och medvetandeenheter. Både 

Giddens och McLuhan menar att tidningsmaterial kan reflektera en sammanhållen bild av vad som 

pågår i ett samhälle, även om det är så att tidningsmaterial formats av många olika individer 

(Giddens 2008, 38; McLuhan 1964, 244–247; citerade i Hyvönen, 2014, 182). 

  Det finns även de som menar att tidningstexter påverkas av varför de skrivs (Ekecrantz och 

Olsson 1994, 34). Om journalistiska texter skrivs för att sälja nyheter och nå en publik, gör detta att 

idén om läsaren eller idén om olika läsargrupper blir viktiga. Texter skrivs för att väcka någons 

intresse (Rasmussen, 2003, 91). Detta menar Niklas Luhmann leder till en kontinuerlig 

sorteringsprocess mellan vad som antas vara intressant respektive icke-intressant. Det är en 

sorteringsprocess som resulterar i att media lyfter fram självbeskrivningar som anses viktiga för ett 

samhälle (Rasmussen 2003, 108). 

  Detta är ett resonemang som lyfter analysen till en intressant nivå: Då det blir möjligt att 

undersöka samhällets självbild snarare än dess spegelbild blir det också möjligt att undersöka hur 

synen på en företeelse ser ut. 
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Del 2: Metod och material  
I underkapitel 6.1 följer en presentation av verktyget informationsåtervinning. I underkapitel 6.2.1 

presenteras de textanalytiska verktygen, därefter följer avsnitt 6.2.2 som presenteras de 

analysverktyg som hämtats från informationsvetenskap. I avsnitt 6.3 presenteras materialet, samt 

Kungliga bibliotekets dagspressarkiv och de specifika förutsättningar som gällde år 2016. 

Avslutningsvis följer underkapitel som presenterar urval och begränsningar, validitet och reliabilitet, 

samt etik. 

6. Metod 

6.1 Informationsåtervinning i Kungliga bibliotekets dagspressarkiv 

Ett viktigt verktyg i arbetet med uppsatsen var informationsåtervinning. Verktyget användes för att 

samla in ett material till uppsatsen. Tack vare sökmotorns hjälp kunde en enkel sökning på ordet 

läsning identifiera många olika sammanhang där ordet använts. Sökresultaten bildade därefter 

uppsatsens material. 

  Informationsåtervinning användes för att analysera materialet. I analysfasen utfördes 

komplexa uppföljande sökningar för att undersöka ordanvändning. Då undersöktes hur 

ordvariationerna använts i hela dagspressarkivet. Sökträffsanalys utfördes för att ta reda på när 

ordvariationerna introducerades och om det fanns begränsningar i tidsutbredning eller i volym. 

  De tidningar som ingår i tjänsten är inläst med OCR (Optical character recognition). Detta 

gjorde att det sökverktyg som erbjöds var fritextsökning. Tidigare har filtrerade sökningar varit 

vanligare i tidningsdatabaser. I de fallet är det bättre att söka i ”the introductory paragraph” än i 

titel. Ingressen sammanfattar ofta innehållet i en dagstidningsartikel bättre än en titel som kan vara 

helt missvisande (Lund 2011, 16). Då arkivet erbjuder fritextsökning blev istället närhetssökning ett 

viktigt sökverktyg. Detta berodde även på att många ord innehöll bindestreck5. Bindestreck är ett 

svårtolkat tecken för en databas. Forskaren J.H. Bowman har visat att bindestreck kan tolkas på 

minst sex olika sätt i skilda kataloger (2000). 

6.2 Analysmetod 

6.2.1 Verktyg från textanalys 

Materialet består av söksträngar, efter det att dessa samlats in analyserades de med hjälp av de 

                                                 
5 5En närhetssökning i Kungliga bibliotekets dagspressarkiv på förströelse-läsning ser ut så här ”förströelse läsning”~0. 
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textanalytiska verktygen. Textanalysen utgick ifrån M.A.K Hallidays systemiskt funktionella syn på 

språk (se kapitel 5.1). Analysverktygen bestod av tre analysfrågor som ställdes till materialet 

(Simpson 2004, 11). Analysen gick in på ordnivå i den textuella strukturen för att identifiera ord 

eller fraser som svarade på dessa frågor. Analysenheten var ord eller fras. Åtta tidningar sökbara 

genom Kungliga bibliotekets dagspressarkiv utgjorde ram. Valet av analysfrågor motiveras med 

deras relevans för frågeställning och materialtyp. Det ansågs som viktigt att det var enkla med tanke 

på den tid som fanns tillgänglig. 

 

a) På vilka sätt läser man? Här undersöktes sammansättningar och bestämningar.6 Exempel på 

sammansättningar är; förströelse-läsning eller föreläsning. Exempel 

på bestämningar är informativ läsning eller elektronisk läsning. Den 

här frågan identifierar ordvariationer. 

b) Vem står som läsningens agent? Här undersöktes svaret på frågan: Vem läser? Exempel är 

föreläsningsföreningar (1916) eller ett friskt folk (1936). 

c) Hur konstrueras additiva bindningar? Additiva bindningar är konstruktionen läsning och. 

Analysen tittade på vilket ord som avslutade frasen läsning och vid 

olika tidpunkter. Läsning och vad? (Hellspong och Ledin 1997, 89). 

Exempel är läsning och tal (1916) eller läsning och avkoppling (2016) 

m fl. 

 

Nu följer ett exempel. I exemplet ställs två frågor till fyra söksträngar. Det är fråga a) På vilka sätt 

läser man? samt fråga b) Vem läser? Eftersom frågorna ställs till text består svaren av ord. 

   
  Frågor: På vilka sätt läser man? Vem läser? 
 
  Norrskensflamman 1916-08-21 
  Utantilläsningen. förstör inträsset för värklig läsning och man har däri en av 
  Aftonbladet 1936-02-20 
  läsning inskränkte sig till bibeln och skeppslistorna Men unge Sam gick till 
  Svenska Dagbladet 1976-06-04 
  opinionssiffrorna var dyster läsning för den brittiska regeringen 
  Länstidningen (Södertälje) 2016-01-15 
  Det har inte ens gått två år sedan Quentin Tarantino arrangerade en genomläsning av manuset till 
 ”The hateful eight” inför publik, men 

 

År 1916 beskriver en individ ”utantilläsningen” och dess nackdelar. Hundra år senare skriver 

tidningarna om hur Quentin Tarantino arrangerat en ”genomläsning” av ett manus. Dessa fyra 

söksträngar skulle ge svaret: Ordet läsning varieras på minst tre olika sätt för att beskriva olika sätt 

att läsa. I exemplet återfinns ”utantilläsning” (kravfullt), som är en motpol till något som 

kallas ”värklig läsning” (vilket är ett otydligt begrepp), dessutom återfinns ”genomläsning” (av 

manus inför publik). Metoden är mycket konkret antingen hittas ordet utantilläsning eller så hittas 

det inte. Metoden förankras i M.A.K. Hallidays systemiskt funktionella syn på språk som 
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diskuterades i kap 5.1.7 Ett vanligt sätt att nybilda facktermer i svenska är genom att bilda en 

sammansättning. För att precisera ett ords betydelse används ofta ett vanligt ”Part-of-Speech 

Pattern”, nämligen adjektiv och substantiv (Lund 2011, 17). Analysfrågan, på vilka sätt läser man? 

syftar till att identifiera dessa. 

       I exemplet ovan ställdes ytterligare en fråga till söksträngarna. Denna fråga syftade till att 

undersöka hur läsaren beskrivs. I exemplet identifieras läsaren antingen som en namngiven individ; 

unge Sam, Quentin Tarantino eller som en grupp; den brittiska regeringen. I studien gav svaret på 

frågan vem står som läsare, ett resultat i form av listor. Vid varje tjugoårsintervall samlades ett 50-

tal ord eller uttryck in som bestod av benämningar på läsare. Därefter granskades om dessa listor 

såg likadana ut år 1916 och 1936 osv. Här påminde analysarbetet om andra textanalytiska metoder. 

 För att göra data begriplig måste forskaren dela upp koderna i högre och lägre nivåer. Koder på 

en högre nivå är bredare och mer inkluderande. Forskarens avgörande uppgift är emellertid att utveckla 

hierarkiska pyramider av koder genom att inordna vissa koder (lägre nivå) under andra, bredare koder  

(högre nivå) (Denscombe 2016, s. 396).  

 

En skillnad gentemot den analysprocess som Denscombe beskriver var att analysen i möjligaste 

mån följde tidigare beskrivna textstrukturer snarare än skapade egna koder och paraplybegrepp (se 

Hellspong och Ledin 1997 eller M.A.K. Halliday 2014). Denna analysfråga syftade till att 

undersöka hur ordets används. 

6.2.2 Verktyg från informationsvetenskap 

I underkapitlet 6.1.2 beskrevs verktyget informationsåtervinning. För att systematisera och 

analysera orden användes även då verktyg från informationsvetenskap. Tre verktyg användes. 

 

a) Synonymer och BT/NT (broad term, narrow term) identifierades.8 

b) Frekvens: Inom varje ordkategori rankades orden efter frekvens (Liu et al 2015). Frekvens 

undersöktes genom uppföljande sökningar i hela Kungliga bibliotekets 

dagspressarkiv. Nyckelkoncept identifierades därefter utifrån vilka av 

orden/uttrycken som fick flest sökträffar (Liu et al 2015). 

c) Sökträffsanalys: Sammanfattande mått som diagram har använts. Detta för att synliggöra 

tidsutbredning (Larivière Sugimoto och Cronin 2012). Diagram i färg 

användes för att visa sökträffsstatistik. 

 

Informationsåtervinning har det gemensamt med verktygen från M.A.K. Hallidays systemiskt 

funktionella textanalys att i båda fallen räknas och analyseras svar på konkreta frågor, samtidigt 

                                                 
7 För en närmare introduktion se Introduction to Functional Grammar av M.A.K. Halliday och Matthiessen (2014) eller 
Vägar genom texten av Hellspong och Ledin (1997). 
8 I språk finns hierarkier där övergripande ord omfattar ord i undergrupper. Ordet katter är överordnat ordet siamesiska 

katter vilket i sin tur inte är lika specifikt som Blue Point siamesisk katt (Taylor och Joudrey 2009, 336). 
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som enskilda ord studeras och utvärderas. Denna metodkombination motiveras med att metoderna 

har goda möjligheter att komplettera varandra under olika faser. Tillsammans ger de möjlighet att 

undersöka hur ordet läsning används. Studien utgick således ifrån kvalitativa analysmetoder från 

textanalys, vilka understöddes av en kvantitativ metod som sökträffsanalys. 

6.3 Materialet 

6.3.1 Söksträngar 

Materialet till uppsatsen bestod av söksträngar. Insamlingen skedde genom informationsåtervinning 

i november 2016. Platsen var Kungliga bibliotekets dagspressarkiv. Söksträngarna samlades in i 

intervall om 20 år under en tidsperiod om hundra år. Söksträngar återvanns åren 1916, 1936, 1956, 

1976, 1996, 2016. Vid varje intervallpunkterna fångas ord upp vilka används då och före 

insamlingsdatumet. Vid varje nedslag samlades 150 söksträngar in, vilket gav ett omfång om 900 

söksträngar. Antalet träffar på ordet läsning varierade mellan 450 till 1700 träffar mellan åren 1916–

1996 vilket gjorde att 10–30% av samtliga träffar samlas in vid varje nedslag under 1900-talet. År 

2016 undersöktes 2 % av alla träffar. Urvalet fördelades jämt över året. Omfånget bedömdes 

tillräckligt för studiens syfte, med hänsyn till den tid som fanns tillgänglig. 

  Söksträngarna bestod av 8–22 ord. Det genomsnittliga antalet ord per mening i 

nyhetsartiklar ligger på 13 ord, vilket gjorde att de oftast omfattade en mening (Hellspong och 

Ledin 1997, 75). Söksträngar tillhör textslaget korta texter. Korta texter är ett vanligt textslag och 

omfattas förutom av söksträngar av sms, Twitter och olika inlägg. Ramen var ett förhållandevis nytt 

dagstidningsarkiv vars existens gör det möjligt att söka i dagstidningstext från hela 1900-talet. 

Informationsåtervinning i dagspress gör det möjligt att hitta utsagor om läsning från en viss tids 

pågående offentliga samtal. Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg menar att dagstidningar 

är ”kanske vårt viktigaste tidsdokument” (Aquilonius 2016, 30). 

  Då tidningar innehåller olika slags text hittade sökmotorn ordet läsning på olika ställen. 

Sökmotorn återfann alltså utsagor om läsning både i radannonser, tv-tablåer och nyhetsartiklar. Här 

följer två exempel från år 1916 och år 1996. 

  
Aftonbladet 1916-02-13 
Att dag ut och dag in under halvskymning syssla med läsning skrivning och felaktig kroppsställning Läsning 
och ■Skrivning med näsan på papperet 

 
Svenska Dagbladet 1996-03-01 
Visst kan man känna oro Och rimligen kommer läsning av den tryckta tidningen i viss utsträckning att ersättas 
av läsning av elektroniska 

 

I relation till läsning skriver en skribent, år 1916, om hur jobbigt det kan kännas med långa 

studiedagar i dålig belysning. År 1996 diskuterade textförfattaren hur utvecklingen av digitala 
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tekniken kan komma att påverka den tryckta tidningen. Dessa två exempel visar att samtliga 

sökträffar innehöll information och var läsbara även om de också var mycket olika. 

6.3.2 Kungliga bibliotekets dagspressarkiv 

Kungliga bibliotekets dagspress arkiv är ett digitalt arkiv som blev tillgängligt över nätet år 2009. 

Denna studie utfördes år 2016. I det växande arkivet fanns då 14,4 miljoner tidningssidor 

tillgängliga för fritextsökning. Biträdande riksbibliotekarie Lars Ilshammar menar att: ”Det 

förmodligen är mest i världen: ”Det är mer än The Library of Congress, världens största bibliotek, 

har gjort i alla fall” (Aquilonius 2016, 29). Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson uttycker 

att arkivet ”kommer att lyfta nivån både för humanister och samhällsvetare, de får helt nya verktyg 

att arbeta med” (Aquilonius, 2016, 31).  

  När denna studie utfördes var tjänsten inte helt färdigutvecklad. Det återstod att lösa de 

upphovsrättsliga problem som begränsade allmänhetens tillgång till arkivet. Detta diskuteras vidare 

i avsnitt 6.4 och 6.5. En tydlig instruktion, bruksanvisning, saknades. Efter år 2012 var det inte 

möjligt att avgränsa sökningar till en core collection (se nedan). Kungliga bibliotekets 

dagspressarkiv var på väg att träda fram som ett viktigt forskningsverktyg, men det år denna studie 

utfördes, år 2016, var arkivet ännu på väg att hitta sin form. 

  Dagspressarkiv växer ständigt. I arbetet med uppsatsen utfördes sökningar i huvudsak i 

följande dagstidningar; 

  

  Aftonbladet 1830-     Göteborgs Aftonblad 1888–1918  

Dagens Industri 1976-     Norrskensflamman 1906–1965 

Dagens Nyheter 1863–2004, 2013-   Signalen 1899–1941  

Expressen 1944-     Svenska Dagbladet 1884-    

       

År 2016 utgjorde dessa tidningar en stabil core collection för perioden 1916–2012. Efter år 2012 var 

det inte möjligt att avgränsa sökningar till dessa 8 tidningar. Från och med år 2013 utfördes 

sökningar i arkivet i 150 dagstidningar och från och med året därpå, år 2014 hade siffran ökat och 

sökningar utfördes därefter i runt 300 dagstidningar per år. 

Sökning på ordet läsning 

Fig. 2 Diagrammet visar att år 2013 ökar antalet sökträffar 

på ordet läsning i Kungliga bibliotekets arkiv för svensk 

dagspress. 

 

Detta beror på att det företag som tidigare sålt 

mikrofilmade dagstidningar till Sveriges bibliotek 

lägger ned, vilket får till följd att Kungliga 
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biblioteket bestämmer sig för att bredda sin verksamhet av tidningsdigitalisering. Under 2013 

digitaliserades således nästan 150 tidningar fler än året innan. Från och med år 2014 har antalet 

digitaliserade dagstidningar ökat och stabiliserats runt 300. Det här är en faktor som påverkat 

studien. Att det ännu inte går att avgränsa sökningar till en core collection gör att de diagram som 

följer nedan går fram till år 2012. Det var även något som påverkade studien eftersom materialet 

som samlades in år 2016 såg helt annorlunda ut än de andra åren. År 2016 återvanns söksträngar 

från 300 tidningar. År 2016 var det heller inte möjligt att utföra sökträffsanalyser.  

  I Kungliga bibliotekets dagspress arkiv fanns år 1916 följande filter; tidsavgränsningar, 

politisk beteckning, specifik tidning, region. 

6.4 Urval och begränsningar 
Kungliga bibliotekets dagspressarkiv valdes över andra digitala arkiv beroende på att det var det 

enda arkiv i Sverige som täckte hela nittonhundratalet. Artikelsök innehåller artiklar från 1974, 

Mediearkivet startar 1984 och Kungliga bibliotekets arkiv för äldre dagspress täcker tidig 

tidningsutgivning från perioden från 1640–1926. 

  En begränsande faktor för det valda arkivet är att det innehåller upphovs skyddat material, 

endast tillgängligt för fri läsning på plats på Kungliga biblioteket. På grund av pågående och mycket 

svårlösliga upphovsrättsliga diskussioner fanns en begränsning i tillgång till materialet (Aquilonius, 

2016, 30).9 Arkivet ansågs trots detta väl lämpat för att undersöka ordanvändning. En kvalité var att 

sökträffar synliggjordes i diagram, vilket underlättade arbetet. Tillgänglighetsproblematiken 

påverkade egentligen inte alls denna studie. Studien hade inte sett annorlunda ut om tillgängligheten 

varit en annan. 

  Ordet läsning fick fler träffar än ordet läsande därför valdes detta. Söksträngar som utgick 

ifrån ordet läsning får en annan textstruktur, än vad söksträngar som utgått från orden läsa eller läst 

skulle ha fått. Detta beror på att dessa bara beskriver en process medan ordet läsning beskriver både 

en företeelse och en process (Hellspong och Ledin 1997, 67). Därför valdes detta ord. 

6.5 Validitet och reliabilitet 
Söksträngar är en form av textutdrag. Eftersom studien gick in på ordnivå i den textuella strukturen 

var kontexten av mindre betydelse. De textanalytiska verktygen som användes var mycket konkreta 

och undersökte befintliga ord. Antingen hittas ordet utantilläsning eller så hittas det inte. Eftersom 

den sökning som samlade in söksträngarna skedde på det enkla ordet läsning gav detta stor 

möjlighet att fånga upp just hur detta ord används och varieras. Studien hade inte sett annorlunda ut 

                                                 
9Att detta stämmer det år studien utförs bekräftas i januari 2017 i samtal med Christer Karlsson Avdelningschef media 
på Universitetsbiblioteket i Umeå. 
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om tillgängligheten varit en annan. Detta eftersom analysen skedde på ordnivå i den textuella 

strukturen. Tillvägagångssättet bedömdes ändamålsenlig (Denscombe 2016, 455).  

  Med fördel balanseras metoden med volym för att ge underbyggnad. Dettatogs med i 

beräkningen. Materialet bestod av 900 söksträngar, var och en av dessa innehöll 8–22 ord. Det gör 

att analysen utifrån ett antal specifika frågor undersökte upp emot 10 000 ord. Materialet var 

omfattande och gav en tydlig ram (Ibid, 455). Uppföljande sökningar utfördes i en databas, som då 

uppsatsen skrevs innehöll 14,4 miljoner tidningssidor text vilket bedömdes som ett omfattande 

textunderlag. 

  En erfarenhet som gjordes var att det hade varit relevant att vikta antalet insamlade 

sökträffar till det totala antalet sökträffar de året. Nu blev balansen så att proportionellt fler 

sökträffar samlades in från början av 1900-talet. Något som visar sig i resultatet. 

6.6 Etik 
För att återkomma till de upphovsrättsliga problem som nämndes tidigare, sammanfattas de i Lagen 

om upphovsrätt. Lagen säger att ett material är skyddat fram till dess att 70 år har gått, efter det att 

en upphovsman avlidit (SFS 1960: 729). Det är en lagformulering som gör att år 2016 kan endast 

digitaliserade dagstidningar, publicerade fram till år 1900, läsas fritt utanför Kungliga bibliotekets 

lokaler. Jonas Ahlberg, Enheten för dagstidningar, radio och TV på Kungliga Biblioteket, skriver; 

därför ”kan vi inte visa mer textutdrag än vi nu gör” (2015). Innehållet i arkivet kan inte 

tillgängliggöras fritt, men en söksträng bedöms möjlig att visa. Med samma argument kan de visas i 

denna uppsats. I söksträngarna förekommer undantagsvis identifierbara privatpersoner, då dessa 

söksträngar inte inkluderas i uppsatsen blir de genom den inte heller sökbara. Den etiska 

granskningen ser således inga hinder för uppsatsen. 
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Del 3: Resultat och analys 
I den här uppsatsen presenteras resultatet i två kapitel. Det första av dessa heter; kapitel 7. Resultat 

och analys - söksträngarna. Detta kapitel undersöker frågan: På vilka olika sätt varieras ordet 

läsning i de korta texter i form av söksträngar som återvunnits från dagspress i tjugoårsintervall 

mellan 1900–2016? Avsikten med detta kapitel är att utreda vad ordet betyder i materialet. De ord 

och uttryck som hittas i analys av söksträngarna presenteras i en tabell. 

7. Resultat och analys - söksträngarna 

7.1 Resultat - söksträngarna 
Resultatet visar att i materialet som bestod av 900 söksträngar identifieras 60–70 variationer av 

ordet läsning. I tabellen nedan är orden indelade i kategorier formade utifrån teori (se kapitel 3.3). I 

varje rad är orden och uttrycken ordnade så att de som använts mest kommer först. 

Tab. 1 Resultat: Variationer av ordet läsning 
  

A Intensiv läsning och extensiv läsning 

a1) Intensiv läsning; innanläsning, utantilläsning 

a2) Extensiv läsning; genomläsning, underhållande läsning, förströelse-läsning, tyst läsning, skönlitterär läsning 

  

B Kollektiv läsning  

b1) föreläsning, nykterhetsföreläsning, föreläsningsföreningar 

b2) uppläsning, radio inläsning/radio uppläsning, dramatisk upp-läsning i radio, läsning ... radiounderhållning 

b3) högläsning

b4) läsning och musik, läsning och sång, läsning och samtal, läsning och tal, läsning och deklamation 

b5) välläsning, välläsning… dialektborttagning 

  

C Kommunikativ läsning 

c1) läsning...brevväxlingen, brevväxla 

 

D Funktionell läsning och informativ läsning 

d1) Funktionell läsning; kartläsning 

d2) Informativ läsning; lönande läsning, instruktiv läsning, informativ läsning, ekonomisk läsning, läsning och 
tillämpning 

  

E Digital läsning 

e1) elektronisk läsning 

e2) OCR, optisk läsning, automatisk läsning, (teknisk) avläsning 

e3) litteratur på nätet 
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F Kreativ läsning  

f1) poesi-läsning 

f2) berättande och läsning, läsning och fabulering 

f3) läsning av manuskript (teater), genomläsning av manuset (film) 

  

G Korrektiv läsning 

g1) korrektur-läsning 

g2) läsning och censur 

  

H Läsning inom skolväsendet och forskning 

h1) föreläsning 

h2) tidsläsning, heltidsläsning, halv tidsläsning, varannandagsläsning, obligatorisk läsning 

h3) läsning på talets grund (LTG), läsförståelsen, läsinlärning, sk fri läsning, utantilläsning, läsinlärningsmetodik 

h4) läsning och skrivning, läsning och översättning 

h5) läxhjälp, läxläsning, läsning med barn, läxläsningsstöd, läsning med flicka, läsning med pojke 

h6) systematisk läsning, feministisk läsning av, psykoanalytisk läsning av, idéhistorisk läsning, antropologisk läsning 
av, nykritisk läsning av, konstnärlig läsning av 

  

I 

i1) inläsning, omläsning, genomläsning 

i2) läsning med hög läshastighet, långsam läsning, planlös läsning, diagonal läsning 

  

J Läskunnighetsbedömningar 

j1) angående läseriet (husförhör), värnpliktsbillens andra läsning, läsetest 

  

K 

k1) gammaltestamentlig läsning, andlig läsning, liturgisk läsning, läsning som helig närvaro 

 

 

 

      Diagram över fördelning av sökträffar 

  

Fig. 3 I cirkeldiagrammet presenteras en 
uppskattning över hur kategorierna fördelar 
sig volymmässigt. Siffror utgår ifrån antal 
sökträffar på de ordvariationer som ingår i de 
största kategorier som formats ovan. 

 

 

 

 

 

I diagrammet synliggörs ur antalet träffar fördelas volymmässigt inom de största kategorierna. 
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7.2 Analys - söksträngarna 
Ordet läsning varieras. Detta synliggörs i form av en lista (se Tab. 1). I denna diversifierades det 

enkla ordet läsning i variationer som det gick att göra uppföljande sökningar på. Sökträffsanalys 

visade att antal träffar per begrepp varierar mellan 1 träff (diagonal läsning) och upp emot 200 000 

träffar (föreläsning). Insamlingsmetoden fångade både upp variationer av ordet läsning som syns i 

utkanten av medias reflektion av samhällets självbild och ord som kan anses ingå i dess väsen. 

  Orden grupperades utifrån den teoribildning som beskrev en intensiv läsning, extensiv 

läsning, funktionell läsning, informativ läsning och digital läsning. Denna teoribildning följer 

Chartiers resonemang. Ett resonemang som säger att läsning påverkas av material (Chartier 1999, 

275–276). Då orden i listan granskades framkom att det fanns ytterligare några ordgrupper som 

relaterade ordet läsning till specifika material. Ett exempel är brev (se Tab. 1, kategori C). Ett annat 

exempel är material som poesi eller film- eller teatermanus (se Tab. 1, kategori F). Ordgrupper 

återfanns som relaterade ordet läsning till miljö, som kyrka (se Tab 1, kategori K) eller skolväsendet 

(se Tab. 1, kategori H). 

  De kollektiva läsformerna; högläsning, uppläsning och föreläsning är den grupp som når 

störst omfång genom volym. Det finns forskare som menar att ord med många sökträffar kan vara 

betydelsefulla för ett ämne (Larivière Sugimoto och Cronin 2012). Detta gör att det blir viktigt att 

titta närmare på de kollektiva läsformerna. Det område som uppvisar störst variation i antalet olika 

ord är utbildningsväsendet (se kategori H). Det gör att det även blir intressant att titta närmare på 

ord som relaterar till utbildningsväsendet. 
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8. Resultat och analys - orden och uttrycken 
Om kapitel 7 presenterade det resultat som framkom genom analys av söksträngarna presenterar 

följande kapitel det resultat som framkom genom analys av de ord och uttryck som identifierades i 

det föregående kapitel. Kapitlet undersöker frågan; Om man tittar på hur ordvariationerna används, 

förändras den frekvens med vilken de används i Kungliga bibliotekets dagspressarkiv mellan åren 

1900–2016? 

Kapitlet består av fyra delar. Först undersöks de ord som relaterats till ett intensivt eller 

extensivt läsande. Därefter följer en presentation av ord som beskriver ett kollektivt läsande. Den 

tredje delen behandlar ord som beskriver ett funktionellt eller informativt läsande. Slutligen följer 

ett kapitel som redogör för de ord som relateras till ett digitalt läsande och en kategori uttryck som 

beskriver läsning med tolkningsdjup. I varje underkapitel 8.1 till 8.4 presenteras först resultat av 

sökträffsanalys och svar på analysfrågorna, därefter följer en analys som placerar in orden i ett 

sammanhang. Ett urval har skett. Urvalet motiveras med skäl som angetts ovan (se kapitel 7.2 och 

kapitel 6.2.2), samt med att dessa ord och uttryck bedömdes ha god relevans i relation till 

frågeställningen. 

8.1 Början av 1900-talet: Övergången från intensiv till extensiv läsning 

8.1.1 Ordet innanläsning och uttrycket tyst läsning 
Ord och uttryck; genomläsning, innanläsning, underhållande läsning, förströelse-läsning, utantilläsning, tyst läsning, 

skönlitterär läsning 

 

Fig. 4 I diagrammet synliggörs att en sökning i Kungliga bibliotekets dagspressarkiv på orden innanläsning och 
innantilläsning ger ett resultat som visar att orden används i huvudsak under andra hälften av 1800-talet. 

 

Sökningar i Kungliga bibliotekets dagspressarkiv synliggör att några ord som återfanns i 
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söksträngarna från år 1916 börjar användas under 1800-talet. Användningen av orden innanläsning 

och innantilläsning är som störst mellan år 1850 till år 1900 (se Fig. 4). Orden underhållande 

läsning och förströelse-läsning introduceras i de tidningar som finns i arkivet år 1865 

(underhållande läsning) och under 1880-tal (förströelse-läsning). Tidningen Kalmar beskriver den 

senare av dessa ord på följande sätt ”Förströelse-läsning av olika slag-, följetong, noveller, kåserier 

m.” (Kalmar 1916-12-13). Uttrycket tyst läsning introduceras under tidigt 1800-tal och används 

därefter kontinuerligt från 1920-tal. Det här avsnittet undersökte ord som hör till kategori A i Tab.1. 

8.1.2 Intensiv och extensiv läsning inom skolväsendet 
Ord och uttryck; utantilläsning, sk fri läsning, LTG (läsning på talets grund), läsförståelsen 

 

Fig. 5 I diagrammet synliggörs att sökningar i 
Kungliga bibliotekets dagspressarkiv på de ord 
som beskriver en läsinlärningsmetodik; 
utantillläsning, sk fri läsning, LTG - Läsning på 
talets grund ger ett resultat som visar att 
orden använts under olika perioder. 

 

 

 

Uppföljande sökningar visar att ordet 

utantilläsning används i tidningstext 

fram till 30-talet. Uttrycket så kallad 

fri läsning används från 30-tal till 1960. Uttrycket LTG Läsning på talets grund används mellan år 

1970–1995 (se Fig. 5). Dessa ord hämtas från Tab. 1 kategori h3; ord som benämner en 

läsinlärningsmetodik. 

8.1.3 Analys av ordet innanläsning och uttrycket tyst läsning 
Ord och uttryck; tyst läsning, innanläsning, utanläsning, utantilläsning, underhållande läsning, förströelse-läsning, 

skönlitterär läsning 

 

I början av 1900-talet minskar användningen av ord som beskriver ett intensivt läsande. Ett 

ordexempel som hittas år 1916 är ordet innanläsning10. Sökträffsanalysen visar att ordet används 

flitigt fram till sekelskiftet men därefter används det mindre ofta (se Fig. 4). Innanläsning, att 

antingen läsa innantill eller utantill, var något som det skrevs om i tidningarna bland annat i 

samband med husförhören, där hade prästen till uppgift att undersöka församlingsmedborgarnas 

                                                 
10 Innanläsning • ”(upp)läsning av skriven text. (Särsk. i mots. till friare muntlig framställning: talaren ägnade sig åt ~ ur 
ett sifferspäckat manus.) HIST.: sedan 1778” (Nationalencyklopediens ordbok). 
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kunskaper i innanläsning och utanläsning (Johansson 1989, 6). Ordet relaterar till den intensiva 

läsningen där läsmaterialen bestod av en smal gemensam kanon av välkända religiösa texter från 

Bibeln eller katekes. Det var ett repetitivt läsande av texter som lästes om och om igen (Wittmann 

1999, 285, Engelsing 1974).  

I materialet från år 1916 hittas den explicita frasen tyst läsning. Författaren Alberto Manguel 

menar att det tysta läsandet är specifikt för ett nytt sätt att läsa. Ett läsande som introduceras med 

ökad tillgång till text, text i form av böcker tidningar och tidskrifter. Uttryckets användning ses 

spegla introduktionen av det extensiva läsandet. I sin bok En historia om läsning hittar Manguel en 

text där uttrycket tyst läsning används under 400-talet (Manguel 1999, 49; Wittmann 1999; 

Engelsing 1974). I Kungliga bibliotekets dagspressarkiv introduceras uttrycket tyst läsning i 

Sverige under 1830-tal, från 1920-tal används det kontinuerligt.  

År 1916 återfinns ytterligare två uttryck som hör till det extensiva läsandet. Det är uttrycket 

underhållande läsning och uttrycket förströelse-läsning. Uttrycken introduceras under slutet av 

1800-talet. I tidigare studier synliggörs att tillgången till nya och varierade läsmaterial; böcker och 

tidningar, ökar i Sverige under slutet av 1800-talet (Jacobsson 2012). Med förbättrade distributions-

kanaler och biblioteksväsendets framväxt ökar individens tillgång till text. Tillgänglighet påverkar 

läsandet (Dolatkhah 2011, 211). I detta underkapitel analyserades ord som hör till kategorierna 

intensiv eller extensiv läsning (se tab. 1, kategori A, a1 och a2). 

8.1.4 Analys av intensiv och extensiv läsning inom skolväsendet 
Ord och uttryck; utantilläsning, s.k. fri läsning, LTG (läsning på talets grund), läsförståelsen 

verklig läsning 

 

Användningen förändras av de ord som beskriver en läsinlärningsmetod. I materialet återfinns 

följande ord och uttryck som i tidningstexten relaterar till läsinlärning; utantilläsning (1916) och så 

kallad fri läsning (1936) dessutom hittas LTG (läsning på talets grund) (1976), samt läsförståelsen 

(2016) (se Tab. 1 kategori h3). 

  Ordet utantilläsning används för att beskriva den läsundervisningsmetod som handlar om en 

mekanisk memorering av några få texter, vilka inspektören eller läraren därefter kunde använda för 

att testa barnets läskompetens (Petrucci 1999, 326). Ordet härleds till den intensiva läsinlärnings 

metoden. Uttrycken fri läsning och verklig läsning kopplas till den extensiva läsningen av nya och 

varierade läsmaterial (Engelsing 1974).  

  En sökträffsanalys synliggör att ordens användning förändras. Det sker ett skifte gällande 

ordanvändning i dagspress under 30-tal. Då utgår ord som benämner en intensiv läsinlärnings-

metodik samtidigt som ord och uttryck som beskriver en extensiv läsinlärningsmetodik börjar 

användas. Ett annat skifte identifieras under 70-tal (se Fig. 5). Materialet är begränsat, men det visar 
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samma resultat som tidigare forskning. Pearson visar i en studie att vilken läsinlärningsmetodik som 

dominerat varierat under 1900-talet. Ett 1900-tal som är uppdelat i tre perioder 1900–1935, 1935–

1970 och 1970–2000 (Pearson, 2000, 152). 

8.1.5 Sammanfattning 

I kapitlen 8.1.1 – 8.1.4 synliggörs att de ord som identifierats i studien vilka benämner en intensiv 

läsning minskar vid sekelskiftet, 1900, för att därefter utgå efter 30-tal. De ord som identifierats i 

studien, vilka relatera till ett extensivt läsande, introduceras under 1800-talet för att därefter 

användas i dagspress under tidigt 1900-tal. 

8.2 Första hälften av 1900-talet: En period då högt läsande värderas 
Till det kollektiva läsandet hör ordet hög-läsning vilket får ca 20 000 träffar och ordet upp-läsning 

vilket får ungefär 100 000 träffar. Hit hör även ordet före-läsning, vilket är det ord som får flest 

träffar av samtliga över 200 000 träffar. Hur orden används i tidningstext, år 1916, analyseras och 

presenteras i tre exempel. Därefter följer ett exempel som visar hur orden föreläsning och 

uppläsning används år 1936. Avslutningsvis undersöks en aspekt av högt läsande som beskrivs 

genom ordet välläsning. De tre ord som bildar kategorin kollektiv läsning är den grupp av ord som 

når störst omfång genom volym (se Tab.1 kategori B, samt Fig.3). 

8.2.1 Orden högläsning, uppläsning och föreläsning år 1916  

Ord; högläsning, uppläsning, föreläsning, föreläsningsförening 

 Fig. 6 Resultatet av sök-
ningar på ordet föreläs-
ningsförening i Kungliga 
bibliotekets dagspressarkiv. 
I ljus färg syns en sökning 
på ord som relaterar till 
andra folkrörelser som 
ungdomsförbund, nykter-
hetsföreningar och arbetar-
organisationer. 

 

 

 

 

 

Ordet föreläsningsförening ger flest träffar i början av 1900-talet. I Fig. 6 presenteras en sökning på 

ordet föreläsningsförening. Detta ord representeras av den mörka färgen. I samma diagram syns en 
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sökning på andra ord som relaterar till folkrörelser. Orden är arbetarorganisationer, 

nykterhetsföreningar och ungdomsförbund. Dessa ord representeras av sökträffarna i ljus färg. 

Sökträffarna i ljus färg hittas i störst antal under första hälften av 1900-talet. Ordet 

föreläsningsförening återfanns i en lista. Denna lista var en sammanställning över vem som sågs 

som läsare år 1916. 

Tab. 2 Föreningar och institutioner som läsare år 1916 

 

1. Arbetarorganisationer 

2. Folkskolorna 

3. Föreläsningsföreningar 

4. Föreläsningsinstitutet 

5. Konfrimandgruppens 

6. Logen 

7. Malungs föreläsningsförening 

8. Nykterhetsorganisationer 

9. Studiecirklar 

10. Sunnansjö lifskraftig kyrkliga ungdomsförening 

11. Söderåkra föreläsningsförening 

12. Ungdoms-sammanslutningar 

13. Truppförband 

 

I Tab. 2 presenteras en lista över en läsargrupp som hittades i materialet från år 1916. Det är ord 

som benämner en förening, organisation och institution. Det här var den största gruppen ord som 

identifierades som svar på analysfrågan vem läser? Materialet som bestod av söksträngar 

undersöktes för att ta reda på hur en läsare konstruerades år 1916. 

 

Fig. 7 I diagrammet visas det resultat som gavs på 
sökningar som hade till syfte att ta reda på hur 
ordet läsning samordnas i Kungliga bibliotekets 
dagspressarkiv. Resultatet visar att runt sekelskif-
tet och fram till 30-tal är det något vanligare att 
läsning samordnas med sociala verksamheter 
som tal, deklamation eller sång. 

 

 

 

Ordet läsning kopplas ihop med sociala aktiviteter år 1916. I söksträngarna identifieras följande 

kopplingar mellan ordet läsning och andra ord; läsning och samtal, läsning och tal, läsning och 

deklamation, läsning och sång, läsning och musik (se Fig. 7).  
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8.2.2 Orden uppläsning och föreläsning år 1936 
Ord och uttryck; uppläsning, radio inläsning/radio uppläsning, dramatisk upp-läsning i radio, radiounderhållning 

. 
Fig. 8 Antalet träffar på ordet uppläsning förändras i Kungliga bibliotekets dagspressarkiv under 100 år. 

Fig. 9 En normaliserad kurva syns till höger där siffrorna är omräknad med hänsyn till att antalet sidor som tjänsten 

söker i ökar under seklet. 

 

Fig. 10 Lyssnande läsning - radio: Resultatet av sökningar på ordet uppläsning samt ordet radioföljetong. 

Fig. 11 Uppläsning och radioföljetong: En normaliserad kurva11. 

 

År 1936 har användningen av ordet uppläsning förändras. Det är en volymförändring som inleds 

ungefär tio år tidigare år 1925. En förhöjd användning av ordet pågår fram till 1950-talet (se fig. 7). 

Under 35 år mellan åren 1925–1960 används ordet uppläsning flitigt i svensk tidningstext. Vid den 

tiden återfinns även uttrycken radio uppläsning och dramatisk uppläsning i radio. Resultatet 

kvarstår vid uppföljande sökningar på orden uppläsning och radioföljetong. 

Under en begränsad period, vid mitten av 30-talet, återfinns 150 omnämnande av ordet 

föreläsning i radio. Från år 2010 återvinns ordet föreläsning i Tv-tablåerna. 

                                                 
11Att normalisera en kurva innebär att ta hänsyn att en parameter förändras över tid. Här ökar antalet sidor i söktjänsten 

under seklet från runt 10 000 till 200 000 sidor år 2012. 
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8.2.3 En aspekt av högt läsande; välläsning 
Ord; välläsning 
Additiva bindningar; välläsning och talteknik, välläsning och deklamation, välläsning och sång, välläsning och 
dialektborttagning 
 

 

 

Fig. 12 Resultatet visar att sökningar på ordet välläsning 
ger träffar under första hälften av 1900-talet. 
Sökningarna utförs i Kungliga bibliotekets 
dagspressarkiv. 

 

Ordet välläsning ger 2000 träffar under första 

hälften av 1900-talet. Ordet används mellan 

åren 1855–1965. Användningen ökar mellan 

åren 1935–50 (se Fig. 13). Efter år 1965 minskar antalet träffar drastiskt och mellan åren 2000–

2016 återfinns inga träffar alls i dagspressarkivet. 

  För att förstå hur ordet används utförs uppföljande sökningar. Då framkommer följande. I 

dagspress beskrivs välläsning och välskrivning som färdigheter vilka man kan tillägna sig genom 

undervisning. Det finns ”billighetskurser” i välläsning med syftet att bli ”en kompetent herre eller 

dam”. Sökningarna återvinner beskrivningar av svensk välläsning men även av fransk eller engelsk 

välläsning. Hos samma utbildare undervisas alternativt i; talteknik, talekonst, deklamation, sång 

eller så ges råd kring ”dialekt borttagning” (Svenska Dagbladet 1916-01-01; 1916-01-07; 1916-08-

04; 1916-11-14, Aftonbladet 1916-04-01, Dagens Nyheter 1916-10-07). 

8.2.4 Analys av orden högläsning, uppläsning och föreläsning år 1916 

Ord; högläsning, uppläsning föreläsning 

Exempel på läsare; Arbetarorganisationer, Folkskolorna, Föreläsningsföreningar, Föreläsningsinstitutet, 

Konfrimandgruppens, Logen, Malungs föreläsningsförening, Nykterhetsorganisationer, Studiecirklar, Ungdoms-

sammanslutningar, Sunnansjö lifskraftiga kyrkliga ungdomsförening, Söderåkra föreläsningsförening, Truppförband 

Additiva bindningar; läsning och samtal, läsning och tal, läsning och deklamation, läsning och sång, läsning och musik. 

  

I studien identifieras att ordet läsning relaterar till kollektiva situationer år 1916. Detta 

exemplifieras i tre språkstrukturella mönster som syns i tidningstext. Ett exempel är att 

användningen av ordet föreläsningsförening är hög. År 1916 används ordet 200 gånger i de 

tidningar som sökningarna utförs i (se fig. 6). Även andra ord som relaterar till folkrörelser används 

flitigt. 

  Det syns i hur läsaren konstrueras. Specifikt för år 1916 är att läsaren då kunde ses som en 

förening, organisation eller institution (se Tab. 2). I tabellen presenteras de olika slags föreningar, 
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organisationer eller institutioner som identifieras i analys av söksträngarna. Ett exempel är att det i 

tidningen kan stå att den och den boken är utmärkt läsning för föreläsningsföreningen. Ett annat 

exempel är att dessa platser exemplifieras som ställen som bör få boklådor från 

Folkbildningsförbundet bokförmedlingsbyrå (Dalpilen 1916-11-28). Ambjörnson skriver om hur 

föreläsningsföreningar både samlade läsare och gav medlemmarna tillgång till böcker 

(Ambjörnsson 2001, 117–120). 

   Det syns i textstrukturen. Analys av textens uppbyggnad visar att i träffarna från år 1916 

samordnas läsning ihop med andra sociala verksamheter. Detta visar en analys av konstruktionen 

läsning och. Exempel är bindningar som; läsning och tal, läsning och samtal, läsning och sång, 

läsning och deklamation, läsning och musik (se Fig. 6). Sociala aktiviteter som placerar ordet 

läsning i en miljö. 

  En period identifieras där sociala platser som föreningar och organisationer står som 

läsningens agent och bildar plattformar för ett kollektivt läsande. Folkrörelserna lyfter läsandet 

utanför hemmet, kyrkan och skolan. Ambjörnsson skriver att folkrörelserna utgjorde en plattform 

där ett krav på läsning formuleras och ett samtal om läsning värderades (Ambjörnsson, 2001 117). I 

den historiska genomgången konstaterades att läskunnigheten inte var jämt fördelad bland 

medborgarna, något som kan ge ytterligare ett skäl till varför det kollektiva höga läsandet tar mer 

plats i tidningstext år 1916 än det gör år 2016. Martyn Lyons skriver om den kollektiva läsningens 

sociala världen. Lyons menar att det kunde finnas negativa attityder gentemot individuellt tyst 

läsning, eftersom tyst läsande sågs som ett hot mot sociala träffpunkter (1999, 343). Ett resonemang 

som beskriver att det kollektiva läsandet ses som något annat än det tysta läsandet och att det finns 

en spänning mellan dem. Språkstrukturell analys i dagspresstext för hundra år sedan lyfter fram 

läsningens sociala sida och dess förankring i en miljö. I studien identifieras således förutom ett 

intensivt läsande och ett extensivt läsande, nu ett kollektivt läsande som är en aspekt av att läsa 

förankrad i en social miljö. Det knyter an till Chartiers resonemang om betydelsen av miljön för 

läsandet (1999, 276). Se kapitel 3.2. 

8.2.5 Analys av orden uppläsning och föreläsning år 1936 
Ord; radio inläsning, radio uppläsning, dramatisk upp-läsning i radio, läsning ... radiounderhållning 

Exempel på läsare; ett friskt folk, svenska folket, hyggliga människor, riktiga människor, unga och äldre, damer, hela 

familjen, föräldrar, ungdomar, barn, flickor, pojkar 

  

I föregående stycke undersöktes hur orden högläsning, uppläsning och föreläsning användes år 

1916. Nu förflyttar vi oss 20 år framåt i tiden till år 1936. 

  I tidningstexten från år 1936 syns inte längre föreningar, organisationer eller institutioner 

som en läsargrupp. Den dominerande benämningen på läsaren är istället olika delar av 
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befolkningen. Ord används som benämner en grupp eller en generationstillhörighet. Exempel är ord 

som damer, ungdomar eller uttryck som ett friskt folk. Efter att ha undersökt vilka ord som avslutar 

frasen läsning och konstateras att vid den här tiden samordnas läsning inte alls med andra sociala 

aktiviteter. Antalet träffar på ordet föreläsnings-föreningar har minskat. Detta sker vid första 

världskrigets slut. Därefter får ordet strax under hundra träffar årligen. En jämförelse visar att det är 

samma antal träffar som ordet uppläsning får i början av seklet. 

  Mellan åren 1925–1965 ökar antalet träffar på ordet uppläsning kraftigt. Sökträffsanalysen 

visar att ordet uppläsning används över 350 gånger i dagspress årligen (se Fig. 7). Anledningen till 

detta är en teknikutveckling som lyft ordet uppläsning till ett annat forum. Förändringen sker år 

1925 med RADIO och den första radioutsändningen. Den period då frekvensen av ordets 

användning går ned kraftigt sammanfaller med den tid, runt år 1958, då TV slår igenom med 

fotbolls-VM i Sverige och nyhetsprogrammet Aktuellt. 

  I studien identifieras att ordet föreläsning används i radiotablåerna under en kort period i 

mitten av 30-talet. Detta sker efter ett beslut om att man ska radiera akademiska föreläsningar. Efter 

150 föreläsningar annonserats hittas inte ordet igen förrän Kunskapskanalen år 2010 ger ordet 

föreläsning utrymme i Tv-tablåerna. 

  En aspekt av kollektiv läsning är lyssnande läsning. Martyn Lyons menar att lyssnande 

läsning är ett lika specifikt sätt att läsa som detta att läsa tyst eller högt. Lyons beskriver att den 

lyssnande läsningen förändras med generationsväxlingar (Lyons, 1999, 343). I denna studie 

återfanns den lyssnande läsaren på föreläsningsföreningen och vid radioapparaterna. Chartier 

skriver även han om att texter kan läsas direkt från en text eller genom att läsaren lyssnar till en text 

(Chartier 1999, 270, 276). Detta underkapitel diskuterade en aspekt av läsning och definierade den 

lyssnande läsningen. 

8.2.6 Analys av ordet välläsning 
Ord: välläsning 

Additiva bindningar; välläsning och talteknik, välläsning och deklamation, välläsning och sång, välläsning och 
dialektborttagning 

 

Ordet välläsning är ett ord som ger träffar samtidigt med orden föreläsningsförening och uppläsning 

i radio. Mellan åren 1855–1965 får ordet välläsning något över 2000 sökträffar (se fig. 13). Ordet 

välläsning är ett exempel på ett ord kring läsning som används under en period för att därefter utgå. 

  Ordet välläsning betyder tydligt tal. Att ett tydligt tal anses betydelsefullt kan knytas till en 

tid där deklamation och talekonst omnämns och radiouppläsningar ökar i antal. Ordet används även 

inom skolundervisning (Dolatkhah 2011, 221). I den här studien återfinns en koppling mellan ordet 

välläsning och ordet dialekt borttagning. Att det under första hälften av 1900-talet fanns en idé om 

att skapa en dominerande språknorm introducerades i kapitel 2 (Pearson 2000, 153–154). Under 
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1800-talet och i början av 1900-talet är en aspekt av att lära sig läsa att lära sig uttala orden enligt 

den dominerande språknormen. En miljö där detta uttal utvecklades var inom teaterutbildningarna, 

vilket gjorde att radiouppläsare hade ett relativt enhetligt uttal som fick stor spridning (Pearson 

2000, 2–3; Åbrink 2008, 326). I Sverige finns under första hälften av 1900-talet en helt annan 

språkmiljö än det finns idag. Det är en språkmiljö där det går att ana en underliggande spänning 

mellan dialekter och riksspråk. 

8.2.7 Sammanfattning 

Föreningar, organisationer och institutioner skapade plattformar för kollektivt läsande i Sverige år 

1916. Tre textstrukturella förändringar identifieras. Ordet föreläsningsförening får många träffar i 

början av seklet. En undersökning av vem som ses som läsare visar att år 1916 kan en läsare ses 

som en förening eller organisation. En undersökning av textstruktur visar att år 1916 samordnas 

läsning med andra sociala verksamheter som tal, samtal eller sång. Resultatet bekräftar den bild som 

Ronny Ambjörnsson målar upp i boken Den skötsamme arbetaren. I början av seklet verkar 

folkrörelserna vara betydelsefulla för läsandet (2001). 

I det kollektiva läsandet återfinns både ett högt läsande och en lyssnande läsare. En aspekt 

av högt läsande är ett tydligt läsuttal. Analys av språkstruktur i dagspress pekar mot en vid tiden 

underliggande motsättning mellan dialekter och riksspråk. 

I de exempel som presenterades identifierades förändringar i ordanvändning som skett före 

året då orden samlats in. Från det första insamlingsåret, år 1916, beskrevs hur användningen av 

orden som beskriver intensiv och extensiv läsning förändras från 1800-talet till 30-tal. År 1916 var 

läsandet i hemmen och i skolorna på väg att förändras, samtidigt som folkrörelserna lyfte det 

kollektiva läsandet. Från insamlingsåret, år 1936, beskrevs hur radion sedan ett decennium tillbaka 

samlat befolkningen framför radioapparaterna. Ordet välläsning används under en period då studien 

fångar upp olika omnämnanden av kollektivt läsande i dagspress, samtidigt som ordets existens 

pekar på en annan språkmiljö än den som finns i Sverige idag. 
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8.3 1960-tal: Förändringar i informationssökandet 

8.3.1 Uttrycken instruktiv läsning och informativ läsning 
Ord: instruktiv läsning, informativ läsning, lönsam läsning, 

ekonomisk läsning, kartläsningAdditiv bindning: läsning och 

tillämpning 

Fig. 13 I diagrammet till vänster synliggörs att antalet sök-
träffar på fraserna; instruktiv läsning å ena sidan och fra-
serna informativ läsning, lönsam läsning eller ekonomisk läs-
ning å andra sidan används under helt skilda tidsperioder i 
det dagstidningsmaterial som ingår i Kungliga bibliotekets 
dagspressarkiv. Ett skifte synliggörs under 1960-tal. 

. 

 

 

 

Fig. 14 I det blå diagrammet syns resultatet av en uppföljande sökning på ordet instruktiv* i Kungliga bibliotekets 
dagspressarkiv. 

Fig. 15 I det röda diagrammet syns resultatet av en uppföljande sökning på ordet informativ* och hur det används i 
Kungliga bibliotekets dagspressarkiv. 

 

I följande intervall år 1956 återfinns en förändring i ordanvändning som rör det funktionella / 

informativa läsandet. I diagrammen presenteras uppföljande sökningar på orden instruktiv* och 

informativ*, dessa sökningar visar att de två orden använts under olika tider, med ett skifte under 

60-talet. I Fig. 13–15 synliggörs detta. De uttryck som återfanns som hör till denna kategori är 

uttrycken läsning och tillämpning, instruktiv läsning och informativ läsning samt ordet kartläsning. 

I underkapitel 8.3 undersöks ord som hör till kategori d2 (se Tab. 1). 
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8.3.2 Läsare i arbete 

Tab. 3 Yrkes- och läsargrupper år 1976 

1. läkare 

2. specialister 

3. studentgruppen 

4. oppositionen  

5. aktieägarna 

6. resenärer  

7. patienter 

8. de som bor i ”bygden” 

9. de som går skrivarkurser 

10. läser mest politik 

 

Under 70-tal återfinns i söksträngarna en kategori som benämner en läsare som; läkare, specialister, 

studentgruppen, oppositionen (se tab. 3). Det är den största läsargruppen som presenteras här. 

8.3.3 Analys av funktionell läsning / informativ läsning 
Ord: instruktiv läsning, informativ läsning, lönsam läsning, ekonomisk läsning, kartläsning 

Additiv bindning: läsning och tillämpning 

 

I söksträngarna som samlades in från år 1956 identifieras en förändring i ordanvändning som rör det 

funktionella / informativa läsandet. Det är en förändring i ordanvändning som sker under 1960-tal. 

Det år då söksträngar samlas in, år 1956, befinner sig mitt i den perioden. Två uttryck som 

undersöks är uttrycken instruktiv läsning och informativ läsning. Sökningar på orden instruktiv* 

och informativ* synliggör att de används under olika tider med ett skifte under 60-talet (se fig. 14–

16). 

  Ordanvändning förändras från att beskriva ett praktisk till ett mer teoretisk 

informationssökande De två uttrycken instruktiv läsning och informativ läsning är likartade men 

inte helt likadana. Uttrycket Instruktiv läsning finns beskrivet i en studie som undersökte olika 

anledningar till läsning. En anledning som angavs var ”Reading for instruction” vilket preciserades 

som ett läsande som syftade till att hitta kunskap om praktiska ting eller omvärld. I en tidigare 

studie beskrivs ordet relatera läsning till att hitta kunskap om praktiska ting. (Usherwood och Toyne 

2001, 33, 36–37).  

  En sökning i hela Kungliga bibliotekets dagspressarkiv visar att uttrycket informativ läsning 

ger träffar från år 1956. Från 60-tal återfinns även uttrycken lönsam läsning och ekonomisk läsning. 

Att information blir mer betydelsefull under 1900-talet finns beskrivet i tidigare forskning. I en 

artikel som diskuterar forskningsfältet biblioteks- och informationsvetenskap synliggörs ett skifte 
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under 60-tal. Vid denna tid introduceras vetenskapliga artiklar som diskuterar informationshantering 

(Larivière, Sugimoto och Cronin 2012). Företeelserna instruktiv läsning och informativ läsning 

finns beskrivna i tidigare forskning. 

  I uppsatsen har analysfrågan, vem läser? ställts till det material som samlats in. Hittills har 

det framkommit att läsaren år 1916 kunde ses som en förening eller organisation, vilket inte var 

fallet år 1936. År 1936 beskrevs läsaren i huvudsak genom ord som benämnde en del av 

befolkningen eller en generationstillhörighet. År 1976 utkristalliserades en annan kategori. Exempel 

på ord som identifieras är; specialister, läkare, studentgruppen, aktieägarna. Det kan stå att den och 

den boken är utmärkt läsning för en läkare. I underkapitel 5.2 beskrevs tanken att journalister 

skriver för att väcka någons intresse. Något som gör att idén om läsaren eller olika läsargrupper blir 

viktiga (Rasmussen, 2003, 91). Olika texter ses som lämpade för olika grupper. I det här intervallet 

klargörs alltså att läsaren kan ses som en individ som i sitt arbete söker ta reda på information. 

8.3.4 Sammanfattning 

Vid mitten av 1900-talet inträffar en förändring i ordanvändning som rör det funktionellt och det 

informativt läsande. Uttrycket instruktiv läsning minskar i användning. Samtidigt ökar 

användningen av uttrycket informativ läsning. Ord som informativ introduceras och benämningen 

på informationssökandet förändras. Exempel ges på att läsaren kan vara förankrad i arbete. 

8.4 1976-2016: Läsning med tolkningsdjup och digital läsning 

8.4.1 Uttryck som feministisk läsning och antropologisk läsning 

Ord och uttryck; psykologisk läsning av, feministisk läsning av, antropologisk läsning av, nykritisk läsning av 

läsning av samhället, läsning av Daytonavtalet 

 
Fig. 16 I diagrammet samordnas de träffar som 
erhålls efter sökningar på fraserna ”antropologisk 
läsning av”, ”feministisk läsning av”, ”psykologisk 
läsning av” samt ”nykritisk läsning av”. Fraserna ger 
ett fåtal träffar efter år1989 vid sökningar i Kungliga 
bibliotekets dagspressarkiv. 

 

En kategori ord och uttryck börjar användas 

i tidningstext från år 1989. Det är uttrycken; 

antropologisk läsning av, feministisk läsning 

av, psykologisk läsning av, nykritisk läsning av. I materialet återfinns även betydelsen av ordet läs-
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ning som ”ett utvidgat sätt att uppfatta text” (Norstedts Svenska Ordbok 1988, 587). Träffar som be-

skriver att någon gör en ”läsning av samhället” eller ”en läsning av Daytonavtalet” hittas åren 1996 

och 2016 (Dagens Nyheter 1996-01-04; Fria Tidningen 2016-10-19). 

8.4.2 Från automatisk läsning till digital läsning 

Ord och uttryck; digital läsning elektronisk läsning, automatisk läsning, optisk läsning, litteratur på nätet, läsning med 

hög läshastighet, diagonal läsning 

 

I söksträngarna återfinns fem uttryck som beskriver läsande relaterat till ny teknik. Dessa ord och 

uttryck introduceras vid olika tillfällen. År 1961 respektive 1963 introduceras uttrycken automatisk 

läsning respektive optisk läsning i de tidningar som undersöks (Dagens Nyheter 1961-11-23; 

Svenska Dagbladet 1963-09-26). Uttrycket elektronisk läsning börjar användas under 70-tal. Från 

och med år 1993 används uttrycket litteratur på nätet (Svenska Dagbladet 1996-03-08). År 2008 

introduceras därefter uttrycket digital läsning för första gången i den tidningstext som sökningarna 

utförs i. Två uttryck återfinns som beskriver ett översiktligt läsande. Det är uttrycken läsning med 

hög läshastighet och diagonal läsning (1994). 

8.4.3 Analys av läsning med tolkningsdjup och digital läsning 

Or och uttryck; psykologisk läsning av, feministisk läsning av, antropologisk läsning av, nykritisk läsning av, 

läsning av samhället, läsning av Daytonavtalet, digital läsning elektronisk läsning, automatisk läsning, optisk läsning, 

litteratur på nätet, läsning med hög läshastighet, diagonal läsning 

 

Under 90-tal introduceras ord som beskriver läsning med tolkningsdjup i dagspress. Det är 

uttrycken; psykologisk läsning av, feministisk läsning av, antropologisk läsning av och nykritisk 

läsning av. Dessa ord beskriver ett läsande, där detta att läsa ses som en tolkande process (Darnton 

1986, 175). Läsarblicken vidgar betydelsen av begreppet text. 

  Under perioden 1976–2016 används ord och uttryck som beskriver introduktionen av ny 

teknik. När uttrycket automatisk läsning introduceras används det för att förklarar fördelen med 

maskinell avläsning. Från 70-tal beskrivs hur människor läser med hjälp av teknik i uttrycket 

elektronisk läsning. Ett utryck litteratur på nätet börjar användas under 90-tal. Det beskriver hur 

extensiv läsning relateras till ny teknik. Under 2000-tal introduceras ett bredare uttryck; digital 

läsning. Under andra hälften av 1900-talet introduceras uttrycken diagonal läsning och läsning med 

hög läshastighet. Det är två uttryck som beskriver ett snabbt läsmönster. Det finns de som menar att 

det digitala tekniken verkar främja ett översiktligt snabbt läsande (Ziming Liu 2005).  



41 

 

8.4.4 Sammanfattning 

I analys av söksträngarna från 1976, 1996 och 2016 identifieras förändringar i ordanvändning. Nya 

ordvariationer introduceras. Ett exempel lyfter uttryck som beskriver en läsning med tolkningsdjup, 

med exempel som antropologisk läsning av, feministisk läsning av… Dessa uttryck har introduce-

rats före insamlingspunkten år 1996. Ett annat exempel är de ord och uttryck som används för att 

beskriva läsning med hjälp av ny teknik, med exempel som automatisk läsning, digital läsning. 

Dessa uttryck introduceras och används i ett flöde mellan 1960–2016.  Ett tredje exempel är benäm-

ningar på ett snabbt läsande, med exempel som uttrycket diagonal läsning. Exemplen visar att ut-

tryck används som beskriver nya läsmönster. Dessa verkar relateras både till nya läsmaterial, nya 

miljöer och nya sätt se på text. Uttrycken beskriver både en översiktlig läsning av stora textmängder 

och en fokuserad läsning med tolkningsdjup. Ordet läsning varieras och används för att beskriva en 

allt mer komplex process (Darnton 2014, 153). 
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Del 4: Diskussion och slutsatser 

9. Ordet läsning 

9.1 Beskriver ordet läsning EN verksamhet? 

Slutsatsen är att språkanvändarna konstruerar sin förståelse av läsning som en varierad handling. En 

handling där läsmönster påverkas av material och där detta att läsa definieras på olika sätt i olika 

miljöer. Språkanvändarna verkar använda språket för att benämna att det finns olika sätt att läsa.  

Den första forskningsfrågan som ställdes var: På vilka olika sätt varieras ordet läsning i de 

korta texter i form av söksträngar som återvunnits från dagspress i tjugoårsintervall mellan åren 

1916–2016? Resultatet bestod av 60–70 olika ord och uttryck, vilka presenterades i tabell 1. Några 

ord identifierades i textbindningar, men de flesta var bildade från det enkla ordet läsning. Orden och 

uttrycken bildade ca 10 kategorier (se Tab. 1). Resultatet bedöms stabilt, antingen hittas 

ordvariationerna eller så hittats de inte. De intervall som använts bedöms ha fångat upp ett stort 

urval ord och uttryck som representanter för ett antal kategorier. Kategorierna förankrades i teori. 

En forskningsfråga som ställdes var; Hur kan användningen och variationen av ordet läsning 

förstås utifrån en teoribildning som beskriver en intensiv läsning, extensiv läsning, funktionell 

läsning, informativ läsning och digital läsning? Teoribildningen beskriver ett sätt att tänka där 

läsning ses som en handling där läsmönstret varieras gentemot läsmaterial. Detta beskrivs i teori 

kring; intensiv läsning, extensiv läsning, funktionell läsning, informativ läsning och digital läsning. 

Då detta sätt att tänka, att läsmönster ses påverkas av läsmaterial, appliceras på de ord och 

uttryck som identifierades i kapitel 7, identifierades ytterligare några kategorier. Det är kategorier 

utifrån vilka det är möjligt att dra fler forskningslinjer. Det går att ta reda på mer om de ord och 

uttryck som beskriver det kreativa läsandet. Ett läsande med närhet till muntligt berättande och 

dialog, där gestaltande är viktigt. Några ord som återfanns var poesiläsning och genomläsning av 

filmmanus eller teatermanuskript. Det går även att ta reda på mer om de ord som beskriver det 

kommunikativa läsandet. Detta är ett läsande som följer på skrivande. I materialet till uppsatsen 

återfanns det kommunikativa läs-skriv materialet brev, ett bland många fler material som vykort, 

sms, mail och wikis. 

Ordet läsning varieras för att beskriva en relation till en miljö. I söksträngarna identifierades 

ord och uttryck som beskrev en relation mellan ordet läsning och platser som skola, kyrka eller 

folkrörelser, alternativt miljöer som media eller internet. Detta fördjupades genom en undersökning 

av det kollektiva läsandets plattform inom folkrörelserna och media, samt genom en undersökning 

av några ord och uttryck som relaterar till skolväsende och forskning. Där undersöktes ord 

relaterade till läsinlärningsmetodik (se underkapitel 8.2) och läsning med tolkningsdjup (se 



43 

 

underkapitel 8.4). 

Analys av hur ordet läsning varieras i tidningstext synliggör med vilken bredd ordet kan 

förstås. I tidigare beskrivningar av begreppet återfinns en smal respektive en bred syn på begreppet. 

En smal syn på läsning är det extensiva läsandet, där material som skönlitteratur ingår (Dolatkhah 

2011, 20). För de som arbetar med att främja läsning, kan en studie likt denna, förtydliga med 

vilken bredd ordet kan förstås. Ett förtydligande av denna bredd kan även användas för att förstå 

hur läsandet förändras. 

9.2 Ordets användning förändras under tidsperioden 1916–2016 

En forskningsfråga som ställdes var; Om man tittar på hur ordvariationerna används, förändras den 

frekvens med vilken de används i Kungliga bibliotekets dagspressarkiv mellan åren 1900–2016? 

Slutsatsen är att det finns förändringar i när olika variationer av ordet läsning används. I 

uppsatsen presenterades några exempel. Det första exemplet som gavs är att användningen av de 

ord som benämner en intensiv läsning minskar mellan åren 1900–1930. Detta är något som finns 

beskrivet i tidigare forskning. Husförhören beskrivs minska i betydelse i början av 1900-talet och 

den intensiva läsinlärningsmetoden beskrivs utgå som dominerande undervisningsmetod under 

1930-tal (Pearson, 2000, 152; Ambjörnsson 2001, 118). Eftersom det här är en uppsats som 

undersöker ordanvändning i dagspress, synliggörs hur orden som benämner fenomenet minskar i 

användning. De får mindre plats i dagspress. 

I början av seklet används ord som beskriver ett extensivt läsande. Dessa introducerades 

under andra hälften av 1800-talet. En tid då tillgången på nya varierade läsmaterial ökar (Jacobsson 

2012). Att bestämningen tyst används tyder på att det vid den här tiden jämförs med ord som 

beskriver andra sätt att läsa, som detta att läsa högt. Det tysta läsandet är ännu inte norm. 

Exempel två lyfter följaktligen det kollektiva läsandets betydelse under första hälften av 

1900-talet. Studien exemplifierar att folkrörelserna lyfter det kollektiva läsandet i Sverige i början 

av seklet. I studien är det en betydelse speglad i ordanvändning i tidningstext. En undersökning av 

ord som föreläsningsförening visar att ordet får många träffar i början av seklet. En undersökning 

av vem som ses som läsare visar att år 1916 kan en läsare ses som en förening eller organisation. En 

undersökning av textstruktur visar att år 1916 samordnas läsning med andra sociala verksamheter 

som tal, samtal eller sång. Resultatet bekräftar den bild som Ronny Ambjörnsson målar upp i boken 

Den skötsamme arbetaren. I början av seklet skapade folkrörelserna miljöer betydelsefulla för 

läsandet (2001). Ordet läsning förankras i en miljö, en social situation. 

Det tredje exemplet är att ordet uppläsning ökar i användning med radios ankomst. Den 

lyssnande läsaren hittar en ny plattform. 

Att ordet välläsning används visar att ett tydligt läsuttal diskuteras. Detta fjärde exemplet 
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synliggör att ordet välläsning används under första hälften av 1900-talet. Detta kan relateras till att 

det kollektiva läsandet; föreläsning, uppläsning och högläsning omskrivs flitigt i tidningstext. En 

undersökning av tidigare forskning visar att ordet välläsning har kopplats till skolundervisning och 

via radiouppläsarna till teaterutbildningarna (Åbrink 2008). I den här studien återfinns en radannons 

där vuxna erbjuds dialekt borttagning. Ett exempel som pekar på en underliggande spänning mellan 

dialekter och riksspråk. I kapitel 2 diskuterades att även vilken språksyn som dominerar verkar 

påverka hur man ser på vad läsning är.  

I underkapitel 5.2 diskuterades om en studie av språkanvändning i dagspress kan lyfta vilken 

syn på läsning som dominerat. Ovan gavs några exempel på hur läsarna kollektivt konstruerat sin 

förståelse av ordet läsning i dagspress under första hälften av 1900-talet. I Sverige sprids tidigt en 

tanke om läsningens vikt. Om man granskar läskunnighetsstatistik från tidigt 1900-tal verkar det 

vara så att många läser bättre än de skriver. Tanken om läsningens vikt lyfts ytterligare av 

folkrörelserna, vilka även ger plats åt ett samtal om det lästa. För individen förändras tillgången till 

nya och varierande läsmaterial som böcker och tidningar under tidigt 1900-tal, vilket öppnar för det 

extensiva läsandets framväxt (Tveit 1991, 241, Se kapitel 2.1.1). 

  Under andra hälften av 1900-talet inträffar förändringar i hur ordet läsning används och 

varieras. I studien presenterades tre exempel, som visar att ordet används på andra sätt under den 

andra hälften av 1900-talet fram till idag, än de gjorde tidigare. 

  Ett exempel beskriver en förändring i användning av de ord som beskriver ett funktionellt / 

informativt läsande. Ord som beskriver ett praktisk informationssökandet minskar i användning 

under 1960-talet. I studien exemplifieras detta genom att ord och uttryck som instruktiv läsning, 

läsning och tillämpning och kartläsning minskar i användning. Samtidigt börjar ord och uttryck 

som beskriver ett teoretiskt informationssökande öka i användning. Den här studien synliggör 

introduktionen av ordet informativ under 1960-talet. Att materialet information ökar i betydelse vid 

den här tiden finns beskrivet i tidigare forskning (Larivière Sugimoto och Cronin 2012). 

  Nästa exempel hämtas från de söksträngar som samlades in år 1996. Då har ord 

introducerats vilka benämner tolkande lässtrategier. Dessa tillförs genom forskning och teoretiskt 

tänkande någon gång före år 1990. I studien identifieras uttryck som feministisk läsning av, 

antropologisk läsning av m fl. Uppföljande sökningar ger mycket få träffar. En möjlig utveckling av 

den här studien vore att gå vidare till andra databaser för att hitta mer precisa belägg för när 

uttrycken introducerades. 

  Det tredje exemplet visar att de ord och uttryck som beskriver läsande relaterat till ny teknik 

förändras. När uttrycken optisk läsning och automatisk läsning introduceras vet ingen vad som 

komma skall. Ämnet introduceras här eftersom det är viktigt. För att beskriva de senaste tjugo årens 

omvälvande förändringar behövs dock en egen studie. 

  I underkapitel 5.2 diskuterades om en studie av språkanvändning i dagspress kan lyfta vilken 
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syn på läsning som dominerat. Från 1960-tal till 2016 identifieras förändringar i ordanvändning. 

Några aspekter av ordet läsning identifieras, som inte lyfts i materialet från den första hälften av 

1900-talet. Dessa exempel breddar uppfattningen av vad som är läsmaterial och lyfter två skilda 

läsmönster som benämns i slutet av 1900-talet. Det är läsning med tolkningsdjup som samexisterar 

med ett översiktligt snabbt läsande. Studien verkar hitta exempel som bekräftar Darntons påstående: 

Under andra hälften av 1900-talet blir läsning en alltmer komplex och varierad process (Darnton 

1986). 

  En slutsats av studien är att det finns ordvariationer som används mer under olika tider. 

Under seklet har nya läsmaterial introducerats, läsmaterialens tillgänglighet har förändras och de 

situationer och platser där läsandet sker har förändrats.  

  Inledningsvis ställdes frågan: Vad betyder då ordet läsning? Den här undersökningen av 

ordets användning har visar oss en myllrande bild över hur läsande flätas in i individens vardag och 

i samhället. Ordet utantilläsningen bekantar oss med lässtrategier från tidigt 1900, samtidigt som 

uttrycket verklig läsning beskriver läsning som ett passionerat intresse. Ordet välläsning visade 

vägen till en undervisningsarrangör som erbjöd dialektborttagning. Från sent 1900-tal berättar 

uttryck som feministisk läsning om en helt annan aspekt av detta att läsa än ord som automatisk 

läsning och digital läsning, vilka i sin tur inte heller är särskilt lika. För den som funderar över 

läsandets förändringar presenterades i studien några exempel på hur språkanvändarna i Sveriges 

kontinuerligt konstruerar om sin förståelse av ordet läsning. 
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