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I denna intervjustudie får sju lärare berätta om hur de läsundervisar sina elever på 
mellanstadiet. Ämnet har valts för att ta reda på hur lärare utformar sin undervisning i 
praktiken. Lärarna som tillfrågats läsundervisar genom högläsning och tyst läsning, 
läsgrupper och läsloggar om och i läsförståelse, lästeknik, språk och ordförråd och motiverar 
till läsning, inte bara i svenskämnet utan i alla ämnen. Studien visar att lärarna medvetet och 
omedvetet använder undervisningssätt som är väl förankrade i aktuell läsforskning. Lärarna i 
studien uttrycker en oro för att inte kunna hjälpa eleverna att välja rätt böcker, och en önskan 
om att ha mer tid för läsning, och att fler lärare lade mer tid på att arbeta med texterna före, 
under och efter läsningen. Studien visar också att lärarna inte alltid är helt medvetna om den 
fulla vidden av sitt läsundervisningsarbete, och att denna omedvetenhet kan bidra till att 
arbetet med läsundervisningen är mindre tydligt och synligt för elever i årskurs 4–6.  
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1 Inledning       

”Vad lär man sig i skolan Alice?” 

”Läsa, skriva, matte och sånt!” 

Till och med minsta barnunge, i detta fall lilla Alice, räknar upp läsningen på första 

plats när det talas om vad man lär sig i skolan. Även en person som gått ut skolan 

skulle nog lista vad man lär sig på ungefär samma sätt. Men om man frågar eleverna i 

årskurs fyra, fem eller sex så handlar det mindre om läsning, och mer om kort 

division, olika religioner, och något om fotosyntesen. Eleverna har lärt sig läsa. De 

kan ju det nu. Nu handlar allt om nya, svårare saker. 

Resultaten i internationella undersökningar som PISA och PIRLS, som testar läsning 

hos 15-åringar respektive 10-åringar, har visat sjunkande resultat för svenska elever. 

När PIRLS genomfördes första gången i Sverige 2001 låg svenska elever i topp på 

världsrankingen (Skolverket, 2019), men undersökningarna som följde visade på 

sämre och sämre resultat.  När snittresultatet för de deltagande länderna stadigt, om 

än långsamt, klättrade uppåt, så sjönk de svenska resultaten.  

Finns det ett samband mellan att eleverna på mellanstadiet upplever att läsning inte 

är något de tränar på längre, och en sjunkande läsförståelse? Läsundervisar inte 

lärarna i fjärde, femte och sjätte klass? Barbro Westlund, läsforskare och lektor i läs- 

och skrivdidaktik skriver att det inte finns mycket svensk forskning om hur svenska 

mellanstadielärare läsundervisar i praktiken, och vidare att lärarna inte heller har fått 

tillräcklig utbildning i fortsatt läsutveckling. (Westlund, 2015, s. 15) 

Skolverket lanserade höstterminen 2015 Läslyftet för att vända den sjunkande 

trenden. Syftet var att lägga fokus på läsning, skrivande, samt ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt (Skolverket, 2019). Skolverkets tanke med Läslyftet 

är att lärares lärande ska bli en vardaglig del i arbetet, att det kollegiala lärandet ska 

användas för att utveckla lärarnas undervisning, samt att ett systematiskt 

kvalitetsarbete ska utvecklas och bibehållas kring undervisningen i språk-, läs- och 

skrivutveckling. 
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Idag är arbetet med Läslyftet väl befäst. Det har varit under kontinuerlig utvärdering 

sedan 2015, och en slutrapport väntas komma under 2019. Det pågår också en 

utvärdering med fokus på Läslyftets påverkan på elevernas måluppfyllelse, samt 

resultat på nationella prov (Skolverket, 2019). I den senaste PIRLS-undersökningen 

hade svenska elevers resultat äntligen vänt uppåt igen (Skolverket, 2019).  

I all denna positiva utveckling väcktes en nyfikenhet kring hur lärare läsundervisar i 

årskurs 4–6. Hur gör de, rent praktiskt? Vilka beståndsdelar utgör deras dagliga 

läsundervisning? Och vad tycker de är viktigast med sin läsundervisning? Detta 

undersöks i denna rapport. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet är att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 undervisar sina elever i läsning. 

För att undersöka detta utgår studien från följande forskningsfrågor:  

• Vilka beståndsdelar utgör lärarnas läsundervisning? 

• Vad tycker lärare är det viktigaste med läsundervisningen på mellanstadiet? 

1.2 Avgränsningar 

Denna studie kommer att fokusera på hur lärare läsundervisar i sina klasser på 

mellanstadiet. Studien kommer inte gå in närmare på de anpassningar som görs för 

elever med läs- och skrivsvårigheter och/eller övriga behov av särskilt stöd, annat än 

det som nämns i lärarnas intervjusvar.  

1.3 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 finns information om vad styrdokumenten säger om ämnet, en beskrivning 

av hur läsförmåga definieras i denna studie, samt en genomgång av den litteratur och 

forskning som denna studie grundar sig på. Kapitel 3 innehåller en genomgång av de 

två teoretiska perspektiv som färgar denna studie. Kapitel 4 diskuterar metodval, 

urval av informanter, hur datamaterialet insamlats och bearbetats, samt de 

forskningsetiska principer som beaktats och hur studiens tillförlitlighetsaspekter ser 

ut. I kapitel 5 ryms studiens resultat och analysen av det, uppdelat i avsnitt utifrån 
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informanternas beskrivning av de beståndsdelar som utgör deras läsundervisning. 

Kapitel 6 rymmer en diskussion av resultatet och en om metodvalet, samt några 

avslutande ord och förslag till fortsatt forskning med denna studie som bakgrund.  

2 Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs först för vad styrdokumenten i form av läroplan, kursplan och 

kunskapskrav säger om läsning och läsundervisning. Vidare beskrivs den syn på 

läsförmåga som genomsyrar denna studie. Under rubriken Läsundervisning på fler 

sätt beskrivs olika synsätt på hur elever kan och ska uppnå läsförmåga på bästa sätt.  

2.1 Styrdokumenten 

Undervisningen i skolan styrs av skollag och läroplan. Den läroplan som nu är aktuell 

är Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011 (vidare kallad Lgr11 

eller läroplanen). Den reviderades 2018 (Skolverket, 2018). I läroplanen ryms bland 

annat kursplanerna för de ämnen som svenska skolor undervisar i. Nedan gås de 

delar av svenskämnets syfte, det centrala innehållet samt kunskapskraven för årskurs 

sex som relaterar till läsning igenom. Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen 

i svenska (Skolverket, 2017) används för att förtydliga och utveckla. 

2.1.1 Ämnets syfte  

Under rubriken ”Ämnets syfte” står att ”Undervisningen ska stimulera elevernas 

intresse för att läsa och skriva.” (Skolverket, 2018, s. 222). Vidare nämns att 

undervisningen ska möjliggöra för eleverna att lära sig om skönlitteratur och 

sakprosa, från olika delar av världen och olika tidsepoker (Skolverket, 2018, s. 222). 

Eleverna ska dessutom genom undervisningen ges möjlighet att läsa och analysera 

olika typer av texter. 

Kommentarmaterialet understryker att undervisningen ska ge eleverna rika 

möjligheter att läsa, för att låta dem upptäcka hur litteratur kan ta läsaren med på 

en resa både genom tid och rum. Detta menar Skolverket ger eleverna möjlighet 

att utveckla lust att läsa (Skolverket, 2017, s. 7). Att eleverna ska läsa litteratur 
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både från andra delar av världen och andra tider ska bidra till att vidga elevernas 

världsbild och se att deras egen verklighet inte är allmängiltig.    

2.1.2 Centralt innehåll för årskurs 4–6 

Det centrala innehållet är uppdelat i flera avsnitt. Ett av dem heter ”Läsa och skriva”, 

och här står att en del av undervisningen ska gå ut på att lära ut lässtrategier så att 

eleverna kan förstå både texters uttalade budskap och det som står mellan raderna 

(Skolverket, 2018, s. 224).  Kommentarmaterialet förtydligar att lässtrategier åsyftar 

”de konkreta sätt som en läsare använder för att angripa en text” (Skolverket, 

2017, s. 10). Lässtrategier handlar alltså om vad läsaren gör med texten för att 

kunna tolka den och förstå de budskap som finns på och mellan raderna. 

Under rubriken ”Berättande texter och sakprosatexter” berättas om vad eleverna ska 

läsa: ”Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från 

Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, 

sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.” 

(Skolverket, 2018, s. 225) I kommentarmaterialet finns tanken bakom denna 

formulering beskriven: eleverna ska läsa och diskutera utifrån det lästa för att 

utveckla inte bara sitt språk, utan sin egen identitet och sin förståelse för andra 

(Skolverket, 2017, s. 7). Eleverna ska dessutom lära sig om texters uppbyggnad, om 

författare och deras betydelsefulla verk. De ska möta olika slags texter, till exempel 

instruerande, argumenterande, beskrivande och multimodala. De ska lära sig något 

om typiska språkliga drag för de olika typerna av text (Skolverket, 2018, s. 225). 

2.1.3 Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 

I kunskapskraven nämns att för betyget E i årskurs sex ska eleven kunna läsa 

åldersadekvat skönlitteratur och sakprosa med flyt, och använda lässtrategier på ett i 

huvudsak fungerande sätt. Eleven ska kunna sammanfatta en text den läst, och 

kommentera dess innehåll och därmed visa prov på läsförståelse. Dessutom ska 

eleven utifrån sig själv och sina erfarenheter kunna tolka och resonera kring 

budskapet i olika verk, och beskriva sin upplevelse av läsningen. (Skolverket, 2018, s. 

228–229) 
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2.2 Vad är läsförmåga? 

Vad innebär det att kunna läsa? God läsutveckling (Lundberg & Herrlin, 2003) är ett 

material som används för att kartlägga elevers tidiga läsutveckling. Där beskrivs fem 

dimensioner av utvecklingen: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, 

läsförståelse och slutligen läsintresse (s. 9). Den fonologiska medvetenheten är en 

medvetenhet om att de bokstäver vi har kan bygga alla slags ord, samt att det finns en 

likhet mellan b-ljuden i början av orden bil, båt och bak, som trots att deras uttal 

påverkas av den efterföljande vokalen är lika nog att komma från samma bokstav (s. 

11–12). Ordavkodning handlar om att det finns en ordning mellan bokstäver som 

bildar särskilda ord. Detta är en process som bygger på mängder av möten med ord 

och ordbilder. Målet är den avancerade läsarens automatiska avkodning, när man 

inte kan låta bli att se vilket ord bokstäverna bildar. Det är här man pratar om att 

”knäcka läskoden”. Först är elevens avkodning sammanhangsbunden och beroende 

av läsförståelse, men ju närmre eleven kommer en automatiserad läsning, desto 

mindre roll spelar sammanhanget (s. 12–13). 

Flyt i läsningen hänger ihop med förmågan att läsa högt, med satsmelodi och rätt 

betoning och pausering. Lundberg & Herrlin (2003) menar att flytet är nära kopplat 

till läsförståelsen. Här behöver läsaren inte längre fokusera på att avkoda orden, utan 

kan läsa vad texten handlar om. Eleven kan göra inferenser, läser strategiskt och 

använder sig av sina förkunskaper i sitt möte med texten (s. 14–16). Läsintresse 

menar författarna hänger ihop med att läsningen ska bli en färdighet. Skolans tid 

räcker inte till, utan elevens eget intresse behöver stimuleras för att få eleven att träna 

sin läsförmåga på fritiden. För att detta ska ske så behöver två saker ske, enligt 

författarna. Kostnaden behöver minska, det vill säga att det behöver bli mindre 

jobbigt för eleverna att läsa. Läraren behöver hjälpa eleverna till en god avkodning, 

och en mer automatiserad och flytande läsning, alternativt ge dem hjälpmedel såsom 

talböcker och mer lättlästa böcker. Dessutom behöver utbytet öka, det vill säga att 

eleverna behöver få möta texter som är givande för dem och därmed motiverar dem 

att läsa (Lundberg & Herrlin, 2003, s. 16–18). 
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2.3 Läsundervisning på fler sätt 

Vi lär oss att läsa genom att läsa, genom att utföra experiment under tiden som vi går vidare. 
(Smith, 2000, s. 121) 

Frank Smith menar att vår vokabulär byggs upp genom att vi ställer hypoteser om 

obekanta ords betydelse medan vi läser. Läsningen bör därför läras ut som whole 

language, där kontext och meningsskapande är i fokus. Det viktigaste med läsningen 

går inte att lära ut menar han (Smith, 2000, s. 175), men ändå beskriver han läraren 

som en otroligt viktig person för elevernas läsutveckling. Lärarens roll i 

läsundervisningen är att underlätta för elevernas läsinlärning ”vilket innebär att göra 

läsningen till en meningsfull, behaglig, användbar och ofta förekommande aktivitet 

för barnen.” (Smith, 2000, s. 182).  

Barbro Westlund skriver att det finns fler sidor av en läsprocess. Eleverna ska lära sig 

att läsa rent tekniskt, koda av ord och ha kunskap om bokstäver och så vidare, men 

de ska också lära sig att tänka om texter (Westlund, 2015, s. 93).  

Det finns inga givna recept för läsundervisning, skriver Smith, eftersom läsningen 

inte kan brytas ned i små steg som ska göras i följd för att uppnå resultat. Läsprogram 

som finns håller eleverna upptagna medan de lär sig att läsa (Smith, 2000, s. 187), 

deras tester och övningar erbjuder inga texter som barnen finner meningsfulla, med 

den risken att eleverna lär sig att läsning är en meningslös aktivitet. Det är inte 

kunskap om alfabet, fonetik och ordklasser som gör en läsare skicklig, det är 

läsningen som ger kunskap om alfabetet, fonetiken och ordklasserna, menar Smith 

(2000, s. 191).  

Aidan Chambers skriver att för att stötta läsutveckling bör man som vuxen 

tillhandahålla böcker och tid för läsning, stimulera elevernas tankar kring det lästa, 

visa sig själv som en läsande förebild samt ge respons på elevernas läsning och de 

böcker de läst (Chambers, 2011, s. 122). Han menar att elever ska läsa självständigt 

en stund varje dag, en ostörd stund då allt annat läggs åt sidan och alla i 

klassrummet, inklusive läraren, ägnar sig åt tyst läsning. Innan man kommer till det 

stadiet rekommenderar han att läspasset delas upp så att läraren först samlar 

eleverna med en stunds högläsning för att försätta dem i läsläge. Den tysta stunden 

kan sedan få dras ut längre och längre ju mer eleverna vänjer sig vid läsningen 

(Chambers, 2011, s. 44).  
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Högläsning är något Chambers rekommenderar, och inte bara för små barn. Tvärt om 

menar han att läsinlärningen pågår under hela skoltiden, och därmed behöver även 

högläsningen göra det (Chambers, 2011, s. 64). Han skriver vidare att läraren bör 

låna ut sitt kunnande till eleven för att demonstrera inte bara hur det går till att läsa, 

utan att de skrivna orden rymmer ”talande människor, fascinerande miljöer, 

händelser, idéer och tankegångar vi aldrig tidigare träffat på” (s. 66).  Smith menar 

att högläsningen ska ske så länge barnen inte kan läsa själva. Precis som när man lär 

ett barn att cykla, skriver han, så kommer barnet som läser tillsammans med den 

vuxne snart att komma underfund med hur man gör, och sedan dra ifrån den vuxne. 

Barn som kan själva tolererar sällan att en vuxen gör saker åt dem. (Smith, 2000, s. 

184)  

Westlund menar att många elever på mellanstadiet ännu inte läser med gott flyt 

(2015, s. 93–94), och skriver att eleverna behöver öva både genom att läsa själva, 

men också genom att lyssna på någon som läser med gott flyt för att få lära sig hur 

det låter.  

Pauline Gibbons skriver att läsaren läser mer än orden i texten. Vi tar hjälp av hela 

vårt kulturella kapital, alla de kunskaper och förmågor vi redan har för att tolka en 

text och bli en textdeltagare. Förförståelsen är viktig för läsarens interaktion med 

texten (Gibbons, 2012, s. 127). Gibbons menar också att alla läsaktiviteter behöver 

fylla två funktioner. Dels behöver de hjälpa eleven att förstå den text de läser, dels 

behöver de vara en hjälp att utveckla lässtrategier för framtida läsning.  

Westlund pekar på sambandet mellan läsförståelse och ordförråd, och att ordförrådet 

utvecklas mest om texten är på en lagom utmanade nivå svårighetsmässigt för eleven 

(Westlund, 2015, s. 104). Eleverna behöver inte alls förstå alla ord i den text de läser, 

utan en lagom nivå är om eleven förstår ca 90 % av orden. Då blir förståelsen inte 

lidande, och ordförrådet utvecklas. En text som används under lärarens ledning kan 

dessutom vara ännu svårare, menar Westlund, och skriver också att ett 

språkutvecklande arbetssätt där läsförståelsen ryms i alla ämnen gynnar inlärningen i 

alla ämnen (Westlund, 2015, s. 211). 
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Monica Reichenberg menar att hur bra eleven än avkodar så är det nästintill omöjligt 

att förstå en text som innehåller mer än 20 % okända ord (Reichenberg, 2006, s. 

216). Andra saker som kan hindra läsaren från att förstå en text är ej automatiserad 

avkodning, otillräckliga förkunskaper om ämnet och ett otillräckligt ordförråd. Detta 

leder till en passiv läsning som inte går på djupet i texten. En annan sak som riskerar 

att hålla en elev på en ytlig läsnivå är texter som svårighetsmässigt inte utmanar 

eleven (Reichenberg, 2006, s. 217). Målet är en elev som läser aktivt, det vill säga vet 

hur hen ska ta sig an texter för att förstå dem och använder sig av olika 

förståelsestrategier och lästekniker, och medvetet går i dialog med författaren som 

skrivit texten. Eleverna kommer därmed närmare texten och kan göra inferenser, dra 

slutsatser och läsa mellan raderna, samt värdera den information som framkommer 

(Reichenberg, 2006, s. 220). Reichenberg menar att vägen dit går via textsamtal om 

texter i alla ämnen. Chambers främsta metod för läsundervisning och undervisning 

kring läsning är just boksamtal. Han menar att samtal kring det lästa är nyckeln till 

läsning (Chambers, 2011, s. 134), och att boksamtalet låter läsaren få syn på de tankar 

och känslor som läsningen väckt, och göra kopplingar både inom sig själv och till det 

utanför.  

Studien Writing to read (Graham & Hebert, 2010) har samlat forskning om 

skrivandets inverkan på läsförståelse, och där drar man slutsatsen att elevers 

skrivande signifikant påverkar deras läsförståelse. Störst inverkan har att skriva kring 

lästa texter, exempelvis genom att sammanfatta, skriva anteckningar under läsningen 

eller att skriftligen svara på frågor om den lästa texten. Även undervisning om 

skrivande, hur texter är uppbyggda, hur meningsbyggnad och stavning ska se ut, 

samt att bara allmänt öka mängden text eleverna får skriva har en positiv inverkan på 

elevernas läsförståelse och läsflyt (s. 5). Detta gäller inte bara i undervisningen i 

svenska, utan gynnar elevernas förståelse i alla ämnen. 

The evidence is clear: writing can be a vehicle for improving reading. In particular, having 

students write about a text they are reading enhances how well they comprehend it. The same 

result occurs when students write about a text from different content areas, such as science and 

social studies. (Graham & Hebert, 2010, s. 6) 
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3 Teoretiska perspektiv 

I den undersökning som detta arbete bygger på har två teoretiska perspektiv och 

hållningar utkristalliserat sig. Det skedde genom att de lärare som intervjuades gav 

uttryck för tankegångar som kan härledas till de två perspektiv som beskrivs nedan. 

Det sociokulturella perspektivet syns hos de lärare som fokuserar på att eleverna i 

deras undervisning får arbeta tillsammans, och pragmatismen där lärarna pekar på 

att eleverna lär sig att läsa genom att läsa. Även författarna till referenslitteraturen 

verkar basera sina verk kring dessa två perspektiv. 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet utvecklades i Ryssland av Lev Vygotskij, A.R. Luria 

och A. N. Leontiev (Säljö, 2017, s. 251). De ansåg inte att det allmänt påbjudna 

synsättet kunde förklara alla delar av människans lärande och utveckling, så de 

utvecklade en egen teori kring hur människor utvecklar kulturella förmågor som att 

läsa, skriva och tänka abstrakt. De ansåg att människor för att förstå sin omvärld 

använder sig av olika redskap, och det viktigaste av dessa var språket (Säljö, 2017, s. 

253). Språket i sin tur är kulturellt, utvecklat mellan människor i ett sammanhang 

och en tid, för att sedan utvecklas med den kultur det tillhör. Vad gäller lärande, så 

betonar det sociokulturella perspektivet behovet av en mer kompetent kamrat (Säljö, 

2017, s. 259), som kan hjälpa den lärande med det hen nästan kan. Man talar om den 

proximala utvecklingszonen, som är den zon där eleven är mottaglig för att bli 

instruerad, och där den mer kompetente kamraten kan guida och lära eleven om de 

kulturella redskapen. Den kompetente ska då ställa frågor för att visa på vad som är 

viktigt att tänka på, och stötta upp runt elevens utveckling. Ju säkrare eleven blir i sin 

nya kunskap, desto mindre stöttning behövs (Säljö, 2017, s. 260) och till slut kan 

eleven alldeles själv det hen i början behövde stöd för att klara av. 

3.2 Pragmatismen 

Pragmatismen utvecklades i USA av bland andra John Dewey (Säljö, 2017). Dess syn 

på kunskap är att den inte går att definiera på ett universellt sätt, utan att den 

definieras av sin påverkan på människors vardag (Säljö, 2017, s. 242). Pragmatismen 
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ser inte teori och praktik som två separata aspekter av kunskap, utan ser dem som 

sammankopplade i allt människor tar sig för.  Man frågar sig om barnets erfarenheter 

i vardagen hänger ihop med elevens erfarenheter i skolan. Är skolerfarenheterna 

relevanta för barnens vardag utanför skolan (Säljö, 2017, s. 245)? Om inte, kommer 

eleverna ha svårt att motivera sig till lärande, eftersom kunskaperna behöver ha ett 

verklighetsanknutet syfte. Eleverna studerar för att bli samhällsmedborgare. 

Att känna till information och fakta är inte samma sak som att ha lärt sig något – 

pragmatismen menar att kunskap är en process, inte en produkt (Säljö, 2017, s. 248), 

och att lärarens främsta uppgift är att organisera undervisningen så att eleverna kan 

bygga vidare på sina egna erfarenheter (Säljö, 2017, s. 247). Att lära sig handlar enligt 

pragmatismen om att överbrygga avståndet mellan det vi vet och det vi upptäckt att vi 

inte vet. Då är fakta och information inte ett bevis för kunskap, utan istället 

hjälpmedel och redskap. 

4 Material och metod  

I detta kapitel beskrivs urval, de datainsamlingsmetoder som använts samt hur data 

blivit bearbetad. Slutligen redogörs för de etiska överväganden som gjorts, samt hur 

aspekter kring tillförlitlighet beaktats. 

4.1 Urval 

Genom att välja att intervjua ”personer som är relevanta för forskningsfrågorna” 

(Bryman, 2011, s. 434)  är urvalet för denna studie målinriktat. Det är också 

stratifierat, eftersom informanterna alla också lever upp till de krav som ställdes inför 

urvalet. De är alla legitimerade lärare med behörighet att undervisa i svenska upp till 

minst årskurs 6. Ur dessa två urval gjordes sedan ett bekvämlighetsurval. De 

personer som tackade ja till intervjuförfrågan och fanns tillgängliga för intervju med 

kort varsel var de som blev utvalda för intervju. 

Jag har intervjuat sju lärare som alla undervisar i svenska i årskurs 4–6. Alla har som 

nämnts tidigare behörighet i svenska. Informanterna är mellan 30 och 60 år, och har 

mellan två och 36 års lärarerfarenhet. En av lärarna har byggt på sin lärarexamen 

med en utbildning till specialpedagog. En av lärarna har varit läslyftsinstruktör samt 
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förstelärare inom läsförståelse. Hen har dessutom deltagit i arbetet med PIRLS, samt 

är med i den grupp vid Uppsala Universitet som utarbetar nationella prov i svenska 

för årskurs tre. 

Alla informanter har fått svara på frågan om de själva anser sig vara läsare – läser de 

själva på sin fritid, för att de uppskattar det? Fem av lärarna svarade ja, och två av 

dem svarade nej. 

4.2 Datainsamling 

Data till denna studie har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

(Bryman, 2011). Målet var att samtala om läsundervisning med de lärare som valde 

att ställa upp som informanter. Den semistrukturerade intervjun valdes på grund av 

den flexibilitet och frihet som den ger i sin möjlighet att ställa följdfrågor och följa 

med informanterna till de tankar som är viktigast för dem, samtidigt som den ändå 

ramar in samtalet och inte låter det komma för långt bort från ämnet.  

Intervjuguiden utformades efter de forskningsfrågor studien baseras på (se bilaga 1). 

Frågor ställdes först om informanten, sedan om informantens läsundervisning. 

Intervjuerna tog mellan 15 och 75 minuter, och spelades in digitalt för att underlätta 

säkerställandet av korrekta data, och för att kunna låta samtalet flyta utan 

distraktionen av att anteckna. Informanterna gav alla sitt medgivande till 

ljudinspelning av intervjuerna. 

4.3 Analys och bearbetning 

Efter att intervjuerna var genomförda gicks inspelningarna igenom och för 

undersökningen relevanta delar transkriberades. Transkripten färgkodades för att 

skapa överskådlighet och under varje intervjufråga samlades samtliga informanters 

relevanta svar. Detta för att samla allt en informant sade om en viss fråga på samma 

plats, även om det i intervjusituationen glömdes bort under fråga ett för att sedan 

dras till informantens minne under fråga tre.  

Valet föll på att göra en induktiv analys (Bryman, 2011, s. 827), där begreppen och 

kategorierna fick falla på plats under analysens gång, och inte fanns förutbestämda 

sedan innan. Vid läsning av informanternas svar syntes flera olika beståndsdelar som 
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återkom hos lärare efter lärare. Tillsammans utgör dessa de intervjuade lärarnas 

läsundervisning. Dessa beståndsdelar är högläsning, läsförståelse, språk/ordförråd, 

tyst läsning, lästeknik, motivera till läsning, gemensam läsning/läsgrupper, 

läslogg, samt läsa i alla ämnen. De analyserades där det fungerade med hjälp av de 

teoretiska perspektiv denna studie baserar sig på, där de passades in under det mest 

lämpliga perspektivet. Jag tog även hjälp av den tidigare forskningen, för att hitta 

vetenskapligt stöd och belägg för de beståndsdelar som utgör lärarnas 

läsundervisning.  

4.4 Forskningsetiska principer 

Denna studie följer Vetenskapsrådets (2017, s.12–14) etiska regler gällande samtycke, 

information, konfidentialitet och nyttjande.  

Samtyckeskravet uppfylls genom att informanterna alla tackat ja till att delta i 

studien. De har meddelats att medverkan är frivillig, och att de när som helst under 

processen kan dra sig ur, och då kommer inget av det datamaterial som kommer från 

dem att användas. Detta gör att informationskravet är uppfyllt. Informanterna har 

också fått veta att konfidentialitetskravet kommer att uppfyllas på så sätt att det 

ingenstans i studien kommer nämnas varken informantens namn, vilken skola 

informanten arbetar på, eller ens i vilken kommun. Slutligen har informanterna fått 

veta att deras intervjusvar enbart kommer att användas för denna studie, och att de 

ljudinspelningar som gjordes av intervjuerna kommer att raderas efter att studien 

publicerats. Således är även nyttjandekravet uppfyllt. 

4.5 Tillförlitlighet  

För att denna studies tillförlitlighet ska bli så stor som möjligt har intervjuerna 

genomförts utan att intervjuaren läst på kring ämnet mer än vad som krävdes för att 

författa intervjufrågorna. Detta för att säkerställa att intervjuaren gick in i intervjun 

med öppet sinne och dessutom inte påverkade informanternas svar. Studien strävar 

efter att ge en så fyllig beskrivning av det studerade området som möjligt, för att 

försäkra sig om studiens överförbarhet (Bryman, 2011, s. 468). Dock bör läsaren vara 

medveten om att det finns många beskrivningar av verkligheten, och att en enskild 

studie presenterar en begränsad del av den (Bryman, 2011, s. 467). Det är inte säkert 
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att studiens resultat varit det samma om den utförts i ett annat sammanhang eller om 

andra informanter deltagit. Dock stämmer informanternas svar väl överens med 

innehållet i den litteratur som använts för studien, vilket ger en samstämmig bild av 

läsundervisningen och dess viktiga delar.  

5 Resultat och analys 

Här redovisas de resultat som undersökningen gett. Lärarnas beskrivningar av hur de 

läsundervisar presenteras nedan, uppdelad i de beståndsdelar de säger sig använda. 

Resultatet är viktat så att de beståndsdelar som flest lärare svarat kommer före de som är 

mindre vanligt förekommande.   

5.1 Högläsning 

Alla lärare läser högt för sina elever, de allra flesta varje dag. Bokvalet tycks vara lärarens, 

och det är ofta medvetna och omsorgsfulla val. En lärare säger: 

När jag tar emot en ny klass börjar jag alltid med Bröderna Lejonhjärta, för i den fastnar alla. 

Alla har en relation till den, men väldigt få har läst boken, och det blir liksom en introduktion in 

till läsningens värld. En ny klass betyder också att jag läser all lästid. Högläsning och läslogg blir 

en inskolning till den tysta läsningen, som jag introducerar efter ett par månader. 

Chambers menar att högläsning är just en förberedelse och introduktion för vad som 

komma skall när eleverna får läsa själva. Den egna läsningen är en svårare uppgift än 

lyssnandet, med en tyngre ansvarsbörda och krav att lyckas. Högläsningen är en trygg väg 

till litteraturen (Chambers, 2011, s. 65). I enlighet med Vygotskijs teori om den närmaste 

proximala utvecklingszonen lånar läraren ut sitt kunnande till eleverna. Detta syns också 

när lärarna diskuterar sitt val av högläsningslitteratur. En av dem säger: 

Jag väljer böcker som eleverna inte hade valt själva. Jag kommer aldrig att högläsa en 

LasseMajas detektivbyrå, för den väljer eleverna ändå. Mitt jobb är att bredda elevernas vyer, 

och visa att det finns bra böcker inom alla genrer. Jag väljer gärna en som ser tråkig ut, för att 

visa dem rent handfast att det inte går att döma boken efter omslaget. 

Alla lärare säger att de är noga med att välja böcker med ett innehåll som går att diskutera 

på olika sätt, att böckerna ska relatera till elevernas tillvaro och erfarenheter och att de 

följer upp sin högläsning med samtal eller skriftligt arbete i exempelvis en läslogg. 
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Westlund skriver att eleverna behöver läsa med andra än sig själva som referenspunkt 

(2015, s. 56). De behöver också, i enlighet med kursplanens syftestext och centrala 

innehåll, läsa sådant som breddar deras horisont. Lärarna pratar också om högläsningens 

samlande och lugnande effekter på klassen, oavsett hur läsintresserade och rörliga eleverna 

är annars. 

Det finns inte mycket som är så magiskt som högläsning. Till och med sexorna älskar det, och 

vill absolut att jag ska läsa för dem – jag får inte lämna över det till en vikarie. 

5.2 Läsförståelse 

Alla lärare påpekar att något av det viktigaste med läsundervisningen på 

mellanstadiet är att undervisa eleverna i läsförståelse. Att eleverna behöver 

läsförståelsen i alla ämnen och alla sammanhang är lärarna överens om, och att det 

finns mer i en text än de faktiska orden på raderna.  Alla vill ge eleverna strategier för 

hur man skapar förståelse, men metoderna skiljer sig åt. Läsförståelseundervisning 

genom särskilda sådana böcker uppskattas och används av flertalet lärare i studien, 

men får kritik ifrån andra. En kritisk röst menar att: 

Vi behöver få eleverna att förstå att allt inte finns på raderna i en text, utan att det ofta finns lika 

mycket att hitta mellan raderna, och att man kan, får och bör använda det! Eleverna behöver 

tänka före, under och efter läsningen, och förstå att de förstår texten utifrån sig själva, sina 

erfarenheter. Det är inte förrän de börjar tänka runt det lästa som de faktiskt kan förstå och ta 

till sig texten. Därför gör det mig lite trött när man låter läsförståelsearbetet vara en separat 

företeelse som tränas i en särskild bok, med ett särskilt skrivhäfte till. Det är inte så det 

fungerar. Läsförståelsen behöver tränas och utmanas vid all läsning. Att se elever lämna in 

bokrecensioner efter att ha läst ut sin bänkbok gör mig så frustrerad. Författare, sidantal, titel, 

och en avskrift av baksidan. Hur är det att arbeta med det du läst? Vi ska inte utbilda 

recensenter, det finns det andra ställen som gör. Vi ska utbilda läsare! 

Att eleverna ska tänka under hela läsprocessen understryks också av Westlund, som 

skriver: ”Att läsa är att tänka.” (2015, s. 26). Hon påpekar också att undervisningstiden ska 

fokuseras kring hur man gör för att förstå texter, inte att låta eleverna svara på frågor kring 

vad de läst och skriva bokrecensioner (Westlund, 2015, s. 34).   

Lärarnas generella åsikt verkar vara att läsförståelsen ska prioriteras och vara en 

fokuspunkt, inte minst för att den behövs längre fram i elevernas utbildning. En lärare 

säger:  
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Ge dem läsförståelse, så de vet vad de läst och kan återge det. Vi bygger för vidare utbildning på 

högre nivå, och utan en god läsförståelse blir det svårt att ta sig vidare.  

Det understryks också i kommentarmaterialet till kursplanen i svenska, att eleverna ska få 

till sig ett så rikt språk som möjligt som ger dem möjligheter att studera vidare på både 

gymnasium och högskola. Progressionen genom årskurserna påpekas också, även om 

samma typ av innehåll förekommer genom hela grundskolan så förväntas kunskaperna 

som eleverna inhämtar gå mer och mer på djupet och bli allt mer komplexa (Skolverket, 

2017, s. 9). 

En annan lärare menar att läsförståelsearbetet kan verka komplicerat, men att det 

egentligen är enkelt:  

Det behöver inte vara komplicerat alls. Prata om texterna. Vad handlar de om? Medvetandegör 

för eleverna vad de läst, helt enkelt! 

5.3 Språk och ordförråd 

Alla lärare i studien tar upp elevernas ordförråd. Det används olika ord för att 

beskriva det; stramt, fattigt, bristfälligt, eller tunt. Konsensus är att elever idag har 

ett torftigare språk än tidigare. En lärare menar att det beror på att vårt sätt att 

umgås har förändrats: 

Vi vardagskommunicerar inte lika mycket, utvecklar inte språket på samma sätt. Vi skriver sms 

istället för att prata. Ska det rymmas i ett litet meddelande, ja då är det inte konstigt att det blir 

torftigt. 

Elevernas ordförråd hjälper lärarna till att utveckla på många olika sätt. Man samlar 

begrepp, talar runt dem, använder synonymer, skriver ner, sätter in i 

begreppsböcker. Man läser högt, och stannar upp för att förklara det som eleverna 

inte är bekanta med. Här är alla medel tillåtna:  

Alla sätt att berika språket är jättebra, all litteratur ger ordförråd, språkförståelse, oavsett om 

den är i talad eller skriven form. Det är precis vad eleverna behöver.  

Ett par lärare har låtit eleverna bilda expertgrupper där gruppen får ett antal begrepp 

de ska bli experter på. De ska bli tillräckligt väl förtrogna med begreppen för att 

kunna beskriva dessa för de andra grupperna, innan klassen sedan ska börja arbeta 
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med det område som begreppen rör. Fördelen med att låta begreppen komma först 

understryks av specialpedagogen:  

När eleverna ska möta nya begrepp i en text, ta upp dem först så de inte distraherar eleven 

under textläsningen. Detta hjälper alla elever, inte bara de med behov av särskilt stöd! 

Här går meningarna isär. Smith (2000, s. 185)menar att betydelsen av enskilda ord 

är oviktig så länge eleven kan läsa sig till innehållet, och innehållet är relevant för 

eleverna. Detta kan ses som en tydlig pragmatisk inställning, eftersom 

pragmatismens inställning till kunskapsinhämtning är att så länge innehållet i 

undervisningen är relevant för elevernas vardag så kommer de vara motiverade att 

lära sig (Säljö, 2017, s. 245). Gibbons menar istället att inför läsning av en obekant 

text med obekant innehåll behöver läraren ge eleverna en uppfattning om vad de ska 

möta. Att bara förklara nyckelord och begrepp är otillräckligt menar hon, eleverna 

behöver arbeta med texten före, under och efter läsningen (Gibbons, 2012, s. 132). 

Westlund skriver att en lämplig svårighetsnivå är när eleven förstår 90 % av orden i 

en text, och kan avkoda minst 95 % (Westlund, 2015, s. 104). 

Lärarna pratar också om hur tydligt det kan märkas vilka elever som läser. De menar 

att ordförrådet eleverna får genom sin läsning ger större förutsättningar för en god 

kunskapsinhämtning.  

Ju fler ord du har att hänga upp nya kunskaper på, desto större chans är det att de fastnar. 

Läsningen påverkar inte bara ordförrådet hos eleverna, utan ger också en ökad 

kulturell förståelse. Det ger inte bara ord att hänga upp nya kunskaper på, utan också 

kulturella krokar att hänga dem på, och en elev som kan bli en mer effektiv 

textdeltagare (Gibbons, 2012, s. 128). 

5.4 Den tysta läsningen 

Den tysta läsningen delar lärarna i två läger – de som tycker att den är instrumentell, och 

de som tycker att den egentligen inte ger så mycket. De lärare som tycker att den är viktig 

har alla avsatt tid för läsning på schemat. 15–20 minuter är den genomsnittliga tiden dessa 

lärare lägger per schematillfälle.  

Jag anser att man behöver ha given tid för läsningen. Det tar av undervisningstid, men vi 

behöver lägga den tiden för att eleverna ska bli läsare. 
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En annan lärare säger att  

Jag försöker börja 2 dagar i veckan med tyst läsning.  

Chambers skriver att det är regelbunden tid för läsning som ger mening åt all läsning i 

skolan, och menar att det är ett mått på en skolas kvalitet att de ger eleverna tid att läsa, 

och inte låter något annat inkräkta på denna lästid (Chambers, 2011, s. 45). De lärare som 

använder sig av tyst läsning låter alla eleverna välja böcker fritt till dessa läspass.  

Det handlar också om träning – vad gillar jag? Jag stöttar gärna i bokvalet genom att utifrån den 

av mina högläsningsböcker eleven gillat bäst tipsa om liknande böcker. 

Fler lärare tycker att det är svårt att veta vad de ska tipsa eleverna om för böcker. 

 Det är svårt! Så många genres, så många böcker, vad är bra? Vi har ingen skolbibliotekarie 

heller, så att hålla sig uppdaterad på bra litteratur blir ytterligare en uppgift som läggs till vår 

redan tunga arbetsbörda. 

En lärare berättar att de använder den enskilda läsningen som sysselsättning för dem som 

blir klara snabbt i läromedel där läraren inte vill låta eleverna jobba fritt i sin egen takt 

utan vill hålla klassen samlad. 

Det höjdes också kritiska röster mot den tysta läsningen. De främsta argumenten som 

presenterades var att det tar mycket tid, att den är svår att garantera någon form av kvalitet 

i, och att den inte är utvecklande nog.  

Jag är inte så förtjust i enskild läsning. Jag vill att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av 

lektionerna, och den enskilda läsningen är svår att veta vad eleverna får ut av, har de förstått? 

Eller har de bara låtit sidorna gå och skådespelat läsning? 

En lärare ryckte på axlarna och konstaterade att 

 Finns det ingen att diskutera det lästa med känns det ofta meningslöst för eleverna. Att bara 

tyst nöta sida upp och sida ner blir ganska enahanda. Men sätter man ihop eleverna och låter 

dem berätta om vad de läst, eller bara prata om böcker de tycker om, så kommer entusiasmen 

och läsglädjen att öka! 

Westlund skriver att den tysta läsningen inte i sig själv har de positiva egenskaper man 

tidigare trott. Utan feedback och undervisning i litteratur kommer läsningen inte att 

utveckla eleverna. Den skickliga läraren låter trots detta sina elever läsa ungefär en 

halvtimme varje dag, och följer upp läsningen med lika mycket undervisning om 
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lässtrategier för förståelse, och låter dessutom eleverna samtala med varandra om sin 

läsning (Westlund, 2015, s. 83). 

5.5 Lästeknik 

De flesta lärarna pratar om de rent tekniska bitarna när det kommer till läsningen – hur 

gör man när man läser? Vad behöver man lära eleverna för att de så effektivt som möjligt 

ska ta till sig en text? Specialpedagogen berättar hur hen gör för att undersöka elevers 

lästeknik: 

Först kollar vi så de har alla ljud, sedan går vi vidare med ord, meningar och kortare texter. Vi 

tränar på att hitta högfrekventa ord, eftersom att hitta dem snabbt ger flyt. Sedan pratar vi om 

texterna. Vad handlar de om? Jag vill medvetandegöra vad de läst. Eleverna tror att läsa fort är 

samma sak som att läsa bra. De tänker att ju snabbare jag läser, desto duktigare är jag. Eleverna 

behöver få veta vad som är läsförmåga, vad det innebär att kunna läsa. 

Vad gäller läsinlärning har det sedan 50-talet funnits två olika uppfattningar om hur den 

ska gå till. Dessa skilda meningar beskrivs i Westlund (2015, s. 86–90) som ”läskriget”, och 

grundade sig i skilda uppfattningar angående hur läsningen skulle läras ut. Skulle man 

använda ljudmetoden eller whole language? Teknik eller förståelse? I Sverige är 

ljudmetoden vanligast, och det är den metoden som specialpedagogen beskriver när hen 

beskriver arbetsgången med elever som har svårt med läsningen, från ljud till ord till flyt. 

Ljudmetoden kritiseras av Smith, som har med både den och bokstavs- och ordinlärning på 

en lista över sätt att störa läsinlärning (Smith, 2000, s. 176–181). Metoden finner dock stöd 

hos Westlund, som slår fast att den särskilt gynnar elever som riskerar att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter (Westlund, 2015, s. 87). 

Vidare beskriver många lärare hur de lär eleverna hur man sammanfattar och plockar ut 

viktiga saker ur texten.  

Vi använder våra iPads väldigt mycket för att skapa multimodala texter, och då behöver eleverna 

veta hur man vet vad som är viktigt i en text. 

Flera lärare pratar också om den viktiga grunden som måste ha lagts innan eleverna börjar 

i årskurs 4. De menar att en elev som inte fått träna sig i olika typer av läsning ligger efter 

redan i starten.  

Undervisningen i mellanstadiet handlar mindre om lästeknik, mer om förståelse, vilket 

egentligen är tvärt om mot lågstadiet. Eleverna behöver i och för sig teknikträning högre upp i 
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åldrarna.  Träna på att göra egna noteringar i texten, plocka ut stödord, skumläsa. Träna på att 

läsa högt. Ju äldre eleverna blir desto mer ställs krav på att tekniken ska sitta, så man kan 

fokusera på djupet och innehållet i texterna. 

När eleverna läser med flyt, det vill säga när tekniken sitter som läraren nämner 

ovan, så kan eleverna också börja läsa texter på djupet. Flytet är till viss del avhängigt 

förståelsen (Lundberg & Herrlin, 2003, s. 14), de två delarna påverkar ömsesidigt 

varandra. Reichenberg skriver att om läsaren måste fokusera på avkodning av texten, 

så är det ett hinder för läsförståelsen, och läsaren förblir passiv (Reichenberg, 2006, 

s. 216). En aktiv läsare använder strategier som att skumläsa och sammanfatta.  

Lärarna i studien talar om att sammanfatta, plocka ut viktiga saker ur texten, och att 

skriva egna multimodala texter om det man läst, vilket finner stöd i Graham & 

Heberts forskningssammanställning som visar att skrivande om det man läst ökar 

förståelsen, mer än läsning, läsning och textsamtal och läsning och läsundervisning 

(Graham & Hebert, 2010, s. 14). 

En av lärarna berättar också hur hen kopplar samman läs- och skrivundervisning, på så 

sätt att eleverna läser sina egna berättelser högt för varandra. Läraren menar att detta gör 

att eleverna finner flyt i både läsningen och det skrivna. Ett varningens finger höjs också, 

och man påminner om att  

Det är viktigt att komma ihåg att en god avkodning och flytande läsning inte nödvändigtvis 

betyder att eleven förstår vad den läst. Vi måste komma ihåg att ge eleverna strategier för hur 

man skapar förståelse. 

5.6 Motivera till läsning 

Viljan att motivera till läsning är något som många lärare nämner, och de beskriver 

att de motiverar sina elever på flera sätt. Att informera eleverna om varför de behöver 

vara duktiga läsare är en sak som lärarna poängterar. Det menar de skapar en 

meningsfullhet i lärandet, att eleverna förstår att det finns ett syfte med läsningen 

och läsundervisningen. Även en medvetenhet om vad det är de förväntas lära sig tas 

upp som en motiverande faktor. Vad är en god läsförmåga? Kan eleverna i årskurs 

fyra förväntas veta det? 
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Vad är syftet med din läsning? Är det att kunna allt redan innan, eller är det att utvecklas? Om 

eleverna är medvetna om vad läsningen är till för, så kommer de acceptera större utmaningar, 

svårare texter och fler svåra ord. 

Att ta till vara elevernas egna intressen tas också upp som en motivationshöjare. 

 Älskar eleven fotboll och vill läsa Zlatans självbiografi även fast den är långt över elevens 

läsnivå, så låt hen lyssna på den! 

Lärarna verkar vara överens om att läsa om intressen kan lyckas skapa ett läsintresse 

på köpet. Många pratar också om vikten av att välja rätt böcker att introducera 

läsningen med.  

Det måste vara spännande. Helst cliffhangers i slutet av varje kapitel. De ska sucka besviket när 

man slår ihop boken. 

Flera lärare nämner också sig själva som viktiga för elevernas läsmotivation, och menar att 

deras visade entusiasm och engagemang smittar av sig på eleverna. Detta understryks 

också av Westlund, som skriver att om läraren också läser när eleverna gör det, så ökar 

elevernas motivation (2015, s. 59). Hon skriver också att läslust inte alltid är något att 

eftersträva, eftersom lustläsningen inte är en garanti för att man förstår vad man läser. Vad 

som istället bör eftersträvas är ett eftertänksamt läsande, och för detta är motivationen av 

stor vikt (Westlund, 2015, s. 74). 

Gibbons skriver om lättlästa böcker, skrivna med tanke på den som just lär sig läsa, att 

dessa funktionellt tomma texter aldrig kommer motivera till läsning. För att motivera till 

läsning bör läraren istället erbjuda texter med universella teman, stöttande bilder och en 

faktisk handling (Gibbons, 2012, s. 149–150). Det samma sägs av Smith, som menar att de 

enda böcker läraren ska kräva att eleverna läser är de som intresserar, och att man med 

bestämdhet bör undvika ”den menlösa och onaturliga prosa som många barn förväntas 

engagera sig i” (2000, s. 184). 

5.7 Gemensam läsning/läsgrupper 

Tre lärare jag intervjuat arbetar med samma metod, framtagen på en skola de alla tre 

arbetat eller arbetar på. De delar in sina elever i homogena grupper efter läsförmåga, 

och låter eleverna läsa högt för varandra. I vissa fall läser hela klassen samma bok, i 

andra läser de olika grupperna olika böcker. Till läsningen hör ett arbetsmaterial som 
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i vissa fall är bokspecifikt, där lärarna dels samlat frågor från böckernas 

lärarhandledningar, dels skriver egna frågor när de läser böckerna, och i vissa fall 

allmänt hållet, där ingen lärare ännu hunnit sätta ihop ett arbetsmaterial. Frågorna 

är av olika svårighetsgrad, och deras svar står inte alltid explicit i texten. De elever 

som har svårt med läsningen lyssnar på gruppens bok som talbok samtidigt som de 

har texten framför sig i pappersform, och sitter med specialpedagog eller lärare för 

att få hjälp att kunna bearbeta det lästa.  

En av lärarna har vidareutvecklat metoden ytterligare, och väljer att ställa frågor till 

eleverna före, under och efter läsningen. Hen menar att eleverna behöver tänka medan de 

läser eller lyssnar, inte bara efter läsningen.  

Vi börjar gemensamt, jag börjar modella för dem hur de ska göra, och allt eftersom blir de mer 

självständiga.   

I ytterligare en variant på samma typ av uppgift får eleverna texten i läxa, och högläser 

hemma för vårdnadshavare för att sedan komma till skolan och diskutera texten där. 

Andra lärare jobbar på olika sätt. Vissa ger eleverna läsläxa och har sedan diskussionerna i 

helklass, mindre grupper, eller enskilt skriftligt. Andra läser i skolan, tyst. Ytterligare en 

metod är att dela in eleverna i heterogena högläsningsgrupper, för att de ska utmanas av 

och sporra varandra. 

Chambers (2011, s. 23) skriver att det ligger i människans natur att vilja dela med sig av 

sina läsupplevelser. Vi vill få respons, se om det vi läste väckte samma känsla hos andra 

som hos oss. Vägen till att bli en tänkande läsare går också via responsen, via samtalet. 

5.8 Läslogg 

Begreppet läslogg används olika av de lärare som säger sig använda det. Å ena sidan 

handlar det om att skriva efter all läsning, bara några meningar om vad som hänt i boken 

och vad eleven känner inför det, å andra sidan en mer fastställd arbetsgång där eleverna i 

sin läslogg skriver om sin läsupplevelse, svarar på frågor där de ska motivera varför de 

tycker som det gör, hitta bevis för olika teorier och så vidare. En lärare berättar att hen 

främst använder läsloggen i början, när eleverna ska fostras in i den läskultur som läraren 

vill ha i sitt klassrum.  



 

26 

 

Jag använder det som en typ av kontroll att de faktiskt läst och förstått, det får dem att förstå att 

under läspassen läser man. Det är arbete, samtidigt som det är en trevlig stund. Dessutom kan 

det fungera som en motivationshöjare för elever som tycker att det är tråkigt och jobbigt att läsa. 

Vet man att efter en stunds läsning får jag rita och berätta vad som hänt, då kan det bli lättare 

att ta sig igenom den där läsningen.  

Westlund skriver att läsloggen kan användas både som kommunikationsredskap med 

läraren, och med eleven själv. Att skriva om det lästa blir ett sätt att få syn på sina egna 

tankar (Westlund, 2015, s. 117). Att skriva om det man läst är också det som studien 

Writing to read fann mest gynnsamt av allt läsförståelsearbete (Graham & Hebert, 2010, s. 

5). 

En annan lärare gör sin läslogg som en mer förutbestämd arbetsform, där eleverna alla 

läser samma bok, Sanning eller konsekvens av Annika Thor, och arbetar med texten 

utifrån givna frågor. Denna lärare gör läsloggsarbetet i årskurs sex, eftersom frågorna 

bygger på allt de lärt sig om hur man läser under årskurs fyra och fem. Här förväntas 

läsningen ske hemma, för att eleverna ska kunna arbeta med texten i skolan. Detta 

eftersom de allra flesta behöver mer stöd i arbetet med texten än i läsningen.  

Chambers har ytterligare en definition av begreppet, och rekommenderar att eleverna 

använder sin läslogg eller läsdagbok till att hålla ordning på de böcker de läst. Det ska inte 

vara någon arbetsbok, menar han, utan endast en lista över de böcker eleven läst, som stöd 

för minnet (Chambers, 2011, s. 50) 

5.9 Läsning i alla ämnen 

Lärarna pekar på att läsning är något som sker i alla ämnen i skolan, och att man inte 

kan läsundervisa under bara ett av dessa. Alla ämnen har olika typer av texter som 

eleverna behöver kunna ta till sig.  

Elever som läser faktatext på samma sätt som de läser skönlitteratur eller poesi står inför en 

omöjlig utmaning när de ska läsa till provet i biologi. Vi kan inte förvänta oss att eleverna kan 

läsa alla typer av text, bara för att de knäckt läskoden. 

Westlund understryker att ett språkutvecklande arbetssätt inte konkurrerar med det 

ämnesinnehåll som ska läras ut, utan istället stärker lärandet (Westlund, 2015, s. 

211), och Gibbons skriver att språkbaserade övningar kan hjälpa till att befästa 

ämneskunskaperna (Gibbons, 2012, s. 175).  
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Specialpedagogen har en önskan som hen anser att alla lärare skulle behöva uppfylla 

när det kommer till faktatexter:  

Gå igenom texterna tillsammans först, innan läsning, så alla har en chans att hänga med! Alla 

elever behöver förförståelse för att kunna ta till sig den nya kunskapen. Har eleven sedan 

svårigheter, då vill jag allra helst att vi ligger steget före resten av klassen, så eleverna har något 

hum om det som kommer på lektionerna senare. 

6 Diskussion 

Kapitlet innehåller en diskussion om resultatet samt en kortare diskussion om de 

metoder som använts. 

6.1 Resultatdiskussion 

Alla lärare i denna studie läsundervisar sina elever på en mängd olika sätt. När jag 

började arbeta med denna studie var jag osäker på hur mycket läsundervisning som 

egentligen försiggick i svenska klassrum. Jag hade dåliga erfarenheter, och även 

minnen från min egen skolgång som sade mig att läsundervisning är ganska 

lågprioriterat på mellanstadiet. Även vid samtal kring fikabord i lärarrum så var det 

många som menade att nej, det är nog lite si och så med läsundervisningen, även om 

det blivit bättre efter Läslyftet. De flesta lärarna var också lite tveksamma i början, 

och på den raka fråga jag inledde med – hur läsundervisar du? – så fick jag nästan 

inga klara svar. De som svarade uttryckte själva också att de inte tyckte att de gjorde 

särskilt mycket egentligen. Sedan pratade vi vidare om läsningen i klassrummet, och 

då kom det fram fler och fler konkreta saker som lärarna gör regelbundet för att träna 

sina elever i läsning. De var bara inte helt medvetna om den fulla vidden av sitt 

arbete. Läsundervisningens beståndsdelar är ofta små och liksom insprängda i annat 

skolarbete, så att det flyger under radarn.  

Jag tror att det är därför som eleverna på mellanstadiet inte upplever att de tränar 

läsning. Det jättearbete som läsundervisningen är, varje dag, är osynligt för eleverna 

och om inte osynligt så i alla fall luddigt i konturerna för lärarna också. Även den 

mest insatta och medvetna läraren i min studie, som dessutom bett om att få se 

frågorna i förväg, hade inte hela bilden klar för sig på en gång, utan kom på saker 

under samtalets gång. Så stort och mångförgrenat är arbetet med läsundervisningen.  
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Jag kan inte säga att läsundervisningen inte behöver utvecklas. Forskningen går 

framåt varje dag, och uppenbarligen har lärarna ofta så mycket annat att göra på sin 

arbetstid att de inte hinner ta del av ny forskning om den inte ingår i ett program som 

Läslyftet, där tid dediceras till fortbildning. Men det stora arbetet med 

läsundervisningen verkar vara att medvetandegöra eleverna och lärarna om vad de 

faktiskt gör. Att få eleverna att förstå det dagliga läsandet inte bara är just dagligt 

läsande, utan att det har både syfte och mål. 

Några saker har överraskat mig under arbetets gång. Ett exempel kommer från 

Gibbons (2012) respektive Smith (2000), och handlar om läsmotivation och lättlästa 

böcker för den som tycker att läsningen är jobbig. Ska vi locka någon att gilla vår 

favoritregissör rekommenderar vi rimligtvis hens bästa film. Ska vi övertyga någon 

om att vegetarisk mat är gott, så lagar vi inte något som skulle varit godare med en 

biff till. Så varför säger vi till någon som inte gillar att läsa, eller tycker det är svårt 

och inte värt ansträngningen att ”här, ta den här boken, den har inte mycket till 

handling, men texten är stor”?  Jag tror inte på att rekommendera lättlästa böcker, 

bara för att de är just lättlästa, till elever på mellanstadiet. Jag tror inte att de 

kommer att locka dem att läsa. För att locka till läsning för en svagare läsare behöver 

böckerna ha en tydlig handling och karaktärer eleverna bryr sig om. Ska den vara bra 

för tyst läsning behöver den dessutom ta lärarens plats och hjälpa eleverna igenom 

texten. Så upplever jag dock inte att de flesta lättlästa böcker gör. I sin strävan att bli 

lättlästa skalar man bort en massa ord, tvärt emot hur du annars gör när du ska 

förenkla. I strävan efter att ge eleverna bara de ord de kan avkoda, plockas mycket av 

det meningsskapande bort, och lämnar en platt berättelse som inte motiverar vidare 

läsande.   

Ytterligare en sak som förvånat mig är att skolorna inte har några skolbibliotekarier. 

Den ena skolan har en bibliotekarie som kommer på besök ibland och pratar om 

böcker, men ingen som finns där regelbundet varken för att hjälpa eleverna att välja 

eller för att stärka lärarnas relation till den litteratur som finns på skolan. Vissa av 

lärarna uttrycker också att de tycker att det är svårt att stötta eleverna i deras val av 

böcker. Jag frågade ju lärarna om de anser sig vara läsare i mina intervjuer, och 

intressant nog är det samma lärare som tycker att det är svårt, som inte anser sig 

själv vara läsare. Chambers skriver att läsare skapar läsare, och att skolor bör avsätta 
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tid för att personalen tillsammans ska kunna diskutera läsmiljön på skolan, nya 

böcker och att dela med sig av sin läsentusiasm (Chambers, 2011, s. 120). Detta kan 

då ses som extra viktigt för de lärare som inte är några läsare. Ett kollegialt samarbete 

kring böcker gör också att den enskilde läraren inte behöver läsa lika mycket själv, för 

även de lärare i studien som uttryckte att de gärna läser uttryckte också, utan 

undantag, tidsbristens inverkan på läsningen. 

Jag noterade också under samtalet kring läsloggar, att ingen pratar om att de 

används för att fördjupa elevernas förståelse av vad de läst, utan mer som en kontroll. 

En av lärarna jag intervjuade diskuterade jag studien Writing to read med i 

efterhand, och hen hade varken hört talas om studien eller dess innehåll. Studien 

ligger på Skolverkets hemsida, men verkar ändå helt okänd.  

Jag trodde att alla lärare skulle nämna något om att eleverna skulle träna på att läsa 

högt – många praktiserar exempelvis den typ av stafettläsning som Westlund (2015, 

s. 78) kritiserar. Så var dock inte fallet, utan lärarna pratade väldigt lite om elevernas 

högläsning. I efterhand gör det mig nyfiken – i och med att det är en kritiserad 

metod, vill man dölja att man använder den? Eller tänker man inte på den som 

läsundervisning? Eller är man omedveten om att den verkar meningslös som läsning 

betraktad? 

Ganska tidigt i intervjuskedet märkte jag att det verkar finnas två typer av tankesätt 

kring läsundervisningen. Lärarna tänker antingen enligt pragmatismens ”lära genom 

att göra”, det vill säga för att bli goda läsare så måste eleverna främst läsa. Det är 

genom den egna läsningen och den egna motivationen som eleverna blir läsare. I 

andra änden av spektrumet har vi dem som hävdar den sociokulturella synen på 

inlärning, att läraren och klasskamraterna behöver finnas där och hela tiden hjälpa 

eleven längre och längre med hjälp av den proximala utvecklingszonen, och menar att 

utan hjälp av andra kommer eleverna aldrig att nå sin fulla läsarpotential. Båda de 

teoretiska perspektiven finns representerade i de beståndsdelar som utgör lärarnas 

läsundervisning. De finns också båda representerade i kunskapskraven, intressant 

nog. Eleven ska läsa åldersadekvat skönlitteratur och sakprosa, och det nämns även i 

kommentarmaterialet att det ska ges rikt med tillfällen att läsa, för att eleverna ska få 

läslust och läsförmåga den praktiska, pragmatisminspirerade vägen. Vidare nämns i 

kunskapskraven att eleven ska kunna resonera kring det hen läst – och det 
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sociokulturella perspektivet blir synligt, eftersom det är svårt att resonera på ett 

givande sätt på egen hand. Själv tror jag, precis som resultatet antyder, att de två 

teoretiska synsätten kommer bäst till sin rätt om de kombineras. När det gäller 

läsundervisningen kan russinen plockas ur kakan, och man kan välja de bästa 

bitarna. 

6.2 Metoddiskussion 

Metoden som valdes för denna studie, den semistrukturerade intervjun, har tjänat 

sitt syfte väl. Den valdes på grund av sin kombination av struktur och frihet, och lät 

lärarna utveckla sina tankar med så lite påverkan från mig som möjligt. Jag ville ha 

lärarnas läsundervisning beskriven för mig, och det fick jag med hjälp av denna 

metod.  

Hade jag haft mer tid hade jag velat komplettera mina intervjuer med observationer, 

eftersom det finns en risk att informanter i intervjuer talar om hur de önskar att de 

gjorde, eller hur de tycker att man bör göra, istället för hur de faktiskt gör. 

Observationer hade kunnat komplettera intervjuerna på ett bra sätt och kanske gjort 

ännu fler delar av lärarnas läsundervisning synlig. 

Jag valde att inte göra så mycket av min litteraturläsning innan jag gjorde mina 

intervjuer. Jag ville komma ut i lärarnas verksamhet så opåverkad som möjligt av vad 

litteraturen menade var god respektive dålig undervisning. I efterhand är jag 

mestadels glad för detta, men ångrar mig ändå lite. Hade jag läst mer innan hade jag 

frågat mer om elevernas högläsning, specifikt det som Westlund refererar till som 

stafettläsning. Detta har jag sett praktiserat i praktiskt taget alla klassrum jag besökt, 

men endast en lärare tar upp det när vi pratar om läsundervisning. Hade jag haft en 

djupare förförståelse hade jag frågat om denna högläsning. 

Hade jag valt att göra observationer hade jag inte kunnat välja denna okunniga 

ingång i mitt insamlande av data. För att få syn på alla de små beståndsdelar som 

utgör läsundervisningen så hade jag behövt vara betydligt mer påläst. 
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6.3 Avslutande ord 

Denna studie har visat vilket stort och mångfacetterat arbete läsundervisningen på 

mellanstadiet är. Den är tänkt att vara en insyn i och en väg in i läsundervisningen för 

nyblivna lärare. Inför studien satte jag mig ned och funderade på vilka brister jag 

upplevt med min utbildning. Var hade den luckor, vad behövde jag veta för att kunna 

gå ut i mitt yrkesliv som jag inte kände att jag fått? Läsundervisningen var det som 

stod ut i och med sin enorma betydelse för elevernas vidare utbildning, i kombination 

med en undran hur mycket den egentligen utförs? Det denna studie bidrar med till 

min, och gärna andras, yrkesutövning är en ganska detaljerad lista över de 

beståndsdelar som kan och bör ingå i en allsidig läsundervisning. Min förhoppning är 

att den kommer ligga till grund för den läsundervisning jag själv kommer bedriva i 

mina klasser. 

6.3.1 Framtida forskning 

En intressant idé till vidare forskning kring ämnet vore att göra en observationsstudie, 

kanske med utgångspunkt i de beståndsdelar av läsundervisningen som framkommit i 

denna studie, för att se ännu tydligare hur lärare undervisar. En annan tanke vore att göra 

en jämförande studie där man frågar elever hur de anser att de blir läsundervisade.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Om läraren: 

• Hur länge har du varit lärare? 

• Hur länge har du undervisat på mellanstadiet? 

• Har du gått läslyftet? 

• Är du en läsare? 

 

Om undervisningen: 

• Hur läser dina elever? Vad, hur ofta, hur mycket? Varför? 

• Hur läsundervisar du? 

• Vad är enligt dig det viktigaste med läsundervisningen på mellanstadiet? 

• Vad anser du att det finns för risker – vad är lätt att missa? Vad glömmer 

lärare gärna? 

• Undervisar du olika beroende på årskurs? (förutom den naturliga stegringen 

av svårighetsgrad?) 

• Vad är dina tankar kring att läsa med ögonen kontra med öronen? 

 

 

 


