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Sammandrag 
Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare som undervisar i år 3 till 9 
på en skola, medvetet arbetar med läsning och tränar elevers läsförståelse och 
läsförmåga. Syftet var även att se hur läsundervisningen på skolan förhåller sig 
till Frank Smiths och Caroline Libergs teorier om läsning. Undersökningen 
genomfördes i två delar, dels genom enkätstudie och dels genom läroboksanalys 
av två läroböcker som används på skolan. Enkäten besvarades av fyra klasslärare 
och nitton ämneslärare på skolan.  
 
Resultaten visade att majoriteten av lärarna har formell utbildning om hur 
läsförmågan utvecklas, men flertalet anser att deras kompetens inte räcker till för 
att hjälpa eleverna att bli bättre läsare. Majoriteten använder också 
undervisningsmetoder där eleverna får öva läsförmågan minst en gång i veckan.  
De flesta lärarna använder läroböcker regelbundet och av de analyserade 
böckerna ansågs historieboken inte ha ett särskilt meningsfull innehåll medan 
svenskboken ansågs ha ett meningsfullt textinnehåll.  
 
 
Sökord: läsutveckling, läsundervisning, läsförmåga, läsprocessen, 
läroboksanalys, lärares arbete med läsning 
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1. Inledning 
Läsning är ett ämne som berör alla människor i det moderna samhället. En god 
läsförmåga är betydelsefull för såväl individen som för samhällsutvecklingen. 
Läskunnighet är ett mått på framgång och krävs för att klara av alla situationer en 
människa ställs inför i livet och en förutsättning för demokrati. Att forska om hur 
läsförmågan hos individer kan förbättras är därför viktig för hela samhället. I 
Sverige forskas det mycket om den tidiga läsinlärningen och hur det går till när 
barn lär sig hur systemet med bokstäver och ord fungerar. Hur den fortsatta 
utvecklingen till bättre läsare går till lämnas ofta utanför. Denna uppsats kommer 
därför att försöka bidra till att öka kunskaperna om den fortsatta läsutvecklingen. 
Uppsatsen kommer att behandla hur lärare på en F-9 skola på en landsbygdsort i 
Svealand medvetet arbetar med läsförståelse och tränar läskunnigheten i sin 
undervisning. Undersökningsgruppen består av lärare på skolan som undervisar 
från tredje till nionde klass. För att erbjuda lärarna anonymitet kommer skolan att 
nedan kallas Centrumskolan. 

1.1 Bakgrund 
Enligt läroplanen är det ”skolans ansvar att varje elev efter genomgången 
grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt[…]”1 
 
En god läsförmåga är viktig ur flera synvinklar för intellektuell utveckling och 
fortsatt lärande. Läsningen är en viktig grund för lärandet i alla ämnen i skolan. I 
dagens informationssamhälle blir läsförmågans betydelse allt mer angelägen. Att 
vara en god läsare är viktigt såväl ur en individuell som ur en samhällelig aspekt. 
Forskare inom ett flertal discipliner anser att befolkningens läsförmåga i ett land 
är avgörande för landets sociala och ekonomiska utveckling. Läsningens betydelse 
har en flerhundraårig historia i Sverige. Redan på husförhörens tid ansåg 
läskunnighet vara en faktor för att bli en fullgod medborgare. Likväl är det idag en 
grundförutsättning att med god förståelse kunna läsa och skriva för att ha en 
möjlighet att ta del av och bidra till det demokratiska samhället.2  
 
I informationssamhället har kraven på att den enskilda individen aktivt söker 
information, läser den och förstår den ökat, det är därför nödvändigt att alla får 
möjlighet att utveckla en god läsförmåga. En god läsförmåga är också 
betydelsefull för fortsatt utbildning, något som förväntas av allt fler av samhällets 
medlemmar. För att möta samhällets krav och bidra till samhällsutvecklingen 
behöver en större del av samhällets medlemmar ha en djup läsförståelse och god 
läsförmåga.3 Men flera undersökningar visar att läsförmågan bland landets barn 
och ungdomar inte blir bättre och att allt fler har lässvårigheter.       
 
Några undersökningar som visar att läsförmågan inte blir bättre bland svenska 
elever är rapporten Vad händer med läsningen? – En kunskapsöversikt om 
läsundervisningen i Sverige 1995-2007, PIRLS 2006 (Progress in International 

                                                 
1 Skolverket: Lpo 94, kap ”2.2Kunskaper”; under rubriken ”Mål att uppnå i grundskolan” 
2 Rosén, Monica & Gustafsson, Jan-Eric (2006) “Läskompetensen i skolår 3 och 4” i Det hänger 
på språket, Bjar, Louise (red) Lund Studentlitteratur. S 30ff 
3 E-Gustavsson, Anna – Lena (1997) Att läsa, ett behov, ett krav, en nödvändighet, Linköpings 
universitet s. 3 
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Reading Literacy Study) och PISA 2006 (Programme for International Student 
Assesment). I Vad händer med läsningen? – En kunskapsöversikt om 
läsundervisningen i Sverige 1995-2007 finns en forskningsöversikt presenterad 
om grundskolans undervisning i svenska och svenska som andraspråk. Fokus i 
denna rapport ligger på undervisning i läsning och skrivning. Sammanlagt 
trettiofyra undersökningar är granskade och utav dessa avser tjugo läs - och 
skrivundervisning under skolans tidiga år. För barn i åldrarna 9-12 finns fyra 
studier och fem studier avser undervisningen i skolans senare år. Ytterligare fem 
studier som presenteras berör läsning och skrivning i andra ämnen än 
svenskämnet.4  
 
I undersökningen PIRLS 2006 visas läsförmågan hos tioåriga elever i ett fyrtiotal 
länder som har undersökts och jämförts. Sverige visar goda resultat, men har 
sedan den förra undersökningen 2001 visat en påtaglig tillbakagång bland 
elevernas läsförståelse. Från att ha legat på första plats har Sverige sjunkit till en 
elfte placering internationellt sett. Sex av de länder som låg på en högre placering 
än Sverige 2006 var med i undersökningen även 2001. Det är i synnerhet de goda 
läsarna som har blivit färre och resultaten har sjunkit mest bland pojkar. I många 
år har insatser på läsning gjorts bland de svagaste läsarna. Resultaten från PIRLS 
2006 visar att satsningarna måste breddas och innefatta såväl starka som svaga 
läsare. Eleverna måste dessutom ständigt få undervisning där de på olika sätt får 
möjlighet att komma in i de skriftspråkliga världarna och detta är ett uppdrag för 
alla lärare och alla skolämnen. Undersökningen visar också en negativ trend 
gällande både barn och vuxnas läsvanor och attityder till läsning. Det ökade 
mediebruket i samhället anges som en anledning till de stagnerande resultaten i 
elevernas läsförståelse, eftersom det innebär att man inte möts av längre texter i 
samma utsträckning som tidigare. 5 
 

Skolans uppgift blir att erbjuda det som i det vardagliga livet inte tycks vara 
av så stort värde eller ha så stor betydelse för många elever. Förmågan att 
läsa och förstå längre texter har en mycket stor betydelse för eleverna för att 
de ska kunna gå vidare inom utbildning och i framtida yrkesutövningar. Ju 
längre man kommer inom utbildningen, desto mer av meningsskapandet är 
skriftspråkligt baserat och mer komplext. Skriftspråket är för överskådlig 
framtid den mest dominerande ingången till lärande och kunskaper.6 

 
PISA 2006 är en internationell studie som undersöker hur rustade femtonåriga 
elever är att möta framtiden. Genom olika prov undersöks elevernas förmåga i 
naturkunskap, läsförståelse och matematik. Undersökningen visar att svenska 
femtonåringars läsförmåga ligger över den genomsnittliga nivån internationellt. 
Resultatet visar att spridningen bland de äldre eleverna var större 2006 än år 2000. 
De allra svagaste läsarna presterade då ännu sämre än de svaga läsarna gjorde år 
2000. Även bland femtonåringarna visade det sig finnas olikheter mellan pojkar 
och flickor. 7  Drygt 60 procent av svenska femtonåringar uppvisade en god 
läsförmåga varav elva procent låg på den högsta nivån. Femton procent av de 

                                                 
4 Skolverket (2007a) Vad händer med läsningen? – En kunskapsöversikt om läsundervisningen i 
Sverige 1995-2007. Stockholm Skolverket s. 9 
5Skolverket (2007b) PIRLS 2006. Läsförmågan hos elever i årskurs 4- i Sverige och i världen. 
Stockholm Skolverket s. 8ff ; Skolverket (2007a) 86  
6 Skolverket (2007b) s. 12 
7 Skolverket (2007c) PISA 2006. 15 åringars förmåga att förstå tolka och reflektera – 
naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Stockholm Skolverket s. 8f 
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svenska femtonåringarna presterade endast på nivå ett eller under, vilket innebär 
att de endast kan finna enkla sakuppgifter, se huvudtemat i en text och har stora 
svårigheter att använda sin läsförmåga för att utveckla sina kunskaper och 
förmågor inom andra områden. Andelen pojkar på denna nivå är dubbelt så stor 
som andelen flickor. Skillnaden mellan flickor och pojkars läsförmåga är större i 
Sverige än internationellt8. 
 
En av landets främsta forskare inom tidig språkutveckling, Caroline Liberg, 
påpekar hur viktigt det är att det forskas om läsinlärning bland barn som kommit 
förbi ”kodknäckarfasen”. Dagens forskning handlar mycket om förskoleåren och 
de tidiga skolåren, där de övar ”sig i att mer eller mindre automatiskt avkoda 
bokstavsföljder så att de bildar ord, som man sedan kan förstå.”9 Däremot saknas 
det forskning om den vidare läsutvecklingen om hur eleven utvecklar lässtrategier 
där de går från ytan till djupet och på ett aktivt sätt kan förstå och tolka texter. 
Efter kodknäckarfasen får eleverna inget stöd i att utveckla dessa lässtrategier. 
Liberg delar in läsutvecklingen i fyra stadier, där det forskas mycket om de två 
första, om läsundervisning i förskola och grundskolans tidigare år. Liberg menar 
att det saknas forskning i de två senare stadierna och att lärarna inte har några 
verktyg för att hjälpa eleverna i läsutvecklingen. Den första av de två senare 
stadierna, inleds oftast runt årskurs 3 eller 4, när eleverna får läsa allt längre texter, 
där det krävs att de har börjat utveckla goda lässtrategier. Det sista stadiet innebär 
att eleverna måste börja behärska olika fackspråk, vilket innebär att de behöver 
språkkunskaper även utanför svenskämnet.10          

1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärarna på en grundskola som undervisar i år 
3 till 9 medvetet arbetar med läsning och tränar elevers läsförståelse och 
läsförmåga i sin undervisning. Ett andra syfte är att se hur läsundervisningen 
förhåller sig till Frank Smiths och Caroline Libergs teorier om läsinlärning.  

1.2.1 Frågeställningar 
För att besvara syftet används följande frågeställningar:  
 Har lärarna på Centrumskolan någon formell kompetens om hur barn och 

ungdomar utvecklar läsförmågan? 
 Vilka metoder använder lärarna på Centrumskolan för att öva elevernas 

läsförmåga och hur ofta erbjuds eleverna tillfällen för det? 
 Kan de textmaterial som lärarna använder i läsundervisningen uppfattas som 

meningsfulla?  
 Vilka åsikter och värderingar har lärarna på skolan angående läsundervisning 

och elevernas läsförmåga? 

 

 
                                                 
8 Skolverket (2007c) s. 67-90 
9 forskning.se ”Att lära sig läsa och skriva i skolan”    
http://www.forskning.se/temaninteraktivt/teman/lasning/attlarasiglasaskrivaiskolan.4.303f5325112
d733769280003786.html 081204 kl. 10.35  
10 Ibid. 
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1.3 Definitioner 
I denna undersökning är synen på läsning att det är en färdighet som ständigt 
utvecklas och kan mätas utifrån hur bra man är på att läsa. Om man är bra på att 
läsa kan i sin tur mätas genom läshastighet, flyt och läsförståelse. Med 
läsförståelse menas att en person förstår en text, kan läsa mellan raderna, dra egna 
slutsatser utifrån texten och förklara innebörden för någon annan. Hur duktig en 
person är på att läsa kallas i denna uppsats för läsförmåga som mäts på en skala 
från mycket svag till mycket god. Med läsundervisning menas den planerade 
undervisning som har till syfte att utveckla elevernas läsförmåga. 

1.4 Metod, genomförande och upplägg 
Arbetet har genomförts i två delar. Första delen genom en enkätundersökning (se 
bilaga 1) där alla undervisande lärare, i de undersökta skolåren, på skolan fick 
besvara hur de arbetar med läsning och vilken inställning de har till 
läsundervisning. 
 
Enkäten har utformats av författarna till denna uppsats. De första fyra frågorna 
utgör inte en del av undersökningen utan har använts för att kunna göra en 
presentation av informanterna. Enkätfrågorna har utformats för att följa 
uppsatsens frågeställningar och syfte. Att använda enkät som undersökningsmetod 
har delvis valts eftersom det möjliggör att fler informanter kan undersökas. En 
annan anledning till att enkät valdes var för att kunna göra en kvantitativ 
undersökning. En kvantitativ metod har valts för att deskriptivt kunna beskriva 
materialet i siffror för att besvara studiens frågeställningar och syften.11 För att 
kunna mäta svarsalternativen har enkäten utformats med givna svarsalternativ. 
Detta för att strukturera frågorna och undvika att informanterna lägger in egna 
tolkningar som ger oanvändbara svar. Frågorna 7 och 11 har trots allt haft ett visst 
tolkningsutrymme i svarsalternativen eftersom det var svårt att gradera exakt hur 
ofta de har reflekterande samtal eller låter eleverna välja material. Därför har 
svarsalternativen alltid, nästan alltid, ofta, ibland, sällan och aldrig använts.  
 
Enkäten delades ut till 25 lärare men på grund av ett bortfall, på två informanter 
som undervisar i år 5-6, har endast 23 lärare besvarat enkäten. Detta har också har 
lett till att endast en klasslärare för årskurs 5-6 har besvarat enkäten. Skolan och 
lärarna presenteras närmare i avsnitt 1.5.1 nedan. Efter att enkäten insamlats har 
varje fråga utom fråga 9 sammanställts till diagram för att redovisa hur många 
som har angett de olika svarsalternativen. Enkätresultatet redovisas i fyra rubriker 
som följer undersökningens frågeställningar. 
 
För att kunna besvara studiens tredje frågeställning, om materialets 
meningsfullhet har enkäten kompletterats med två läroboksanalyser. Två 
läroböcker, som används mycket av lärarna i undervisningen, har granskats för att 
se vilket innehåll de har. Läroböckerna har valts utifrån enkätsvaren. I enkätfråga 
9 fick lärarna ange vilka läroböcker de använder mest i sin undervisning. Utav de 
enkäter där fråga 9 besvarats gjordes ett urval utifrån hur dessa informanter 
besvarat fråga 16. Urvalet utgick ifrån att lärarna har angett att de uppfattar att 
eleverna tycker att materialet de läser är meningsfullt (se bilaga 1). Utav dessa 
                                                 
11 Patel, Runa & Davidson, Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning. Lund Studentlitteratur s 109 
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enkäter valdes de två läroböcker som angetts på flest enkäter. En bok för 
grundskolans tidigare år och en bok för grundskolans senare år. De båda 
böckernas textinnehåll presenteras och en tolkning av vilka intryck texten kan ge 
läsaren presenteras i resultatet. Analysen bygger inte på någon särskild modell 
utan är en personlig tolkning av böckernas pedagogik och innehåll. Denna del av 
undersökningen är kvalitativ.  
 
För att kunna knyta forskningsresultaten till Smith och Liberg presenteras deras 
teorier om läsinlärning i tidigare forskning. Kopplingen kommer sedan att ske i 
diskussionen. I diskussionen tas de viktigaste resultaten upp och diskuteras utifrån 
litteratur och tidigare forskning. Här diskuteras också om läroböckerna kan anses 
vara meningsfulla. Läroböckernas meningsfullhet baseras på såväl Smiths som 
Libergs teorier om att text måste vara meningsfull för eleven för att den ska ha 
något syfte (se teoriavsnittet s. 12-17 nedan). 

1.5 Material och avgränsningar 
Enkäterna har utformats av författarna till denna uppsats. Enkätsvaren redovisas i 
resultatet utifrån uppsatsens frågeställningar. Den genomgång av litteratur och 
tidigare forskning som är relevant för uppsatsens syfte presenteras närmre i texten. 
Urvalsgruppen berör endast undervisande lärare i de undersökta årskurserna, övrig 
personal berörs inte. I år 3 till 6 innebär undervisande lärare en klasslärare i varje 
klass och i år 7 till 9 de ämneslärare som har ordinarie undervisning.   
 
Två läroböcker har undersökts, en för grundskolans tidigare år och en för 
grundskolans tidigare år. Läroboken för de yngre åldrarna som undersökts är 
boken Historia: vikingatid - medeltid utgiven av Bonnier Utbildning 1994. Boken 
är skriven av Åsa Lennartsson och Jan Sundström och riktar sig särskilt till 
årskurs 4. Läroboken för de högre åldrarna som undersökts är Arena, svenska för 
grundskolans senare del: Faktaboken utgiven av Natur och Kultur 2001. Boken är 
skriven av Tomas Bergsten. 

1.5.1 Presentation av skola och grupper i urvalet 
Centrumskolan ligger i ett litet samhälle ca 2 mil från centralorten i en kommun 
med ca 50 000 invånare. Skolan är uppdelad i två enheter med varsin rektor. F-6 
verksamheten är årskursintegrerad i år 1-2, 3-4 och 5-6 vilka är indelade i tre 
arbetslag. Förskoleklassen är däremot en egen klass men ingår i arbetslaget för år 
1-2. Varje årskursintegrerad klass finns i tre paralleller. Med förskoleklassen 
består enheten av totalt tio klasser. Totalt är det 219 elever på F-6 skolan. På 
enheten arbetar nio klasslärare och tretton övrig pedagogisk personal. Den andra 
enheten är en treparallellig 7-9 skola med totalt nio klasser och 227 elever. På 7-9 
enheten arbetar nitton ämneslärare och fem elevassistenter i två arbetslag. En del 
av de lärare som arbetar i arbetslag för 7-9 undervisar även i vissa ämnen för de 
lägre åldrarna, såsom idrott, slöjd och musik. Eleverna på 7-9 enheten kommer 
från tre olika skolor varav en är den undersökta F-6 enheten. 
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2. Tidigare forskning 
Det finns ett stort utbud av forskning om hur lärare arbetar med läsning och 
läsinlärning i skolan. Mycket av den forskningen handlar dock om skönlitteratur 
och den tidigaste läsinlärningen. Här presenteras tre tidigare examensarbeten om 
hur lärare arbetar med läsning och en rapport från Myndigheten för skolutveckling 
om lärares arbete i klassummet. Kapitlet inleds med en djupare presentation av 
innehållet i Skolverkets undersökningar som presenterats i bakgrunden på sidan 5-
6. Dessa undersökningar behandlar hur läsundervisningen ser ut i Sverige. 

2.1 Statliga undersökningar 
I PIRLS 2006 presenteras, utöver det som sagts ovan, en närbild på 
läsundervisningen. Generellt sett är skolmiljön i Sverige mycket bra. Det finns 
dock en brist i tillgången till speciallärare på många skolor. Viss forskning pekar 
emellertid på att elever som deltar i specialundervisning utanför klassrummet 
missar andra viktiga delar av undervisningen. Ungefär hälften av de svenska 
eleverna hade minst 3 timmar läsundervisning i veckan. I snitt avsätts 1,6 timmar i 
veckan åt att öva elevernas läsförmåga. Detta är knappt en timme mindre än vad 
som avsätts för läsundervisning enligt det internationella genomsnittet.  Forskning 
visar också att en stor del av den undervisning som bedrivs i Sverige är 
individuell. De tidiga skolåren domineras av formell färdighetsträning genom 
bokstavsarbete och avkodning. När eleverna klarat den första läs- och 
skrivinlärningen ställs det krav på att de ska fortsätta utvecklas från ”att lära läsa 
för att läsa” till ”att läsa för att lära”. I tioårsåldern brukar denna övergång komma 
och läroböckerna har nu mycket mer text och information som eleverna förväntas 
klara av. I de högre åldrarna blir läsningen allt mer individuell och 
skönlitteraturen ses ofta som enbart ett färdighetsövande som saknar andra syften. 
Eleverna i de tidiga skolåren brukar på många skolor ha något som kallas för eget 
arbete vilket även detta ofta sker individuellt. Under senare skolår har elever olika 
arbetshäften eller arbetar med större arbeten, som exempelvis forskningsuppgifter. 
Lärarna i skolan saknar också i allmänhet kunskaper om barn- och 
ungdomslitteratur. Endast hälften av lärarna hade aktuell kompetensutveckling om 
läsning.12  
 
Majoriteten av svenska elever får lyssna på lärarens högläsning varje vecka och 
läsa tyst dagligen på egen hand. Två tredjedelar av svenska lärare låter eleverna 
läsa högt varje vecka, enligt PIRLS 2006. Drygt hälften av alla elever i den 
svenska skolan får följa upp det de läst muntligt eller skriftligt minst en gång per 
vecka. Betydligt färre elever i Sverige än i andra länder får varje vecka jobba med 
olika lässtrategier. Det är också ovanligt att arbeta med hur man avkodar 
bokstäver i Sverige jämfört med i många andra länder. En stor andel av de 
svenska eleverna får arbeta med ordkunskap varje vecka. De material som 
används mest frekvent i undervisningen, för drygt hälften av eleverna, är 
läroböcker och läseböcker. Ungefär hälften av eleverna får även använda 
barnböcker i läsundervisningen. Det är ovanligt att böcker från andra ämnen, 
datorprogram och tidningar eller tidsskrifter används i läsaktiviteter. Däremot är 
det vanligt att olika material kombineras för att utgöra en undervisningsbas.  

                                                 
12 Skolverket (2007b) s. 8ff; Skolverket (2007a) s. 10 
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Nästan alla elever möter någon form av skönlitteratur varje vecka, däremot är 
lyrik och pjäser ovanligt undervisningsmaterial. Fyra femtedelar av eleverna i 
årskurs fyra möter också faktaböcker eller informationstexter varje vecka.13 
 
I antologin Forskning om lärares arbete i klassrummet har Myndigheten för 
skolutveckling samlat forskningstexter för att göra en kunskapsöversikt över de 
baskunskaper som alla lärare är ansvariga för gentemot eleverna. I artikeln ”Om 
läsförståelse ur elevers och lärares perspektiv” hänvisar Ulla-Britt Persson till en 
amerikansk studie om vad som kännetecknar framgångsrika lärare, ifråga om 
elevernas läsförmåga, som har många likheter med en svensk studie på samma 
ämne.14 Studierna visade att följande punkter var utmärkande för dessa lärare: 
 
 Deras elever har tillgång till många olika slags texter av god kvalitet.  
 De varierar undervisningen med både grupparbete och individuellt 

arbete. 
 De tränar eleverna på såväl läsförståelse och kritiskt tänkande om 

texter.  
 De arbetar såväl med att utveckla elevernas kunskaper och 

erfarenheter som med att öva deras skriftspråkliga färdigheter och 
förmåga att reflektera över sitt skrivande.  

 De följer upp elevernas skriftspråksutveckling.  
 Läs- och skrivträningen integreras i flera olika ämnen.  
 De arbetar aktivt med att motivera eleverna till att läsa och skriva.15 

2.2 Tidigare examensarbeten om läsning  
Jenny Kensgård och Paul Andersson har i sitt examensarbete ”Läsning – 
läslärandemetoder på en Bifrostinspirerad skola” gjort en kvalitativ undersökning 
om läslärandemetoder hos lärare, i spår F-3 på en utvald skola. Där beskrivs hur 
de arbetar med läsning och hur de motiverar sina val. Dessutom har de undersökt 
om och hur läsningen integreras i den tematiska undervisningen. Resultatet visar 
att lärarna använder sig av flera olika metoder för läslärande och att ingen särskild 
metod genomsyrar deras undervisning. Alla lärare i undersökningen lät elevernas 
behov avgöra valet av metod. Vissa lärare såg nackdelar i att integrera 
läsinlärningen i den tematiska undervisningen, eftersom det är svårt att hitta 
lämplig litteratur. Alla såg dock fler fördelar än nackdelar i att integrera läsningen. 
Författarna till examensarbetet tar även upp hur lärarna anser att barn lär sig att 
läsa. Här syns flera olika pedagogiska synsätt där någon lärare uppvisar ett 
sociokulturellt perspektiv på lärandet, medan andra menar att miljön i 
klassrummet är viktigast och någon att mognaden hos eleverna är avgörande i 
läsinlärningen.16  
 

                                                 
13 Skolverket (2007a) s. 84ff 
14 De undersökningar som Persson hänvisar till är Pressley, Michael (2002). Reading Instruction 
That Works: The Case for Balanced Teaching. Second edition. New York: Guilford och Lansfjord, 
Mona (1994). Bra läsning och skrivning. Stockholm: Skolverket. 
15 Persson, Ulla-Britt (2007) ”Om läsförståelse ur elevers och lärares perspektiv” i Forskning om 
lärares arbete i klassrummet Granström, Kjell (red) Stockholm: Myndigheten för skolutveckling  
16 Kensgård, J & Andersson, P. (2007) ”Läsning – läslärandemetoder på en Bifrostinspirerad 
skola” Examensarbete Malmö högskola  
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”Läslust för lärande” är ett examensarbete skrivet av Sara Berg som handlar om 
hur lärare skapar läslust hos eleverna och vad eleverna har för inställning till 
läsning. Studien har utförts genom intervjuer med nio elever och tre lärare på 
högstadiet, gymnasiet och komvux. Resultatet visar att lärarna betonar att läsning 
bidrar till språkutveckling och ökad förståelse om omvärlden hos eleverna. När 
lärarna väljer ut litteratur till undervisningen ska det vara något som eleverna 
förstår, får ut något av och att det ska få dem att reflektera över det lästa. En lärare 
säger att eleverna inte behöver tycka att boken är bra, utan det viktiga är att de 
reflekterar och har tankar om texten. Att arbeta med bokcirklar och liknande 
gruppaktiviteter, ser en av lärarna som positivt då eleverna får känna sig delaktiga 
i arbetet och får ta ansvar. En annan lärare anser att sådana aktiviteter sällan 
fungerar bra. Intresset hos läraren för läsning är viktigt att visa för eleverna, som 
att exempelvis rekommendera böcker för eleverna. Alla lärare i undersökningen 
anser att om man i klassen läser en bok gemensamt, eller delar av boken, för att 
sedan diskutera den tillsammans, ger det en gemensam grund för samtal.17 
 
Shandra Aupeix Persson har i sitt examensarbete ”Läspedagogik och läsförståelse 
– finns det ett samband”, jämfört läsförståelsen mellan elever i årskurs 4 och 
årskurs 6. Hon har även undersökt hur lärare i dessa klasser arbetar med läsning 
och hur de stimulerar elevernas läsförståelse. Detta har undersökts genom ett 
läsförståelsetest bland eleverna och en enkätundersökning bland de fyra lärarna. 
Resultatet visar att eleverna i årskurs 6 har en bättre läsförståelse än eleverna i 
årskurs 4 och skillnaden är störst bland de lässvaga eleverna. Bland de lässtarka 
eleverna var likheterna större än olikheterna. Angående lärarnas arbete med 
läsning visade resultatet att lärarnas val av läsaktiviteter i klassrummet hade stora 
skillnader, såväl mellan årskurserna som mellan klasserna inom respektive årskurs. 
I undersökningen betraktar lärarna högläsning som en aktivitet som inte behöver 
schemaläggas och att det anses som viktigast i de lägre åldrarna. Däremot är 
enskild tyst läsning något som planerades medvetet i undervisningen. 
Undersökningen visar också att det finns en stor medvetenhet hos lärarna när det 
gäller planering och val av texter. Resultatet visar också att lärarna tenderar att 
överlämna arbetet med de lässvaga eleverna till specialläraren istället för att arbeta 
med deras svårigheter i klassrummet.18  

2.3 Teori 

2.3.1 Frank Smith 
Frank Smith är en forskare inom språk, tänkande och inlärning. Han har varit 
professor vid flera universitet i Kanada och Sydafrika. Smith har en examen vid 
Harvards universitet.  
 
I boken Läsning anlägger Smith ett vetenskapligt perspektiv på läsning och de 
färdigheter läsinlärningen bygger på. Smith ifrågasätter många av de strategier 
som lärare använder för att lära barn att läsa. Smith anlägger ett ”Learning by 
doing”-perspektiv, då utgångspunkten för hans teori är att det är endast genom att 
läsa som barn lär sig att läsa och att lärarens uppgift är att erbjuda meningsfullt 

                                                 
17 Berg, Sara (2006) ”Läslust för lärande” Examensarbete Mälardalens högskola 
18 Aupeix Persson, Shandra (2007) ”Läspedagogik och läsförståelse – finns det ett samband.” 
Examensarbete Lärarhögskolan i Stockholm 
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och stimulerande läsmaterial. Barnet ska kunna relatera till texten för att läsningen 
ska bli meningsfull. Egenskaper som utgör en duktig läsare är inget som kan läras 
ut. Att bli duktig på att läsa utvecklas i takt med att läsningen praktiseras.19 Smith 
skriver: ”Läsning är att ställa frågor kring texten. Och att läsa med förståelse 
handlar om att få sina frågor besvarade.”20  
 
Smith anser att det inte är metoder som fattas i undervisningen utan kunskaper om 
hur läsprocessen ser ut. Lärarna behöver en förståelse för hur barnen uppfattar 
metoden och materialen, vad de anser vara lätt och svårt och en förståelse om hur 
barn lär sig att läsa. Utan förståelse för detta kan lärarna inte motivera sitt val av 
material och metod. Det är inte heller lärarens uppgift att lära barn att läsa, utan att 
ge eleverna verktygen för att själva lära sig läsa.21  

 
Vuxna spelar en ytterst avgörande roll när det gäller att hjälpa barnen med 
denna fundamentala uppgift att begripa text – och det är att göra texten 
begriplig för dem. Precis som vuxna nästan oavsiktligt gör det möjligt för 
barnen att lära sig talspråket, genom att tala med dem i situationer som är 
meningsfulla, så kan vuxna hjälpa barn att behärska skriftspråket genom att 
helt enkelt läsa för dem den text som de uppmärksammat. Alla de specifika 
och specialiserade aspekter av läsning – som att använda telefonkataloger, 
kontrollera räkningar, lära sig matsedlar – är något som man lär sig genom 
att människor som vet hur man gör detta blir vägledare och förebilder. Det 
handlar inte så mycket om att lära ut dessa färdigheter till barnen som att 
utföra dem jämsides med barnen, visa dem hur färdigheterna utförs.22     

 
Smith hävdar att lära barn att läsa genom fonetik och att ljuda inte är en bra 
metod, eftersom det finns så många undantag i hur språkljuden skrivs. Istället bör 
man hjälpa barnen att känna igen hela ord och att uppmuntra till att lära sig stava 
för att orden ska ha rätt betydelse. Dock är det inte genom att känna igen varje ord 
i en text som man blir en bra läsare. En normal läsning sker utan identifieringen 
av ord. Genom att vi lär oss systemet och sannolikheten för vilka ord som ingår i 
en meningsfull sekvens är det sammansättningen som ger mening, inte orden. En 
värdefull läsning har ett flyt som är snabbare än att läsa ord för ord.23  
 
En orsak till att elever har svårt med läsförståelse är att de uppmanas att se varje 
enskilt ord för att avläsa dem rätt och att lära sig ord bokstav för bokstav. 
Eleverna lär sig då att vid läsning är det viktigast att avläsa varje ord rätt i stället 
för att finna betydelser. Äldre elever med svåra läsproblem beter sig ofta som om 
de inte förväntar sig att det de läser har någon mening. Det man borde träna är att 
känna igen ord på utseendet, istället för hur de är uppbyggda. Fokus bör ligga på 
läsning för förståelse.24 
 
Innan barnet har en tillräckligt utvecklad läsförmåga för att kunna läsa hela texter 
själva lär de sig bäst genom att andra läser för dem. Lärarens uppdrag är att se till 
att barnen ofta får möjlighet att läsa och höra berättelser som engagerar dem. De 

                                                 
19 Smith, Frank.(2000) Läsning Stockholm Liber  
20 Ibid. s. 150 
21 Ibid. s.13ff 
22 Ibid. s. 167  
23 Ibid. s. 88; 140ff 
24 Ibid. s. 55f 
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kan också använda sig mycket av texter för att göra den dagliga rutinen 
meningsfull.25 
 
Orsaken till att många har problem med läsning är att hjärnan blir överbelastad 
med för många synintryck, vilket i sin tur kan leda till tunnelseende eller ångest. 
Smith identifierar fyra orsaker till varför detta kan ske. Den första orsaken till 
varför läsningen kan bli svår är när någon läser något som saknar mening för 
läsaren. En andra orsak kan vara att läsaren saknar de kunskaper som behövs för 
att förstå texten. För det tredje kan tunnelseende orsakas av att man använder 
ögonen för mycket genom att försöka se alla detaljer istället för helheten. Man 
använder helt enkelt en metod där man försöker se varje bokstav istället för 
innehållet av rädsla för att läsa fel. En fjärde orsak kan vara dåliga läsvanor då 
man läser för sakta och inte får något sammanhang.26   
 
Smith kritiserar skolor som köper in färdiga program och färdigt material och 
lärare som systematisk ligger steget före det som ska ske i klassrummet, istället 
för att låta eleverna styra. 

 
Betydelsen av formella program och standardiserade material i 
läsundervisningen är kraftigt övervärderad. Många barn har lärt sig läsa 
utan speciella program eller material, och många barn har antagligen lärt 
sig trots formell undervisning. Allt jag sagt om läsning i den här boken är 
motsatsen till det synsätt som kräver en stegvis undervisning och ständiga 
prov, därmed också motsatsen till den undervisning som lärarna själva 
antagligen får genomgå i sin egen utbildning. 27 

  
Även ett meningsfullt material kan framkalla ångest när läsaren förväntas 
memorera varje detalj istället för att njuta av läsningen. Tester har visat att 
grupper som har beordrats att memorera ett visst material minns lika mycket eller 
mindre, än de som endast ombetts att förstå eller organisera samma material.28  
 
Smith kritiserar många av de traditionella lässtrategier som lärare använder sig av 
för att vara försvårande för läsinlärningen. Han anser att undervisningen inte ska 
fokusera på att: 
 
 se till så barnen behärskar läsreglerna. 
 lära in fonetik och se till att den används. 
 först lära barnen bokstav för bokstav och ord för ord innan man går vidare. 
 ha som huvudmål att alla ord läses av perfekt.  
 se till att barnen lär sig noggrant och inte gissar. 
 kräva noggrann läsning. 
 rätta fel så fort de sker. 
 identifiera och behandla barn med läsproblem så fort som möjligt. 
 använda varje tillfälle att förbättra barnens språk så att det blir en korrekt 

svenska.29 
 

                                                 
25 Smith (2000) s.185 
26 Ibid.  s. 46  
27 Ibid. s. 188 
28 Ibid. s. 62f  
29 Ibid. s. 176ff 
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Enligt Smith är människan i sin natur experimenterande och upptäckande. Genom 
att läsa utökar barnen automatiskt sitt ordförråd och sina kunskaper eftersom de 
gissar och listar ut mycket själva. Han hävdar att lärandet är en fortlöpande 
process som sker naturligt. Den enda anledningen till att barn inte vill lära sig är 
om de blir uttråkade. Uttråkningen beror i sin tur antingen på att eleven inte lär sig 
något, eftersom de redan kan det, eller för att de inte ser någon mening i det de 
gör.30 
 
Smith medger att det finns barn som har svårare än andra att lära sig att läsa men 
anser att de lär sig på samma sätt som andra barn och därför inte kräver andra 
typer av undervisning. Alla människor (som inte har diagnostiserade hjärnskador) 
lär sig att läsa genom att läsa.31             

2.1.2 Caroline Liberg 
Caroline Liberg är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och 
lärprocesser vid Uppsala universitet. 
 
I boken Hur barn lär sig läsa och skriva skriver Liberg om barns 
skriftspråksutveckling. Liberg anser i likhet med Smith att formella metoder för 
att lära sig läsa och skriva inte är nödvändiga. Genom att lärare har kunskaper om 
barnens informella vägar till skriftspråket i skola och förskola, kan man utveckla 
en lärande undervisningsmiljö. Grunden i hennes teorier baseras på att man lär sig 
att läsa genom att skriva och att skriva genom att läsa.32 
 
Genom det grammatiska läsandet där man exempelvis ljudar sig fram till hela ord 
och lär sig bokstävernas namn får barnet ett tekniskt stöd till hur man läser. Men 
för att kunna förstå och dra slutsatser utifrån texten krävs en annan slags läsning 
som hon kallar för effektiv läsning. Effektiv läsning är när det flyter på smidigt 
och man inte störs av ljudningens tragglande. Man kan jämföra detta läsande och 
skrivande med det vardagliga lyssnandet och talandet. Vi rör oss i den språkliga 
världen som är den mest typiska för oss människor. Det effektiva läsandet och 
skrivandet har en funktion att föra läsaren och skrivaren fram i skiftspråket. Inom 
detta finns en värld som är begriplig och gripbar för människan och som ger 
mening och innehåll i elevens liv. När man stöter på problem kan man fråga 
någon annan eller slå upp i en ordlista eller ordbok, men för att kunna ha nytta av 
denna information kräver det att man behärskar språkets regler.33 
 
De barn som får delta i djupare boksamtal utöver raka frågor om specifika delar 
av en text, exempelvis genom att använda texten för att relatera till elevernas 
verklighet, tenderar att få en mycket god läsutveckling. Texterna som elever läser 
kan hjälpa dem att hantera olika händelser.34   
 
Det textmaterial som vanligtvis används i skolan väcker inte elevernas läslust. I 
stället bör materialet väljas utifrån elevernas intressen så de kan knyta an till 
texten. I de läroböcker som används i skolan har vuxna valt ut ämnen som de 

                                                 
30 Smith (2000) s. 121ff  
31 Ibid. s. 193 
32 Liberg, Caroline (2006) Hur barn lär sig läsa och skriva. Lund: Studentlitteratur. 
33 Ibid. s. 25ff 
34 Ibid. s. 41 
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anser ska intressera så många barn som möjligt. I verkligheten intresserar det inte 
särskilt många, i synnerhet inte de som kommer från kulturer som inte delar 
skolans värderingar. Genom detta förstår inte eleverna varför man ska läsa. När 
lärare använder neutrala texter kan det uppstå tre olika typer av svårigheter: 
 
 Den första svårigheten innebär att det inte finns något motiv för eleven att 

lära sig att läsa texterna.  
 En andra svårighet som oftast inte uppenbarar sig förrän senare i skolan är 

att eleven inte lär sig att läsa mellan raderna och dra egna slutsatser utifrån 
texten. Eleven ser inget samband mellan vad de lär sig i skolan och 
samhället i övrigt.  

 Den tredje svårigheten är att eleven inte ser alla de situationer där de har 
nytta av sin läsförmåga eftersom de aldrig förväntas söka upp texterna 
själva.35 

 
I artikeln ”Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag” skriver Liberg 
om kritiska punkter i barns och ungdomars skriftspråksutveckling. Hon gör 
nedslag i vad hon kallar den tidiga förskoleåldern, den senare förskoleåldern, den 
tidiga skolåldern och mellanåren och uppåt. En förutsättning för utvecklingen är 
vilka texter barnen möter och i vilka sammanhang de används. Enligt denna 
modell bör grunden för barnens motivation och förståelse ske redan i den tidiga 
förskoleåldern genom att vuxna läser och skriver korta texter för och åt barnen. I 
alla de kommande faserna ska elevernas motivation att läsa förstärkas i den 
pedagogiska verksamheten och hemmet. För att förbättra elevernas läsförståelse är 
det viktigt att barnens ordförråd och repertoar av lässtrategier ständigt utvecklas 
genom hela uppväxten. Libergs åsikter om hur ordförrådet bäst utvecklas skiljer 
sig något från Smiths. 36  
 

Vägen till att stabilisera dessa nya ord som ortografiska helord går via dels 
ljudningsstrategin, dels helords-strategin. Vid mötet med helt nya ord är dock 
ljudstrategin i de allra flesta fall den mest framgångsrika vägen att gå. När väl 
ett ord har stabiliserats i det ortografiska lexikonet kan det mobiliseras som 
ett helord. På så sätt samspelar ljudningsstrategin med helordsstrategin. En 
mer avancerad läsare och skrivare klarar att röra sig flexibelt mellan dessa 
båda strategier.37  

 
Under den senare förskoleåldern lär sig barnen fortfarande att av- och inkoda text 
genom att vuxna läser och skriver för dem, men det är även viktigt att deras 
språkliga och fonologiska medvetenhet utvecklas under denna period. Texterna 
kan nu bli mer komplexa och längre men även korta och enkla texter är viktiga att 
läsa.38 
 
Under de tidiga skolåren ska av- och inkodningen av text fortfarande ske i 
samspel med vuxna men också utvecklas till en bokstavskunskap där man kan 
sätta dem i ett system. Det är också viktigt att koden knäcks under denna fas så att 
läsningen blir automatiserad. Utöver detta är det också viktigt att redan i de tidiga 

                                                 
35 Liberg (2006) s. 142f 
36 Liberg (2008) ”Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag” i Att erövra världen. 
Engström, Arne (red.) Linköping: Linköping University Electronic Press 
37 Ibid. s. 60 
38 Ibid. s. 56ff 
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skolåren få stöd i att utveckla strategier för att förstå text. Eleverna i de tidiga 
skolåren bör möta texter som är såväl enkla och korta och mer komplexa och 
längre. Undersökningen PIRLS 2006 visar att endast drygt hälften av eleverna i 
årskurs 4 uppnår en god läsförmågenivå. Genom textsamtal där eleverna en och en 
ställer frågor till texten, utreder oklarheter, sammanfattar det de har läst och 
uttrycker idéer om hur texten fortsätter utvecklas de till avancerade läsare.39 
 
De föregående faserna bör ha förberett eleverna för att från årskurs 3 och framåt 
kunna läsa allt längre och allt mer informationsrika texter. Från det tredje skolåret 
blir läsningen mindre berättande och allt mer ämnesinriktad. För att klara av de 
texter som eleverna börjar möta i skolans mellanår är det viktigt att de är vana 
läsare. Några viktiga aspekter för att eleven ska förstå texten är en god 
förförståelse, ett rikt ordförråd och att läsningen är automatiserad. I denna fas är 
ljudnings- och helordsstrategierna inte längre tillräckliga. Strategierna måste nu ha 
utökats till att kunna bygga fullständiga och skriftspråkligt acceptabla meningar 
och texter. Förmågan att avkoda och förstå texter underlättas även av att diskutera 
språkliga aspekter. Att vuxna läser och skriver i samspel med barn och ungdomar 
fortsätter vara viktigt även i denna fas utav språkutvecklingen.40 
 
Lärarens arbete i skolan bör enligt Liberg karaktäriseras av att skapa 
undervisningssituationer där alla elevers olika kompetenser får plats och utvecklas 
gemensamt. Samhället kräver att majoriteten av befolkningen kan läsa och skriva 
på ett avancerat sätt. För att eleverna ska utvecklas till avancerade läsare krävs ett 
engagemang från alla ämnen i skolan, där eleverna får stöd i att möta alla de olika 
situationer de ställs inför. För att uppnå detta bör eleverna bemötas med en 
undervisning där man lyckas bättre än förväntat. En sådan undervisning 
karaktäriseras av: 
 
 Välstrukturerade undervisningssammanhang där de färdigheter eleverna ska 

lära sig studeras såväl separat som i en integrerad helhet. 
 Förberedelser av prov och test som är integrerade i undervisningen. 
 Tydliga kopplingar mellan skolan och elevernas erfarenheter och förförståelse 

även utanför skolan. 
 Metakognitiva strategier lärs ut tydligt till eleverna där eleverna blir 

medvetna om hur de tänker och lägger upp sitt arbete. 
 Att läraren vägleder eleverna i djupare förståelse omedelbart som ett mål är 

uppnått för att generera nya tankar och idéer. 
 Arbete där eleverna interagerar för att nå en djupare förståelse.41 

2.1.3 Teorisammanfattning 
Frank Smith representerar en syn där det endast är genom att läsa eller att bli läst 
för som människor lär sig att läsa. Han menar att fonetik och språkregler är 
meningslösa för den som inte har knäckt skriftkoden och redan kan läsa. Att lära 
barnen läsa genom att ljuda och lära dem bokstäver var för sig är därför inte en 
framgångsrik metod. Istället ska barnen lära sig att se skriftspråket som bilder och 
bli goda läsare genom att läsa där de själva upptäcker hur systemet fungerar. 

                                                 
39 Liberg (2008) s 60f 
40 Ibid. s. 62ff 
41 Ibid. s. 64f 

 
 

17



 
 

18

 
Caroline Liberg däremot tror att språkregler, fonetik och ljudning kan hjälpa 
barnen att lära sig läsa och knäcka koden. Däremot måste läsningen utvecklas 
förbi detta stadium där läsningen sker med ett annat flyt för att den ska bidra till 
förståelse. Hon kopplar även ihop läsningen med skrivningen som beroende av 
varandra för att båda dessa ska kunna utvecklas. Gemensamt för både Smith och 
Liberg är att de anser det vara viktigt med stimulerande inlärningsmiljöer och 
meningsfulla material, för att läsundervisningen ska bli så framgångsrik som 
möjligt.  



3. Resultat 

3.1 Enkätundersökning 
Enkäten delades ut till de sex klasslärare som undervisar i år 3-6 på F-6 enheten 
och nitton ämneslärare som undervisar 7-9 enheten. Vissa av lärarna på 7-9 
enheten har även viss undervisning i år 3-6.  Av de totalt 25 utdelade enkäterna 
besvarades 23 stycken. Vissa av enkätfrågorna har inte besvarats av alla 
informanterna och vissa informanters svar på enskilda frågor är oanvändbara 
eftersom de har besvarats på ett annat sätt än vad som instruerats. Alla dessa svar 
kommer att definieras som obesvarade. Av informanterna var tio män och tretton 
kvinnor varav alla är behöriga lärare, men två av dem undervisar inte inom sin 
behörighet. Följande tabeller visar vilka årskurser och ämnen informanterna 
uppgett att de undervisar i. Tabell 1 visar hur många lärare som undervisar i 
respektive ämne och tabell 2 visar hur många lärare som har undervisning i 
respektive årskurs. Majoriteten undervisar, som tabellerna visar, i flera ämnen och 
årskurser. 
 
Tabell 1 Tabell 2 

Ämne 
Antal 
lärare  Årskurs 

Antal 
lärare 

Idrott 3  3 8 
Bild 5  4 8 
Matematik 10  5 6 
Engelska 9  6 9 
Svenska 8  7 19 
Moderna språk 3  8 19 
Samhällsorienterande ämnen  7  9 17 
Naturorienterande ämnen 10    
Teknik 3    
Hemkunskap 2    
Slöjd 2    
Musik 2    
Livskunskap 1    
Läsinlärning, avkodning 1    

 
I följande kapitel kommer frågeställningarna besvaras genom att varje enkätfråga 
redovisas i form av diagram. Varje kapitel behandlar en frågeställning och för att 
förtydliga detta har varje kapitels diagram getts en egen färg och ett eget mönster. 
Alla enkätfrågor utom fråga 4 och fråga 10 har besvarats med ett svar per 
informant. I fråga 4 och 10 fick lärarna ange alla alternativ som stämde in på dem. 
Enkätfråga 1 till 8 redovisas i diagram 1 till 8. Enkätfråga nummer 9, vilka 
läroböcker lärarna använde mest i sin undervisning, redovisas inte i diagramform 
då den var tänkt som underlag till läroboksanalysen som presenteras i nästa 
kapitel. Enkätfråga 10 till 16 redovisas därför i diagram 9 till 15. 
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3.1.1 Lärarnas kompetens om lärprocessen 
I detta kapitel tas enkätfråga 1 och 2 upp i diagram 1 respektive diagram 2. 
Enkätfrågorna 1 och 2 syftar till att besvara frågeställningen ovan angående 
lärarnas kompetens om hur barn och ungdomar utvecklar läsförmågan. Varje 
diagram kommenteras kortfattat var för sig, varefter resultaten av de båda 
frågorna kopplas samman med varandra och kommenteras med information ur 
enkätsvaren.  
  

1. Har du någon formell utbildning om hur barn och 
ungdomar utvecklar sin läsförmåga ?
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Diagram 1 visar att majoriteten av lärarna på Centrumskolan har någon slags 
utbildning om hur barn och ungdomar utvecklar sin läsförmåga. Tio lärare av 23 
anser att de har formell utbildning, sju lärare att de delvis har en utbildning och 
sex stycken att de inte har någon utbildning om hur läsförmågan utvecklas.  
 

2. Anser du att du har tillräckliga kunskaper om hur barn och 
ungdomar utvecklar sin läsförmåga för att hjälpa dem med 
detta?
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Diagram 2 visar att fjorton lärare på Centrumskolan inte anser sig ha tillräckliga 
kunskaper om hur barn och ungdomar utvecklar sin läsförmåga för att hjälpa dem 
med detta. Åtta anser att deras kunskaper om barns och ungdomars läsutveckling 
är tillräckliga och en informant har valt att inte svara på frågan med motiveringen 
att man aldrig blir fullärd.  
 
Sammantaget visar diagram 1 och 2 att av de sex lärare som enligt diagram 1 inte 
har någon formell utbildning om hur barn och ungdomar utvecklar sin läsförmåga 
undervisar i ett eller flera av ämnena musik, idrott, matematik, naturorienterande 
ämnen, teknik, hemkunskap och samhällsorienterande ämnen. Av enkätfråga 2 
framgår att två av de sex informanter, som inte har formell utbildning om 
läsprocessen, anser att de har tillräckliga kunskaper om hur barn och ungdomar 
utvecklar sin läsförmåga för att hjälpa dem med det(se diagram 2). Övriga fyra 
som saknar utbildning om läsprocessen anser att de inte har tillräckliga kunskaper 
om att utveckla elevernas läsförmåga enligt diagram 2. Utav öviga fjorton lärare 
som, i diagram 2, anser att de inte har tillräckliga kunskaper om hur barn och 
ungdomar utvecklar sin läsförmåga har fem lärare formell utbildning och fem har 
delvis utbildning om läsutveckling. De fjorton lärare som i diagram 2 anser att de 
inte har tillräckliga kunskaper om läsutveckling för att kunna hjälpa barn och 
ungdomar i läsprocessen är två klasslärare och tolv ämneslärare i ett eller flera av 
ämnena idrott, bild, svenska, engelska, matematik, naturorienterande ämnen, 
teknik, samhällsorienterande ämnen, slöjd, musik och hemkunskap.        
  
Sammanfattningsvis visar resultaten av diagram 1 och 2 att majoriteten av lärarna 
på Centrumskolan har någon slags formell utbildning om hur barn och ungdomar 
utvecklar sin läsförmåga. Men fjorton lärare anser att deras kunskaper inom detta 
område inte är tillräckliga för att kunna hjälpa eleverna i processen att bli bättre 
läsare.  

3.1.2 Undervisningsmetoder 
I detta kapitel tas enkätfråga 3 - 7 upp i diagram 3 - 7. Dessa fem enkätfrågor 
syftar till att besvara frågeställningen angående vilka läsundervisningsmetoder 
lärarna på Centrumskolan använder. Varje diagram kommenteras i detta kapitel 
var för sig. Texterna i anslutning till diagram 3, 5, 6 och 7 redovisar även vilka 
lärare som har angett vissa svar. I vissa fall hänvisas även till vad informanterna 
svarat i andra frågor.  
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3.  Använder du undervisningsmetoder där du anser att 
eleverna blir bättre läsare och övar förmågan att förstå texter?
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Diagram 3 visar att 18 utav 23 lärare på Centrumskolan anser att de använder sig 
av undervisningsmetoder där eleverna blir bättre läsare och övar förmågan att 
förstå texter. En lärare besvarade inte frågan.  
 
Av enkätsvaren framgår att läsundervisningsmetoder inte används i ämnena slöjd, 
idrott och bild på Centrumskolan. 
 

4. Ringa in alla de metoder du anser att du använder 
regelbundet i din undervisning med syfte att öva elevernas 
läsförmåga.
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Diagram 4 visar att de fem vanligaste metoderna som regelbundet används med 
syfte att öva elevernas läsförmåga på Centrumskolan är läsförståelse där det ställs 
frågor om texten, reflekterande samtal om texter, högläsning av läraren, att 
eleverna skriver egna texter och ordkunskap. Drygt hälften av de 23 lärarna på 
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Centrumskolan låter eleverna läsa högt för varandra, lika många av lärarna låter 
eleverna läsa böcker enskilt i undervisningen. Mindre än hälften av lärarna 
använder grammatik, rättstavning och arbete vid datorn med syfte att öva 
läsförmågan. Den mest ovanliga läsundervisningsmetoden är fonetisk. Det är inte 
heller så vanligt att föreläsa om språkregler. Andra metoder som används av 
lärarna för att öva läsförmågan är receptläsning, elevernas respons på varandras 
texter, karaoke och att eleverna berättar för varandra vad de läst. Tre lärare har 
inte angett några undervisningsmetoder. 

5. Hur ofta erbjuder du medvetet tillfällen för eleverna att 
förbättra sin läsförmåga i undervisningen?
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Diagram 5 visar att en majoritet av lärarna erbjuder många tillfällen för eleverna 
att förbättra sin läsförmåga i undervisningen. Åtta lärare av 23 anger att de gör 
detta dagligen och sex stycken att de erbjuder tillfällen några gånger i veckan. Tre 
lärare anser att de erbjuder sådana tillfällen ca en gång i veckan och en lärare har 
angett en till två gånger i månaden. Tre lärare anser att de aldrig medvetet 
erbjuder eleverna tillfällen att förbättra sin läsförmåga och två stycken har inte 
besvarat frågan.  
 
I enkätsvaren framgår att de lärare som inte erbjuder eleverna tillfällen att 
förbättra sin läsförmåga i undervisningen, undervisar i slöjd, musik och idrott.  
 

6. Hur ofta läser du högt för dina elever?
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Diagram 6 visar att tretton av lärarna på Centrumskolan läser högt för sina elever 
minst en gång i veckan. Sex av dessa läser högt dagligen, fyra läser högt några 
gånger per vecka och tre lärare läser högt en gång i veckan. Men det är också 
ganska vanligt att läsa högt mer sällan än varje vecka, åtta lärare läser högt en till 
två gånger i månaden. Två lärare på skolan läser aldrig högt.  
 
Av enkätsvaren framgår att de två lärare som aldrig läser högt undervisar i slöjd 
och idrott. Man kan även utläsa att alla de som läser högt i sin undervisning så 
sällan som en eller två gånger i månaden undervisar på grundskolans senare år, i 
en bredd av olika kombinationer av ämnena idrott, bild, matematik, 
naturorienterande ämnen, teknik, hemkunskap, samhällsorienterande ämnen, 
engelska, svenska och moderna språk. Endast en av de åtta, som endast läser högt 
en till två gånger i månaden, ansåg sig ha tillräckliga kunskaper om hur barn och 
ungdomar utvecklar sin läsförmåga (se diagram 2). Fem av de åtta lärare som 
läser högt en eller två gånger i månaden har angett högläsning som en 
regelbunden metod i sin undervisning (se diagram 4). 
 

7. Hur ofta har ni reflekterande samtal kring de texter som 
eleverna läser?
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Diagram 7 visar att åtta av lärarna på Centrumskolan ofta har reflekterande samtal 
kring de texter som eleverna läser. Tre lärare anser att de alltid har reflekterande 
samtal och fyra nästan alltid. Fem lärare har endast reflekterande samtal om texter 
ibland och två lärare har det aldrig. En lärare besvarade inte frågan.  
 
De informanter som aldrig har reflekterande samtal om texter är desamma som 
aldrig läser högt (se diagram 6). Dessa två har även angett att de aldrig medvetet 
erbjuder tillfällen för eleverna att förbättra sin läsförmåga (se diagram 5). Av de 
informanter som endast har reflekterande samtal ibland, om de texter som 
eleverna läser, är en klasslärare för de lägre åldrarna, övriga fyra är ämneslärare i 
olika ämneskombinationer av idrott, slöjd, matematik, naturorienterande ämnen, 
bild, engelska och teknik. 
 
Sammantaget visar resultaten i diagram 3 till 7 att majoriteten av lärarna använder 
sig av undervisningsmetoder med syfte att eleverna ska bli bättre läsare och övar 
förmågan att förstå texter. Den vanligaste läsundervisningsmetoden är 
läsförståelse och frågor om texten och den minst vanliga läsundervisningsmetoden 
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är fonetisk. Det är sjutton lärare som anser att de erbjuder eleverna tillfällen att 
förbättra sin läsförmåga minst en gång i veckan och det är tretton lärare på 
Centrumskolan som läser högt för eleverna minst en gång i veckan. Femton lärare 
har alltid, nästan alltid eller ofta, reflekterande samtal kring de texter som eleverna 
läser.  

3.1.3 Undervisningsmaterial 
I detta kapitel redovisas svaren på enkätfrågorna 8, 10 och 11 i diagram 8, 9 och 
10. Dessa frågor syftar till att ta reda på vilka material som används i 
läsundervisningen på Centrumskolan för att i diskussionen kunna besvara 
frågeställningen om dessa material kan vara meningsfulla.  
 

8. Använder du textbaserade läroböcker regelbundet?
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Diagram 8 visar att sjutton av lärarna på Centrumskolan regelbundet använder 
textbaserade läroböcker i sin undervisning, sex stycken gör det inte.  
 

10. Vilka andra slags texter läses i din undervisning? Ringa in 
alla ni använder
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I diagram 9 går att utläsa att av de texter som läses, utöver läroboken, i 
undervisningen på Centrumskolan är informationstexter vanligast. Av de tjugo 
lärare som besvarat frågan är det endast två lärare som inte använder 
informationstexter. Andra vanliga textmaterial på Centrumskolan är 
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elevproducerat material, facklitteratur, dikter och skönlitteratur. De mest ovanliga 
läsmaterialen är kvälls- och serietidningar. Det är också mer ovanligt än vanligt att 
använda dagstidningar, magasin och veckotidningar, populärvetenskap, noveller 
och digitala texter. Vissa lärare på Centrumskolan har också angett andra 
textmaterial som de använder i undervisningen, dessa är biblioteksböcker, egna 
böcker, ”8-sidor”, lättlästa nyheter, noter och låtar. 
 

11. Hur ofta låter du eleverna bestämma vilket material de ska 
läsa i undervisningen?
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Att alltid låta sina elever välja vilket material de ska läsa i undervisningen är det 
inga lärare på Centrumskolan som gör. Däremot låter tre av lärarna eleverna välja 
material nästan alltid. Tre lärare anger att de låter eleverna välja material ofta. 
Åtta lärare har svarat att de låter eleverna välja material ibland. Fem lärare låter 
sällan eleverna välja vilket material de får läsa och två gör det aldrig. Två 
informanter har inte besvarat frågan.  
 
Av enkäten framgår att av de lärare som aldrig eller sällan låter eleverna välja 
läsmaterial undervisar en som klasslärare i de lägre åldrarna. Övriga undervisar i 
olika ämneskombinationer av matematik, naturorienterande ämnen, engelska, 
moderna språk, hemkunskap, idrott och slöjd. 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten i diagram 8 till 10 att majoriteten av lärarna 
på Centrumskolan använder textbaserade läroböcker regelbundet. Utöver 
läroboken är informationstexter det vanligaste materialet som läses i 
undervisningen. De minst vanliga materialen är serietidningar och kvällstidningar. 
Det är vanligast att ibland låta eleverna bestämma vilket material de ska läsa i 
undervisningen. 
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3.1.4 Lärares åsikter om läsundervisning 
Detta kapitel redovisar svaren på enkätfrågorna 12 – 16 i diagram 11 – 15. Dessa 
frågor har som syfte att besvara frågeställningen angående hur viktig en god 
läsförståelse och läskunnighet hos eleverna är, enligt lärarna på Centrumskolan. 
Varje diagram kommenteras direkt.  
 

12. Hur viktigt anser du att det är att eleverna har en god 
läsförmåga i ditt/dina ämnen?
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Som diagram 11 visar är det en stor majoritet av lärarna på Centrumskolan som 
anser att det är mycket viktigt att eleverna har en god läsförmåga i deras ämnen, 
18 av 23 lärare anser att en god läsförmåga är mycket viktig. Fyra lärare på 
Centrumskolan anser att det är ganska viktigt och en att det inte är så viktigt att 
eleverna har en god läsförmåga i deras ämnen.  
 
Av enkätsvaren framgår att de, som anser att läsförmågan är ganska viktig, 
undervisar i olika kombinationer av ämnena slöjd, hemkunskap, idrott, bild, 
matematik, naturorienterande ämnen och engelska. Musik är det ämnet där 
läsförmågan inte anses vara så viktig. 
 

13. Hur viktigt anser du det är att alla elever lämnar skolan 
med en god läsförståelse där de kan läsa mellan raderna och 
dra egna slutsatser från en text?
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Diagram 12 visar att alla undersökta lärare på Centrumskolan anser att det är 
mycket viktigt att alla elever lämnar skolan med en god läsförståelse, där de kan 
läsa mellan raderna och dra egna slutsatser från en text. 
 

14.  Anser du att alla lärare på skolan har lika stort ansvar för 
att ge eleverna förutsättningar att utveckla sin läsförmåga?
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I diagram 13 kan man utläsa att majoriteten av lärarna på Centrumskolan anser att 
alla lärare på skolan har lika stort ansvar för att ge eleverna förutsättningar att 
utveckla sin läsförmåga. Arton anser att det är alla lärares ansvar, fem stycken 
anser inte att det är alla lärares ansvar att ge eleverna förutsättningar att utveckla 
sin läsförmåga.  
 
Av enkätsvaren framgår att av de fem, som inte anser att alla lärare har lika stort 
ansvar för elevernas läsutevckling,  undervisar en som klasslärare. Övriga fyra 
undervisar i olika kombinationer av moderna språk, idrott, matematik, 
naturorienterande ämnen, svenska, teknik och engelska.  
 

15. Uppfattar du att eleverna tycker att de metoder du 
använder för att öka deras läsförmåga är för det mesta bra?
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Enligt diagram 14 är det fjorton av lärarna på Centrumskolan som uppfattar att 
eleverna tycker att metoderna, som de använder för att öka deras läsförmåga, för 
det mesta är bra. Fyra lärare uppfattar att eleverna inte tycker att metoderna är bra. 
Fem lärare har inte besvarat frågan.  
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Av enkätsvaren framgår att tre lärare som svarat nej på denna fråga medvetet 
erbjuder tillfällen för eleverna att träna sin läsförmåga en gång i veckan (se 
diagram 5). Den fjärde läraren som svarat nej erbjuder aldrig eleverna tillfällen att 
förbättra sin läsförmåga. 

16. Uppfattar du att eleverna i allmänhet tycker att det 
material de förväntas läsa är meningsfullt?
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Diagram 15 visar att majoriteten (13) av lärarna på Centrumskolan uppfattar att 
eleverna i allmänhet tycker att det material de förväntas läsa är meningsfullt. Fem 
lärare uppfattar inte att eleverna tycker att läsmaterialet är meningsfullt. Fem 
lärare har inte besvarat denna fråga.  
 
Av enkäten framgår att de fem lärare som inte uppfattar att materialet är 
meningsfullt för eleverna undervisar i kombinationer av ämnena matematik, 
naturorienterande ämnen, teknik, svenska, engelska och moderna språk.   
 
Sammantaget visar resultaten i diagram 11 till 15 att majoriteten av lärarna på 
Centrumskolan anser att det är mycket viktigt att eleverna har en god läsförmåga i 
deras ämnen. Alla lärare anser att det är mycket viktigt att alla elever lämnar 
skolan med en god läsförståelse och majoriteten av lärarna anser att alla lärare har 
lika stort ansvar för att ge eleverna förutsättningar att utveckla sin läsförmåga.  
Majoriteten av lärarna uppfattar även att eleverna tycker att såväl metoder som 
material i läsundervisningen i allmänhet är bra. 

3.2 Läroboksanalyser 
I detta kapitel presenteras innehållet i två läroböcker som lärarna på 
Centrumskolan själva har angett att de använder mest i sin undervisning. 
Läroböcker har valts utifrån de enkätsvar där lärarna har angett att de uppfattar att 
eleverna tycker att materialet de läser är meningsfullt och att de har angett en 
lärobok som de använder. Denna analys syftar till att kunna besvara studiens 
tredje frågeställning (se sidan 7), om de material eleverna förväntas läsa kan 
uppfattas som meningsfulla. Om läroböckerna är meningsfulla diskuteras under 
rubrik 4.3.1 nedan. 
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3.2.1 Läroboken Historia: vikingatid – medeltid för år 4 
Boken Historia: vikingatid – medeltid, som två lärare som undervisar i år 3-4 på 
Centrumskolan har angett att de använder, riktar sig till årskurs 4 och är utgiven 
av Bonniers. Boken är skriven av Åsa Lennartsson och Jan Sundström.  
 
Boken består av ca 95 sidor och är uppdelad i sex huvudkapitel. Huvudrubrikerna 
är Vikingatiden, Medeltiden, Hos bonden i byn, Kyrkan och prästerna, Adeln och 
kungarna och Livet i staden. Varje kapitel inleds med en bild och några 
funderingar, exempelvis ”Undrar om vikingarna borstade tänderna” eller ”Undrar 
varför de byggde riddarborgar”. De flesta texterna i boken är rena faktatexter men 
varvas med några berättelser och återberättande sägner. Texterna i boken 
kompletteras ofta med bilder. Många gånger finns en textförklaring av det bilden 
föreställer. 
 
Om vikingatiden berättas bland annat vilken tid det handlar om, vilka vikingarna 
var och vad de livnärde sig på.  Det beskrivs också vilka varor de handlade med 
och var de plundrade, handlade och bosatte sig. Texterna innehåller fakta om olika 
vikingabåtar, om staden Birka med dess invånare och hantverk och om asatron. 
Det berättas om livet på en vikingagård och hur livet var för barn, kvinnor och 
trälar. Kapitlet om vikingatiden berättar också om utbytet mellan Norden och 
andra delar av världen i form av hantverk, konst och språk och vilka spår av det 
som går att finna idag. Det skrivs kortfattat om hur kristendomen kom och spreds 
i Sverige och att länderna i Norden började växa fram med kungar som ledde hela 
länder. Mot slutet av kapitlet ges några förklaringar till varför vikingatågen 
upphörde. En utblick till Konstantinopel avslutar kapitlet före en sida sakfakta om 
bärsakargång, skridskor, kvinnomode och sällskapsspel på vikingatiden. I slutet 
av vissa stycken ställs frågor om texten. I huvudsak är dessa frågor rena 
faktafrågor där svaret går att finna i en enskild mening i texten. Ett fåtal frågor 
kräver en större helhetsförståelse av texten för att kunna besvaras. 
 
Kapitlet Medeltiden berättar om när medeltiden ägde rum i Sverige och vad som 
utmärkte den. Det berättas om hur ättesamhället blev mindre viktigt och att kyrkan 
och kungamakten blev allt mäktigare och hur det gick till när en ny kung 
godkändes. Man kan också läsa vad man gjorde på tinget och om 
landskapslagarna och när Sverige fick sina första rikstäckande lagar och vilka 
dessa var. I kapitlet Medeltiden beskrivs också vilka straff brottslingar dömdes till 
och vad en bödel var. Texten beskriver hur Sverige erövrade Finland med hjälp av 
kristendomen. Slutligen presenteras de fyra stånden och de som stod utanför. 
Detta följs av en sida med fakta om järnbörd, vattenprov, den stackars lekaren och 
tjuvar i ladugården. Även detta kapitel har frågor till texten och nästan alla är rena 
faktafrågor som kräver enkla svar som går att finna ordagrant i texten.  
 
I kapitlet Hos bonden i byn finns bokens enda text som vänder sig direkt till 
läsaren och bjuder in till ett besök hos en familj på medeltiden. Alla andra texter 
är beskrivande ur ett utifrånperspektiv, liksom i övriga kapitel i boken. I detta 
kapitel kan man läsa om hur en by såg ut på medeltiden och hur marken 
runtomkring användes. Man kan läsa om hur det såg ut i ett typiskt hus och vilka 
redskap människorna använde med kompletterande bilder och vad redskapen 
användes till. Det skrivs om hur slitsamt livet var och vanliga anledningar till att 
människor dog i förtid. Slutsatser dras till varför det var svårt att få maten att 
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räcka, hur olika saker hängde samman som gjorde kriserna värre och vad 
människor gjorde för att inte svälta. Det skrivs också om barnens arbete på gården 
med djuren och kvinnornas arbete med att tillverka och förvara mat och hur de 
tillverkade tråd och kläder. Det skrivs också om hur människorna försökte 
förklara det övernaturliga med naturväsen som tomtar, vättar, skogsrået, havsfrun 
och gengångare. I en utblick mot medeltidens Europa presenteras läsaren för deras 
system med kung, vasaller och livegna bönder. Det skrivs också om vasallernas 
makt över bönderna. På den avslutande faktasidan skrivs om storleken på djuren, 
stortvätt och läder och näver och rötter. I detta kapitel är frågorna lite mer 
beroende av en helhetsförståelse av ett helt stycke än frågorna tidigare i boken. 
 
Kapitlet Kyrkan och prästerna berättar att alla människor var bundna till 
kristendomen i Sverige från medeltiden och många hundra år framåt i tiden. 
Kyrkan besktrivs som en samlingsplats och stolthet för bygden eftersom det var 
ett mödosamt byggnadsverk för bygdens bönder, för vilka även prästen var en 
viktig person. En kyrkomålare presenteras, det förklaras vad en socken är och det 
beskrivs vad tiondet innebar. Vidare beskrivs vad ett stift är och att biskopen hade 
makten över detta och över människorna som bodde där. Om klostret berättas det 
vilka som bodde där och vad det innebar, hur klostren var byggda och hur en dag 
kunde se ut i ett nunnekloster. I delen om påven beskrivs maktordningen från påve 
till präster och att påvens makt ansågs komma direkt från Gud och därför var 
mycket stor. Det skrivs att kyrkan kunde bannlysa folk, om Peterskyrkan i Rom 
och påvens egen stat. På kapitlets sista sida finns fakta om självplågeri, 
tiggarordnar, magiska kyrkklockor och böckerna på medeltiden. 
 
I kapitlet Adeln och kungarna beskrivs hur det gick till när adeln växte fram som 
samhällsklass, hur det var i adelsmännens borgar, vad adelsbarnen skulle lära sig 
och att flickor inte fick bestämma över sig själva. Det står också hur adelsmän 
kunde blir riddare och hur en riddare var rustad. Om kungen står det att de ofta 
förstod adelns problem bättre än böndernas, att förnämsta adelsmännen och 
biskoparna var med i hans råd och om de kungliga slotten med sina fogdar. 
 
Bokens sista kapitel, Livet i staden, inleds med en berättelse om pojken Erik som 
bor på landet och kommer till Stockholm för att hämta ett par skor till sin pappa 
och de upplevelser och intryck detta besök ger honom. Faktadelen inleds med en 
presentation av vilka som bodde i städerna på medeltiden och av borgmästaren 
och rådet. Det skrivs att många städer omgavs av en mur som markerade 
stadsgränsen, att torget var en samlings- och handelsplats, om trängseln och 
utbyggnaden av städer och om snusket på gatorna. Om hantverkarna skrivs det om 
deras verkstad och skyltar till handelsbodarna, om skrån, om lärlingar och hur 
man blev mästare. Vidare presenterades Hansan och vad de handlade med i 
Norden och att en tredjedel av svenska exportvaror var koppar och järn. Hansan 
beskrivs som mäktigare än de nordiska kungarna och det skrivs att det än idag 
finns många spår av att många tyskar bosatte sig i svenska städer vid Östersjön. 
Visby beskrivs som den största och rikaste staden vid Östersjön med rika borgare, 
tyska handelsmän och arga bönder som hade blivit snuvade på höga 
handelsinkomster av borgarna. Mot slutet av kapitlet skildrar berättelsen, Striden 
vid Visby ringmur, hur Danmark erövrade Gotland på 1300-talet och den 
avslutande delen av kapitlet beskriver med fakta hur Gotland blev danskt och om 
utgrävningar från en massgrav från slaget utanför Visby. På den avslutande sidan 
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med fakta skrivs om sillfisket, platåskor mot smuts och pengar på medeltiden. 
Frågorna om livet i staden kräver i allmänhet enkla svar som går att finna i 
enskilda meningar i texten.  
 
Sammantaget kan sägas att faktatexterna förutsätter att eleverna har en viss 
förförståelse om en hel del saker för att förstå innehållet. Texterna sätter sällan in 
fakta i större sammanhang där det förklaras varför det var på ett visst sätt eller 
jämför med idag och på vilka sätt saker har påverkat utvecklingen. Inte förrän i 
det tredje kapitlet får saker ett sammanhang och man visar för första gången 
sambandet mellan orsak och verkan i boken, det är sådana slutsatser som bidrar 
till förståelse och gör det möjligt för läsaren att jämföra med nutiden. Texterna 
innehåller en del ord som kan vara nya för eleverna utan att förklara ordens 
innebörd. Texterna innehåller även en hel del otydliga formuleringar som kan leda 
till missförstånd. 

3.2.2 Läroboken Arena: för grundskolan senare år: Faktaboken  
Arena är en läroboksserie i Svenska, där en del är Faktaboken - svenska för 
grundskolans senare del som två lärare på Centrumskolan har angett att de 
använder. Boken är utgiven av förlaget Natur och kultur och är skriven av Tomas 
Bergsten.  
 
Boken består av 234 sidor och är uppdelad i åtta kapitel, vilka är följande: 
Journalisten, Filmaren, Författaren, Odödliga författare, Skådespelaren, 
Människan och språket, Att läsa och studera, och Ordklasser, satsdelar och 
skrivregler. I inledningen av fem av dessa åtta kapitel berättar en person som 
arbetar med eller är engagerad i någonting som berör just den delen som man ska 
läsa och arbeta med. De kan i dessa uppslag bland annat berätta om hur de började 
arbeta inom sitt område.    
 
I kapitlet Journalistens inledning får man möta frilansjournalisten Tarik Saleh. I 
delen som heter reportaget får läsaren tips på hur man kan välja ämne för artikeln 
man ska skriva och var man söker fakta. Sedan kan man fortsätta att läsa om vad 
man kan tänka på före, under och efter en intervju till ett reportage och hur man 
skriver en tidningsartikel. Det finns olika slags artiklar i en tidning, och här får 
man veta vilka det kan finnas och vad de kan handla om. Det finns en faktaruta 
om tre olika sätt varifrån tidningar får sina nyheter. Om att skriva faktatexter får 
man läsa om att det är viktigt att skilja på fakta och värderingar, och även vad 
dessa är för något. Man får tips på hur man kan skriva en praorapport uppdelad på 
en faktadel och en del där man skriver egna åsikter. Sedan kan man fortsätta läsa 
om vad man ska ställa för frågor till sig själv för kritisk läsning och om olika 
källor. Den sista delen i kapitlet Journalisten handlar om reklam. Det visar hur 
reklamen påverkar och utnyttjar konsumenterna för att bättre nå fram till 
konsumenterna och tar upp olika trender i reklamen.            
 
I kapitlet Filmaren, får man möta filmregissören Søren Kragh-Jacobsen. 
Dramaturgi – olika sätt att berätta handlar om varifrån dramaturgin har sina rötter, 
vad drama och epos är för något och vilka skillnader som finns mellan dessa. I 
Drama på film, utgår texten från en dansk film som den presenterade 
filmregissören gjort. Läsaren får veta att ett drama är uppbyggt i tre akter som 
följs av en beskrivning om vad som händer i varje akt. Följande del är Filmteknik 
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som inleds med att beskriva fem olika bildstorlekar beroende på vad filmaren vill 
visa, och när det är bra att använda en viss bildstorlek. Detta följs av fyra olika 
kameravinklar man kan ha som filmare, och varför man använder en viss 
kameravinkel. Efter detta kan man läsa om vem det är som ser genom kameran. 
Dessutom beskrivs det att färger som används i en film är noga genomtänkt och 
planerat, och vad olika färger skapar för stämning. Även ljudet nämns, som en 
viktig del i en film. Under rubriken Filmanalys presenteras en modell för att 
beskriva filmer. Sista sidan i detta kapitel beskriver vad en dokumentärfilm, 
propagandafilm och dokumentärsåpa är för något.    
 
Kapitlet Författaren inleds med att läsaren får möta författaren Cannie Möller. 
Man får veta att skönlitteraturen brukar delas in i två grupper. Man får läsa om hur 
man bygger upp en text genom att beskriva handling, miljöer, människor och 
känslor på ett levande sätt. Texten beskriver olika sätt att göra 
personbeskrivningar och skriva repliker.  Läsaren får veta att man måste 
bestämma vem det är som berättar innan man börjar skriva, hur man gör en text 
lättläst och hur man kan använda skiljetecken på olika sätt för att ge texten ett 
visst uttryck. I Skrivprocessen presenteras en metod som man kan använda sig av 
när man ska skriva en text. Metoden går ut på att man ska göra en planering för 
sin text, och hur man fortsätter att arbeta med texten med utkast, respons och 
bearbetning av texten. Efter detta finns ett uppslag som beskriver vad en genre är 
och vad som är typiskt för nio olika genrer. Nästa del handlar om att skriva 
protokoll och brev. Man kan läsa vad en dagordning och protokoll är, och råd till 
att skriva detta. Sedan finns en punktlista över vad man kan tänka på när man ska 
skriva brev till bland annat företag och myndigheter. I diktverkstaden kan eleven 
läsa olika slags dikter. Det förklaras att ordvalet är viktigt i en dikt och att rytmen 
i en dikt gör den slagkraftig, dessutom ges olika tekniker som man kan använda 
när man skriver dikter. Slutligen får man tips på hur man kan få idéer till att börja 
skriva, om att skriva utkast av dikter, hur man väljer innehåll, hur långa raderna 
ska vara, om strofer och om titel.  
 
I kapitlet Odödliga författare presenteras olika kända författare. I inledningen får 
läsaren möta rapparen Petter som berättar om att han hade problem med stavning 
och läsning när han var yngre, och hur han började läsa mer och mer böcker.  Den 
första författaren som presenteras är Sofokles där man börjar med att läsa om 
Oidipusmyten. Sedan fortsätter texten om det grekiska dramat, om teaterns 
betydelse, utomhusteatrar, skådespelarna och att det är uppdelat i två olika typer 
av pjäser. Nästa rubrik är Shakespeare där man kan läsa om hans liv, hur hans 
språk och pjäser var. Daniel Defoe och öde ö-berättelserna är nästa del där man 
kan läsa om boken Robinson Crusoe och varför den säga vara bra för barn. Några 
fakta kommer även om Defoe och en kort presentation av fyra av många 
efterföljande äventyrsböcker. Nästkommande del är Scott, Dumas och de 
historiska äventyrsromanerna där man kan läsa om Walter Scott och hur han läste 
allt som fanns om Skottlands och Englands historia, att han skrev ballader och 
romaner. Därefter kan man även läsa om Alexandre Dumas där man bland annat 
får veta att hans mest kända bok är De tre musketörerna. I Poe, Shelly och 
skräcklitteraturen kan man läsa om författarna Edgar Allan Poe och Mary Shelley. 
I Dickens, London och kampen för livet kan man läsa om Charles Dickens och 
hans liv. Sedan kommer en text om författaren Jack London. I delen Från science 
fiction till cyberpunk får man en kort beskrivning om vad boken Liftarens guide 
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till galaxen handlar om och sedan kommer ett utdrag från denna bok och efter 
detta nämns några andra kända science fiction -romaner. Sedan beskrivs en 
speciell gren av science fiction som kallas cyberpunk, som följs av kända 
författare som skrivit inom detta. Andra underrubriker i kapitlet Odödliga 
författare är Tolkien och fantasins världar, August Strindberg, H.C. Andersen, 
Selma Lagerlöf och sagan, Moa Martinson och de svenska arbetarförfattarna, 
Sapfo, Dylan, Cornelis och de sjungande poeterna, Karin Boye och dikten, Pälsen 
av Hjalmar Söderberg, Söderberg, Edelfeldt och novellen. Rubriken pojkboken 
och flickboken behandlar olika flick- och pojkböcker, som visar att det var stor 
skillnad mellan dessa två förr i tiden jämfört med idag. Slutligen kan man läsa om 
olika ungdomsböcker. I kapitlet ges också flera lästips om böcker skrivna av olika 
författare i olika genrer. 
 
I kapitlet Skådespelaren får man möta skådespelaren Lina Englund som berättar 
hur hon började med att arbeta med detta. Man kan läsa om rädsla som man kan 
ha när man ska prata inför andra och hur man kan kontrollera sin nervositet. Man 
fortsätter att läsa om att tryggheten i en grupp ökar om alla får större 
självförtroende och att man ska öva på att tala i klassen. Sedan kan man läsa en 
punktlista som tar upp saker som man ska tänka på när man berättar och när man 
är den som lyssnar. Eleven får lära sig hur man förbereder sig inför att hålla ett 
föredrag och det ges ett övningsexempel som utgår från en författares bok. Sedan 
kan man att läsa om vad man ska tänka på när man argumenterar, att förbereda en 
debatt, skriva ner egna argument, tänka på vad motståndaren kan säga för 
argument och att tänka på publikens känslor. Man får även tre råd för att 
genomföra en debatt. Man kan läsa att kroppsspråk är något som man tydligt kan 
använda för att visa hur man mår och vad man tycker. Status är ett begrepp som är 
viktigt att förstå inom kroppsspråk, och att många filmer och pjäser bygger på 
statusbyte.  I den sista delen får man läsa om att man ska våga vara spontan, vara 
positiv till förslag, att samarbeta och att känna sig säker på scenen.  
 
Nästa kapitel är Människan och språket och tar upp hur många språk det finns, 
vilka de största språken är och hur språken är släkt med varandra. Sedan får man 
som läsare följa med en tjej på en resa i det svenska språkets historia, genom 
runstenen, en medeltidstext och fransk kultur. I detta avsnitt finns även faktarutor 
om runsvenska, medeltidssvenska, äldre nysvenska och yngre nysvenska som 
resan berör. Boken tar även upp att man har olika språk med olika personer och att 
det finns manligt och kvinnligt språk. Språket förändras hela tiden och att många 
nya ord kommer med bland annat musik, och med ny teknik och vetenskap. Sedan 
finns ett uppslag där texten tar upp dialekter, ordspråk och talesätt.  Bildspråk är 
det sista som tas upp i detta kapitel som visar en modell för att analysera bilder.  
 
Kapitlet Att läsa och studera handlar bland annat om att läsaren ska se vilken 
inlärningsstil som kan passar den bäst. Man får se tre olika sätt att läsa en text, hur 
man kan anteckna från en text eller när någon pratar. Även en text om att söka 
fakta finns med innan kapitlet slutar.  
 
Ordklasser, satsdelar och skrivregler är bokens sista kapitel. Kapitlet tar upp de 
ordklasser och satsdelar som finns i språket. Meningar och satser berättar vad en 
huvudsats och en bisats är för något. I kapitlets sista del kan man läsa om 
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skrivregler som tar upp styckindelning, skiljetecken, stor eller liten bokstav, 
avstavning och vanliga förkortningar.   
 
Sammantaget kan sägas att mycket av texten i denna bok vänder sig direkt till 
läsaren genom att skriva i du-form, vilket kan göra att boken känns mer intressant 
för läsaren. Fakta som presenteras för läsaren sätts hela tiden in i ett sammanhang. 
Det finns även många exempel i form av bilder, textrutor och andra sorters 
förklaringar som återkopplar till texten och gör att läsaren lättare kan förstå vad 
texten handlar om. Ord som tillhör varje kapitel beskrivs många gånger på ett bra 
sätt för att man ska förstå vad dessa betyder.    
 
Läroboksanalyserna som har presenterats här kommer att diskuteras nedan i 
anslutning till diskussionen som berör resultatet i kapitel 3.1.3 om övrigt 
undervisningsmaterial.       

4. Diskussion 
Denna uppsats kan endast användas för att dra slutsatser om den undersökta 
skolan. Den ger inte en fullständig bild över hur det arbetas med läsning hos varje 
lärare, utan är en översiktlig beskrivning av hur det arbetas med läsning på hela 
skolan. Det går inte att dra generella slutsatser om hur det arbetas i varje årskurs 
eftersom det helt saknas informanter från förskoleklass till årskurs 2 och endast 
finns en informant som är klasslärare i årskurs 5-6. Den fokuserar inte heller på 
läsinlärning utan på att utveckla läsförmågan efter den inledande 
läsinlärningsfasen. Uppsatsen besvarar i huvudsak om lärarna på Centrumskolan 
har kompetens om läsprocessen, vilka metoder de använder för att förbättra 
läsförmågan, vilket material de använder och vilka attityder lärarna har till 
läsning. Andra frågor om läsning besvaras inte i denna uppsats. Uppsatsen 
eftersträvar inte ett elevperspektiv på läsundervisningen. Följande diskussion 
följer samma struktur som enkätredovisningen där varje frågeställning diskuteras 
under en egen rubrik. 
 
En underliggande tes i denna uppsats är att alla elever behöver kontinuerlig 
övning för att utveckla läsförmågan och att läsundervisning är ett uppdrag som 
berör alla lärare och skolämnen. Det finns också mycket forskning som säger att 
en framgångsrik läsundervisning är ämnesövergripande. Caroline Liberg anser att 
det krävs ett engagemang från alla ämnen i skolan för att eleverna ska bli 
avancerade läsare. 42  Även den forskning som Ulla-Britt Persson refererar till 
visade att framgångsrika lärare ifråga om läsning integrerar läs- och 
skrivinlärningen i flera olika ämnen. 43  Denna undersökning visar att en stor 
majoritet (18/23) av lärarna på Centrumskolan anser att det är alla lärares ansvar 
att ge eleverna förutsättningar att utveckla sin läsförmåga. Trots detta är det inte 
alla lärare på Centrumskolan som använder undervisningsmetoder där syftet är att 
eleverna ska bli bättre läsare och övar förmågan att förstå texter. Elevernas 
läsförmåga tränas inte i slöjd, idrott och bild. 

                                                 
42 Se denna uppsats s. 17; not 41  
43 Se denna uppsats s. 11; not 15 
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4.1 Lärarnas kompetens om läsning 
Av denna undersökning framgår att endast åtta av 23 lärare på Centrumskolan 
anser, att de har tillräckliga kunskaper om hur barn och ungdomar utvecklar sin 
läsförmåga, för att hjälpa elever att göra det. Trots det hade en majoritet av lärarna 
på Centrumskolan formell utbildning om hur barn och ungdomar utvecklar sin 
läsförmåga även om flera lärare endast delvis hade sådan utbildning. I PIRLS 
2006 uppmärksammades att endast hälften av lärarna på svenska skolor hade 
aktuell kompetensutveckling om läsning.44 Både Liberg och Smith skriver att det 
är viktigt att lärare har kunskaper om hur barn och ungdomar utvecklar sitt 
skriftspråk för att utveckla lärande miljöer. Smith säger även att det saknas 
kunskaper om hur läsprocessen ser ut bland lärare.45 
 
Det är problematiskt att en så stor andel lärare på Centrumskolan har utbildning 
om läsning men ändå inte anser att de kan hjälpa eleverna att bli bättre läsare. Hur 
ska lärarna på Centrumskolan få bättre självförtroende och kunskaper om barn och 
ungdomars språkutveckling för att kunna hjälpa dem i processen att bli bättre 
läsare? 

4.2 Lärarnas läsundervisningsmetoder 
Likt det Kensgårds och Anderssons undersökning visade, i kapitel 2.2 ovan, 
använder även lärarna på Centrumskolan flera olika metoder för att öva 
läsförmågan bland eleverna. Av de 23 lärarna i den här undersökningen var det 17 
som använde flera olika metoder. Man kan se att vissa metoder är vanligast. Den 
enda metoden som alla dessa lärare använde sig av var läsförståelse med frågor 
om texten. Av alla de lärare som använde sig av olika metoder var det bara en som 
inte använde sig av högläsning, respektive en som inte använde sig av 
reflekterande samtal om texter. 
 
Som sagts tidigare, på bland annat sidan 12, anser Smith att det enda sättet någon 
kan bli en god läsare är genom att läsa. Denna undersöknings resultat visar att 
endast ett fåtal lärare inte erbjuder sina elever tillfällen att öva sin läsförmåga. 
Alla de som övar läsning i undervisningen använder sig av någon slags läsning 
med läsförståelse. Andra metoder som är vanliga är högläsning, tyst enskild 
läsning och att eleverna läser högt för varandra. I PIRLS 2006 var det två 
tredjedelar av lärarna på svenska skolor som lät eleverna läsa högt för varandra 
och på Centrumskolan är det drygt hälften som gör det. Liberg hade en något 
annorlunda syn än Smith på hur man kan bli en god läsare. Enligt henne lär sig 
barn att läsa genom att skriva och skriva genom att läsa.46 15 av de 23 undersökta 
lärarna på Centrumskolan använder elevernas skrivande som en metod att öva 
elevernas läsförmåga. Dessutom använder fjorton av lärarna på Centrumskolan 
elevproducerat material för läsning i sin undervisning.  
 
På Centrumskolan är det arton lärare som använder läsförståelse regelbundet som 
undervisningsmetod. Som det presenterades i Tidigare forskning på sidan 11 
ovan, skrev Ulla-Britt Persson att en av de saker som utmärkte framgångsrika 
lärare, var att de tränade eleverna i såväl läsförståelse som i kritiskt tänkande om 

                                                 
44 Se denna uppsats s. 10; not 11 
45 Se denna uppsats s.13; not 21 resp. s.15; not 32  
46 Se denna uppsats s. 15; not 32  
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texter. Diagram 4 visade att arton lärare på Centrumskolan använder sig av 
läsförståelse regelbundet. Att ha reflekterande samtal om texter kan ses som en 
metod att öva kritiskt tänkande, detta anser sig sexton av lärarna ha regelbundet 
med sina elever. Även Liberg anser att det är viktigt att diskutera språkliga 
aspekter. När lärarna fick svara på frågan om hur ofta de hade reflekterande 
samtal kring de texter som eleverna läser, angav femton att de alltid, nästan alltid 
eller ofta gjorde det. Fem lärare hade sådana samtal ibland och två hade det aldrig. 
En lärare valde att inte svara på frågan. I PIRLS 2006 framkom att drygt hälften 
av svenska elever fick följa upp det de läst minst en gång i veckan.47 Fler än 
hälften av lärarna på Centrumskolan anser att de ofta erbjuder eleverna tillfällen 
att reflektera över det de läst, eftersom de flesta eleverna har flera lärare varje 
vecka kan det tolkas som att det är fler elever som får reflektera över det de läst på 
Centrumskolan än nationellt.  
 
En av de vanligaste läsundervisningsmetoderna i denna undersökning var 
högläsning av läraren. Såväl Liberg som Smith förespråkar att vuxna läser högt 
för barn eftersom det utvecklar dem som läsare.48 21 av lärarna på Centrumskolan 
läser någon gång högt för sina elever, sexton lärare har angett att de läser högt 
regelbundet och tretton lärare läser högt minst en gång i veckan. Detta 
överensstämmer med resultaten i PIRLS som säger att majoriteten av svenska 
elever får lyssna till högläsning varje vecka.49 
 
Smith och Liberg anser båda att formella metoder för att vägleda eleverna till 
skriftspråket inte är nödvändiga.50 Trots det ser åtminstone Liberg vissa fördelar i 
att träna eleverna med fonetiska ljudningsstrategier och helordsstrategier i ett 
tidigt skede.51 PIRLS 2006 visar att en stor andel av de svenska eleverna i årskurs 
4 får arbeta med ordkunskap varje vecka.52 I denna undersökning framkom att 
tretton av lärarna på Centrumskolan arbetar med ordkunskap regelbundet, vilket är 
en majoritet. Båda författarna som presenteras i teoriavsnittet ovan anser att ett 
stort ordförråd är viktigt för att vara en god läsare.53  
 
När det handlar om språkregler har Liberg och Smith något olika åsikter om deras 
betydelse. Smith säger att en framgångsrik läsundervisning inte ska koncentrera 
sig på att lära elever en massa regler om ett korrekt språk, eftersom det är något de 
så småningom listar ut själva. 54  Liberg däremot anser att man behöver förstå 
språkets regler, för att kunna ha nytta av och förstå den information man får i 
bland annat ordlistor och ordböcker. 55  Resultatet visar att det är ovanligt på 
Centrumskolan att föreläsa om språkregler, endast sex lärare gör det. Liberg och 
Smith är dock överens om att fonetiskt ljudande inte är en bra metod för att få ett 
önskvärt flyt i läsningen, även om Liberg anser att det är ett bra sätt att lära sig 
läsa i ett tidigt skede och Smith anser att det inte fungerar alls.56 Att undervisa om 

                                                 
47 Se denna uppsats s. 10; not 13   
48 Se denna uppsats s. 19; not 25 resp. s.17; not 40 
49 Se denna uppsats s. 10; not 13  
50 Se denna uppsats s. 14; not 27 resp. s. 15; not 32 
51 Se denna uppsats s. 16; not 37  
52 Se denna uppsats s. 10; not 13 
53 Se denna uppsats s. 13; not 23 resp. s. 16; not 36  
54 Se denna uppsats s. 14; not 29-30 
55 Se denna uppsats s. 15; not 33 
56 Se denna uppsats s. 13; not 23 resp. s. 15 ; not 33 
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grammatik och fonetik är inte heller vanligt på Centrumskolan. Endast åtta lärare 
använder grammatik som en metod för att göra eleverna till bättre läsare och 
fonetik är det endast tre lärare som använder. Detta stämmer även nationellt då 
PIRLS 2006 visade att det är ovanligt att arbeta med hur man avkodar bokstäver i 
Sverige.57 

4.3 Lärarnas läsundervisningsmaterial 
I Perssons text, om vad som utmärker framgångsrika lärare inom läsningen, skrivs 
det i första punkten att, elever ska ha tillgång till många olika slags texter av god 
kvalitet för att bli bra läsare58 . Detta är en tes som även anses viktig i denna 
uppsats. Resultatet i denna undersökning visar att det är arton lärare som använder 
sig av olika slags texter i undervisningen, men att det endast är tio av dessa lärare 
som uppfattar att eleverna anser att materialet är meningsfullt. Det kan innebära 
att trots att eleverna ställs inför många olika slags texter har texterna kanske inte 
önskvärd kvalitet. 
 
Både Liberg och Smith kritiserar läroböcker och att lärare är läromedelsbundna. 
Liberg hävdar att de traditionella materialen som används i skolan inte väcker 
elevernas läslust och begränsar deras uppfattning om varför en god läsförmåga är 
viktig.59 Smith kritiserar de färdiga materialen för att hindra lärarna från att ta till 
vara på det som händer i nuet i undervisningssituationen. 60  Trots den starka 
kritiken mot läroböcker visar denna undersökning att en stor majoritet av lärarna 
på Centrumskolan använder textbaserade läroböcker regelbundet. Dock visar inte 
denna undersökning i vilka situationer läroböckerna används och i vilken 
utsträckning de kompletteras med annat material. Däremot kan man se att 
läroböcker nationellt är det vanligaste textmaterialet för drygt hälften av Sveriges 
elever, 61  vilket kan tolkas som att drygt hälften av Sveriges lärare använder 
läromedel regelbundet. På Centrumskolan är det nästan tre fjärdedelar av lärarna 
som använder läroböcker, vilket pekar på att det kan vara över riksgenomsnittet. 
 
Smith och Liberg säger båda att det istället ska vara elevernas intressen som styr 
vilket material som används i undervisningen.62 Så är dock inte alltid fallet på 
Centrumskolan. Sju av lärarna låter aldrig eller sällan eleverna välja vilket 
material de ska läsa, åtta lärare låter eleverna välja material ibland och endast sex 
lärare låter eleverna välja vilket material de ska läsa ofta eller nästan alltid. Det är 
ingen lärare som alltid låter eleverna välja, vilket förmodligen är bra. En 
professionell lärare måste kunna styra sina elever och lita på att det material de 
väljer är meningsfulla och fyller sitt syfte, men också kunna låta eleverna välja 
utifrån sitt intresse när möjlighet finns för det. För att kunna uppnå målen i de 
olika ämnena måste läraren ibland ha rätt att bestämma vilka texter eleverna ska 
läsa. Om man endast skulle utgå ifrån elevernas intressen finns en stor risk att 
vissa lärandemål blir förbisedda.  
 

                                                 
57 Se denna uppsats s. 10; not 13  
58 Se denna uppsats s. 17; not 41 
59 Se denna uppsats s. 15f; not 35 
60 Se denna uppsats s. 14; not 27 
61 Se denna uppsats s. 10; not 13 
62 Se denna uppsats s. 15; not 35 resp. s 14; not 27 
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Det textmaterial som används av flest lärare på Centrumskolan är trots allt inte 
läroböcker utan informationstexter. Informationstexter används av arton lärare. 
PIRLS 2006 visar att det även nationellt är vanligt att använda informationstexter 
och faktaböcker i undervisningen. 63  Antalet lärare som anger att de använder 
facklitteratur på Centrumskolan är tolv stycken. 
 
I PIRLS 2006 kan man läsa om några av de material som används i 
undervisningen utöver läroböcker. Nästan alla elever i Sverige möter någon form 
av skönlitteratur varje vecka.64 På Centrumskolan är det tio lärare som använder 
skönlitteratur i sin undervisning. Detta innebär att knappt hälften av lärarna 
använder skönlitteratur i undervisningen. De tio lärare som använder 
skönlitteratur innefattar alla undersökta klasslärare, alla undersökta svensklärare 
och två övriga ämneslärare på skolan. Detta innebär att det är lärare som alla 
elever har mycket kontakt med under veckorna. Av detta dras slutsatsen att alla 
elever kommer i regelbunden kontakt med skönlitteratur på Centrumskolan, men 
det är inte möjligt att veta om de gör det varje vecka.   
 
Nationellt sett är de mest ovanliga textmaterialen i undervisningen datorprogram 
tidningar och tidskrifter, enligt PIRLS 2006.65 Dessa material visade sig även vara 
ganska ovanliga på Centrumskolan. Sju lärare använder sig av digitala texter, tre 
lärare använder sig av kvällstidningar, nio av dagstidningar, sex av magasin och 
tre av serietidningar. 

4.3.1 Läroböckernas meningsfullhet 
Smith anser att det är viktigt att elever kan relatera till innehållet i en text för att 
läsningen ska bli meningsfull. 66  I denna undersökning analyserades två 
läroböcker. Boken Historia, vikingatid – medeltid hade mycket fakta och lite 
grund för förståelse vilket leder till att eleven troligtvis inte kan relatera till 
innehållet på egen hand. Läroboken Arena: för grundskolan senare år: 
Faktaboken är skriven på ett sätt där texten kopplas ihop i ett sammanhang och 
bidrar till förståelse vilket gör att eleven förmodligen kan relatera till texten. 

                                                

 
Den undersökta historieboken som riktade sig till årskurs 4, förmedlar en del 
myter och antaganden om hur världen såg ut och fungerade under det som kallas 
för vikingatiden och medeltiden. Borde inte historieundervisningen på alla nivåer 
vara baserade på forskning i stället för myter? Eller behövs det sagor för att skapa 
spänning i historieundervisningen för de yngre barnen? En bok som är så 
faktaförmedlande har svårt att ge eleverna någon mening till varför de ska läsa 
historia. En meningsfull historieundervisning är didaktisk och besvarar mer än 
frågorna vad och hur, den ska också ge svar på den viktigaste frågan som är 
varför. Frågorna i boken Historia: vikingatid – medeltid som vänder sig till 
läsaren är väldigt enkla och bidrar inte till en djupare läsförståelse. Frågorna är 
enkla sakfrågor och ger ingen helhetsbild. Historieundervisningen ska vara 
förklarande genom samband med orsak och verkan och förklara hur samhället har 
utvecklats till vad det är idag. Denna del av historiedidaktiken saknas nästen helt i 
läroboken. I Pedagogiska magasinet nummer 4/2008 skrivs om nyttan med 

 
63 Se denna uppsats s. 10; not 13 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Se denna uppsats s. 12; not 20 
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historia. ”Det krävs mer än läroböcker och faktapluggande för att eleverna ska 
förstå poängen med historieämnet.” 67  En studie visar att svenska läroböcker 
tenderar till att eleverna blir mindre källkritiska och att svenska elever på 
gymnasiet hade svårt att se nyttan med historia och att använda historia för att 
förstå varför samhället ser ut som det gör idag.68 När man använder läroböcker 
som den som undersökts i denna uppsats är det nog svårt för eleverna att förstå 
meningen med historia. Om man inte förstår meningen med historia från början, 
kanske det blir svårt att göra det senare i skolan också. En annan aspekt till varför 
det är viktigt med bra och meningsfulla böcker, i bland annat historieämnet, är att 
lärarna på grundskolans tidigare år oftast undervisar i fler ämnen än vad de är 
utbildade till. Om lärarna på de lägre åldrarna inte har någon utbildning i att 
undervisa i historia, kan de då välja ut bra material och vara källkritiska, eller är 
de bundna till läroboken?  Eftersom de har så många ämnen är det inte säkert att 
de själva har ett historiemedvetande och ser meningen med att eleverna ska läsa 
historia. Boken fungerar som grund för att få faktakunskaper även om den ibland 
är missvisande och förenklande, men det kräver en kompetent och kunnig lärare 
som kan använda fakta för att skapa förståelse, för att texterna ska vara 
meningsfulla.  
 
Den undersökta svenskläroboken är en bra grund för arbetet kring många olika 
förmågor som bör övas i svenskundervisningen. Eftersom denna bok är inriktad 
mot grundskolans senare år är den inte jämförbar med den tidigare diskuterade 
historieboken. Detta är heller inte nödvändigt eftersom syftet är att undersöka om 
böckerna kan vara meningsfulla för sin målgrupp. Till denna faktabok finns 
arbetsböcker, antologier och temaböcker som kopplas samman. Det är endast 
faktaboken som undersökts i denna uppsats men upplägget med böcker som är 
bundna till varandra borde ge ett bra sammanhang för eleverna. De fakta som 
presenteras i svenskläroboken kopplas till verkligheten på ett bra sätt, vilket gör 
att texterna blir meningsfulla på ett helt annat sätt än vad de blir i historieboken.  
Läsaren får många gånger förklaringar till hur man ska gå tillväga i arbetet med 
det berörda ämnet. I kursplanen skrivs att:  

 
Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att 
använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt 
att uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater.69 
 

I kursplanen finns även mål att uppnå i ämnet svenska för elever som gått ut det 
nionde skolåret, 70  och alla dessa mål kan uppnås utifrån arbetet med den 
undersökta läroboken. Även en nyare upplaga av Arena: Faktaboken har lästs 
inför analysen, där upplägget har utvecklats vidare. I den nyare upplagan ges 
bland annat en förklaring till eleverna om vilken nytta de har av att kunna 
grammatik, som inte finns med i upplagan som används på Centrumskolan. Med 
andra ord saknas vissa saker som hade kunnat ge texterna i boken en ännu större 
mening och lättare bidra till förståelse i upplagan från 2001. Eftersom boken 

                                                 
67 Hellstenius, Mats (2008) ”svårt att förstå nyttan med historia” i Pedagogiska magasinet nummer 
4/2008 s. 70 
68 Ibid. s. 71 
69 Kursplan för det obligatoriska skolväsendet i ämnet Svenska. 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3
890&extraId=2087 090122 kl 12.28 
70 Ibid. 
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vänder sig till läsaren och ger ett sammanhang bedöms boken vara meningsfull för 
elever i målgruppen.      

4.4 Lärarnas attityder om läsning  
Alla undersökta lärare på Centrumskolan anser att det är viktigt att samtliga elever 
lämnar skolan med en god läsförståelse och alla utom en lärare anser att det är 
viktigt i någon grad att eleverna har en god läsförmåga i deras ämnen. Trots detta 
är det inte alla som medvetet erbjuder tillfällen för eleverna att förbättra sin 
läsförmåga. Resultatet visar tydligt att det är i de praktiska ämnena som läsning 
inte prioriteras trots att en god läsförmåga anses vara åtminstone ganska viktig i 
dessa ämnen. Om man anser att en god läsförmåga är viktig, är det inte då ens 
ansvar att erbjuda eleverna tillfällen att bli bättre läsare? Hur får man in läsningen 
i de praktiska ämnena? Eller ska de praktiska ämnena vara en ångestfri miljö för 
de svaga läsarna där de inte behöver känna sig sämre än resten av klassen?          
 
Om man får se till resultatet verkar de flesta lärarna på Centrumskolan uppfatta 
läsundervisningsmetoderna som bra i enkätfråga 15. Men det som egentligen är 
intressant är de som har valt att inte svara på frågan. Är det inte en del av 
lärarjobbet att reflektera över sina undervisningsmetoder? Två av lärarna som inte 
svarat på fråga 15, har också angett att de aldrig medvetet erbjuder tillfällen för 
eleverna att förbättra sin läsförmåga i undervisningen (enkätfråga 5). Ytterligare 
två lärare som inte besvarat denna fråga hade även lämnat fråga 5 obesvarad, 
vilket kan förklara varför dessa fyra inte kunde svara på fråga 15. Den femte 
läraren som inte har svarat på fråga 15 är språklärare och erbjuder eleverna 
tillfällen att förbättra sin läsförmåga några gånger i veckan. Är det professionellt 
att man då inte kan svara på hur eleverna uppfattar ens undervisningsmetoder?  
 

 
 
. 



5. Sammanfattning 
Denna uppsats syftade till att undersöka hur lärarna, på den skola som i denna 
uppsats kallas för Centrumskolan, som undervisar i årskurs 3 till 9, medvetet 
arbetar med läsning och tränar elevers läsförståelse och läsförmåga. Studien 
syftade även till att se hur läsundervisningen förhåller sig till Frank Smiths och 
Caroline Libergs teorier om läsning. För att besvara syftet ställdes fyra 
frågeställningar.  Frågeställningarna handlade om lärarna hade någon formell 
kompetens om läsutveckling, om vilka metoder som användes i 
läsundervisningen och hur ofta dessa användes. Frågorna berörde också om det 
material som används i undervisningen kan uppfattas som meningsfullt och om 
vilka åsikter och värderingar lärarna har om läsförmågan hos eleverna och 
läsundervisningen. 

 
Undersökningen genomfördes i två delar, dels genom enkätundersökning och dels 
genom läroboksanalys. Enkäten besvarades av 23 lärare på skolan, fyra klasslärare 
och nitton ämneslärare. Böckerna som granskades var en historiebok för år 4 och 
en grundbok i svenska för grundskolans senare år. 
 
Resultaten visade att majoriteten av lärarna på Centrumskolan har formell 
utbildning om hur läsförmågan utvecklas, men flertalet av lärarna anser att deras 
kompetens inte räcker till för att hjälpa eleverna att bli bättre läsare. Majoriteten 
av lärarna använder också undervisningsmetoder där eleverna får öva 
läsförmågan, den vanligaste metoden är läsförståelse och den minst vanliga är 
fonetik.  Sjutton av de 23 tillfrågade lärarna erbjuder eleverna tillfällen att 
förbättra sin läsförmåga minst en gång i veckan.  De flesta av lärarna använder 
textbaserade läroböcker regelbundet och av de analyserade böckerna ansågs 
historieboken inte vara särskilt meningsfull, medan svenskboken ansågs vara 
meningsfull för sin målgrupp. Samtliga undersökta lärare anser att det är viktigt 
att alla elever lämnar skolan med en god läsförståelse. Majoriteten anser att lärare 
i samtliga ämnen har lika stort ansvar för att ge eleverna förutsättningar att 
utveckla läsförmågan. Den viktigaste slutsatsen är att elevernas läsförmåga inte 
övas i de praktiska ämnena, även om en god läsförmåga anses viktig även där.    
 
I diskussionen framkom att Centrumskolan ligger nära det nationella genomsnittet 
angående hur det arbetas med läsning i skolan. Detta kan man se genom att 
jämföra med Skolverkets sammanfattning av undersökningen PIRLS 2006 och 
kunskapsöversikt Vad händer med läsningen?  från 2007. Det verkar dock vara 
fler lärare på Centrumskolan än i Sverige generellt som använder läroböcker, 
något som kanske varken Smith eller Liberg skulle vara särskilt nöjda över. 
Däremot kan man se att majoriteten av lärarna använder metoder som 
överensstämmer med Smiths och Libergs teorier om hur en bra läsundervisning 
ska se ut.  
 
Även om såväl denna studie och andra större undersökningar visar en del brister i 
barn och ungdomars läsförmåga, är det tydligt att det arbetas mycket med läsning 
i skolan. Med detta i åtanke kan man kanske fråga sig varför läsundervisningen i 
den Svenska skolan har fått ett så oförtjänt dåligt rykte? 
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6.2 Källor 

6.2.1 Internetkällor 
forskning.se ”Att lära sig läsa och skriva i skolan”    
http://www.forskning.se/temaninteraktivt/teman/lasning/attlarasiglasaskrivaiskola
n.4.303f5325112d733769280003786.html  081204 kl. 10.35 
 
Kursplan för det obligatoriska skolväsendet i ämnet Svenska. 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&sko
lform=11&id=3890&extraId=2087 090122 kl 12.28 

6.2.2 Övriga källor 
Enkät utformad av Malin Nygren och Elin Bergh – Forseth (se bilaga 1)



 

Bilaga1 
Enkät till lärarna i år 3-9 på Centrumskolan om läsning. 
Vi heter Malin och Elin och läser till lärare. Vi har haft vår VFU på er skola, en på varje enhet. 
Som en del av vårt examensarbete vill vi veta vad ni anser om läsundervisningen på skolan ur ett 
personligt perspektiv. Vi vill veta hur du arbetar med läsning och vad du anser om läsning. 
Enkäten är helt anonym och i arbetet kommer det inte att framgå vilken skola vi har undersökt. 
Ni kommer däremot att få ta del av resultatet när uppsatsen är färdig. 
I enkäten använder vi vissa termer som vi anser behöver förklaras eftersom de kan tolkas olika 
av olika personer. Vi anser att läsning är en färdighet som ständigt utvecklas och kan mätas 
utifrån hur bra man är på att läsa. Om man är bra på att läsa kan i sin tur mätas genom 
läshastighet, flyt och läsförståelse. Med läsförståelse menar vi att en person förstår en text, kan 
dra egna slutsatser utifrån den och förklara innebörden för någon annan. Hur duktig man är på 
att läsa har vi valt att kalla läsförmåga. 
Ringa endast in ett svarsalternativ om inget annat anges. 
Om ni har några frågor kan ni nå oss på e-post h05malny@du.se (Malin) eller h05 elibf@du.se 
(Elin). Vår handledare heter Gisela Vilhelmsdotter och har e-post gwi@du.se. 
Tack för din medverkan! 
 
Hälsningar Elin och Malin  
 
Kön    
 
Man   Kvinna  
 
Vilka årskurser undervisar du i?  
 
_____________________________________________________________ 
 
Vilka ämnen undervisar du i? 
 
_____________________________________________________________ 
 
Är du behörig lärare?    
 
Ja  Nej  Ja, men inte inom det jag undervisar 
 

1. Har du någon formell utbildning om hur barn och ungdomar utvecklar sin läsförmåga? 
 

Ja  Nej  Delvis 
 

2. Anser du att du har tillräckliga kunskaper om hur barn och ungdomar utvecklar sin 
läsförmåga för att hjälpa dem med detta? 

 
Ja  Nej  
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3. Använder du undervisningsmetoder där du anser att eleverna blir bättre läsare och övar 
förmågan att förstå texter? 
 

Ja  Nej 
 

4. Ringa in alla de metoder du anser att du använder regelbundet i din undervisning med 
syfte att öva elevernas läsförmåga. 
 

Bänkbok/Tyst enskild läsning Eleverna läser högt för varandra 
 
När eleverna skriver egna texter Fonetik (språkljud) 
 
Grammatik Ordkunskap  
 
Rättstavning Läsförståelse/frågor om texten  
 
Högläsning (läraren läser) Föreläsa om språkregler 
 
Reflekterande samtal om texter Arbete vid datorn 
 
Annat________________________________________________________________ 
 

 
5. Hur ofta erbjuder du medvetet tillfällen för eleverna att förbättra sin läsförmåga i 

undervisningen? 
 

Dagligen Några ggr/vecka 1gång/v 1-2ggr/mån  Aldrig 
 
 

6. Hur ofta läser du högt för dina elever? 
 

Dagligen  Några ggr/vecka 1gång/v 1-2ggr/mån  Aldrig 
 
 

7. Hur ofta har ni reflekterande samtal kring de texter som eleverna läser? 
 
Alltid Nästan alltid Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 
 

8. Använder du textbaserade läroböcker regelbundet? 
 

Ja  Nej 
 

9. Vilka läroböcker använder du dig mest av i din undervisning? 
 
Titel_____________________________ Förlag_______________ Utgivningsår__________ 
 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
10. Vilka andra slags texter läses i din undervisning? Ringa in alla ni använder. 

 
Dagstidningar Kvällstidningar 
 
Magasin/veckotidningar Serietidningar 
 
Populärvetenskap Digitala texter 
 
Skönlitteratur Facklitteratur 
 
Dikter Noveller 
 
Elevproducerat material Informationstexter 
 
Annat_____________________________________________________________________ 
 

11. Hur ofta låter du eleverna bestämma vilket material de ska läsa i undervisningen? 
 

Alltid Nästan alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 
 

12. Hur viktigt anser du att det är att eleverna har en god läsförmåga i ditt/dina ämnen? 
 
Mycket viktigt Ganska viktigt Inte så viktigt Inte viktigt alls 
 

13. Hur viktigt anser du det är att alla elever lämnar skolan med en god läsförståelse där de 
kan läsa mellan raderna och dra egna slutsatser från en text? 
 
Mycket viktigt Ganska viktigt Inte så viktigt Inte viktigt alls 
 

14. Anser du att alla lärare på skolan har lika stort ansvar för att ge eleverna förutsättningar 
att utveckla sin läsförmåga? 

 
Ja  Nej 
 

15. Uppfattar du att eleverna tycker att de metoder du använder för att öka deras läsförmåga 
är för det mesta bra? 
 
Ja  Nej 
 

16. Uppfattar du att eleverna i allmänhet tycker att det material de förväntas läsa är 
meningsfullt? 
 
Ja  Nej 
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