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Abstrakt 
Vårt syfte med denna studie är att dels få en uppfattning huruvida elevens syn på sig själv som 
litterat förändrats genom delaktighet i läsutvecklingsarbetet ”Läslust” på Benzeliusskolan, i Luleå 
och dels hur denna eventuella förändring kan beskrivas och förstås. Vi har frågat oss om 
”Läslust” enligt eleven, haft någon inverkan på dennes läsutveckling? Om elevens syn på sig 
själv som läsare förändrats, hur har det i sådana fall yttrat sig? Om pedagogerna anser att det skett 
en förändring, hur kan den i sådana fall beskrivas och förstås? För att få reda på detta har vi 
genomfört en kvalitativ studie med kvalitativa intervjuer av elever och pedagoger på 
Benzeliusskolan som grund för vår studie. Vår analys av resultatet visar på att deltagande elever 
och pedagoger finner ”Läslust” stimulerande och utvecklande, från elevernas aspekt likväl som 
från pedagogernas aspekt. Vi fann att ”Läslust” ligger väl förankrat i styrdokumenten och 
genererar goda möjligheter att öka måluppfyllelsen när det gäller läsning, läsförståelse och att 
utveckla litteracitet. Vi fann också att nivågrupperingen av eleverna tycks vara en del av 
arbetssättets framgång, men vi ser också vissa faror med detta som vi problematiserar kring i 
diskussionen. 
 
Nyckelord: Litterat, läslust, läsförståelse, läsutveckling, lärande. 



   

Förord 
 

Vuxnas läsning med och för barn och unga ger dem en väg in i böckernas värld, utvecklar deras 
språk och ger dem möjlighet till stimulans av intellekt, känsla och fantasi. 
Lindö, 2005, s.17  

 
Först av allt vill vi tacka våra nära och kära för deras stora tålamod och stöd. Vi vill rikta ett 
speciellt stort tack till elever och pedagoger på Benzeliusskolan i Luleå för deras hängivna 
deltagande i denna studie. Utan er glädje och entusiasm för denna studies genomförande hade 
resultatet inte blivit lika bra. Vi vill också tacka våra underbara handledare Solange Perdahl och 
Åsa Gardelli på ”specialpedagogiken” vid Luleå tekniska universitet som visat oss vägen och gett 
oss verktygen att kunna genomföra arbetet på bästa sätt, samt även till berörda studiekamrater för 
alla goda råd och tips som underlättat vardagen. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett mycket gott samarbete. Utan varandra skulle 
arbetet ha varit oss övermäktigt och resultatet skulle troligtvis ha blivit helt annorlunda. Tack! 
 
Luleå, maj 2007 
 
Eva Eriksson och Ulrika Larsson 
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Inledning 

Vad sker när vi läser?  
Ögat följer svarta bokstavstecken på det vita papperet,  
från vänster till höger, åter och åter. 
Och varelser, natur eller tankar, som en annan tänkt,  
nyss eller för tusen år sen, stiger fram i vår inbillning. 
Det är ett underverk större än att ett sädeskorn ur faraonernas gravar förmåtts att gro. 
Och det sker var stund. 
 
Lagercrantz, 1996 

Då vi som författat denna rapport är mycket intresserade av litteratur, läsförståelse och arbete 
som främjar läslust, blev glädjen stor när vi fick höra talas om Benzeliusskolan, en skola i Luleå 
Kommun som hade påbörjat ett läsbefrämjande arbete. Då denna skola dessutom ville ha hjälp 
med analys av detta arbete, medförde det att vi bestämde oss för att undersöka följderna av deras 
arbete med ”Läslust”. 
 
Benzeliusskolan hade önskemål om att få hela processen kring ”Läslust” undersökt och 
analyserad. Vid vårt studiebesök och samtal med skolledning och pedagoger visade det sig att 
elevernas inställning var en av de viktigare punkterna att analysera. Vi valde då att fokusera vår 
studie på att undersöka om eleverna upplevde en utveckling av sin egen läsförmåga. Till vår 
glädje fann vi att den aktuella skolan hade genomfört en enkätundersökning av elevernas 
läsvanor/läsförmåga innan läslustarbetet startades upp hösten 2006. Resultatet av denna 
enkätundersökning ligger till grund för vår studie. Vi kommer att intervjua elever och pedagoger 
för att få ta del av deras syn på om det skett någon utveckling genom arbetet med ”Läslust” och 
hur denna kan förstås. 
 
Målet med denna rapport är således att försöka påvisa om det skett någon förändring i elevernas 
läsvanor/läsförmåga. Ett sekundärt mål är också att klargöra pedagogernas åsikter om eventuell 
progression hos eleverna. Den nya kunskap som vi vill erhålla i denna studie är om ett arbetssätt 
baserat på skönlitteratur och nivågruppering ger de effekter som forskningen vill göra gällande.  
Vår studie kommer att ge oss ett värdefullt verktyg för framtiden eftersom vi får en inblick i hur 
en skola arbetar aktivt med läsutvecklande arbete med elever. Vi får även en uppfattning och 
kunskap om hur ett arbetslag bestående av förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare och 
specialpedagoger samarbetar åldersövergripande för att nå ett specifikt gemensamt mål.  
 
 

Syfte  
Vårt syfte är att få en uppfattning huruvida elevens syn på sig själv som litterat förändrats genom 
delaktighet i läsutvecklingsarbetet ”Läslust” och hur denna förändring i så fall kan beskrivas och 
förstås av elever och pedagoger. 
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Det vi frågar oss är följande;  
- Har ”Läslust”, enligt eleven, haft någon inverkan på dennes läsutveckling?  
- Om elevens syn på sig själv som läsare förändrats, hur har det i sådana fall yttrat sig? 
- Om pedagogerna anser att det skett en förändring, hur kan den i sådana fall beskrivas och 

förstås? 
 

Syftesprecisering 
Begreppet litterat syftar till hur människan är som läsare och det vanligaste är att se begreppet 
”att vara litterat” (literacy) som den enkla färdigheten att kunna läsa och skriva. Enligt 
Encyclopedia Britannica (2007) innefattar begreppet ”literacy” även bland annat läskompetens, 
skrivkompetens, läsförståelse, avkodning, och ordförråd. Vår definition av att vara litterat och 
tillägna sig läsning genom literacy beskrivs närmare i stycket som benämns ”Literacybegreppet”.  
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Bakgrund 

”Språket är samtidigt ett kollektivt, interaktivt och sociokulturellt redskap. Det är därför det kan 
fungera som en länk mellan kultur, interaktion och individens tänkande.” 
Säljö, 2000, s.87 i Dialog, samspel och lärande (Dysthe, red. 2000) 

Vår bakgrund inleds med en beskrivning av Benzeliusskolans arbete med läsutveckling och sedan 
beskrivs vilken teoretisk grund skolan står på. Literacybegreppet och förankring i 
styrdokumenten förklaras sedan i korthet. Efter detta följer den tidigare forskning rörande läsning 
och läsutveckling som vi har tagit del av. Vi har valt att fokusera vår studie på de aspekter som 
rör läsutveckling, läslust och läsförståelse. I bakgrunden har vi även valt att beskriva hur de olika 
lärstrategierna ter sig och samverkar beroende på att dessa utgör en viktig grund för att bli litterat.  
 
I dagens skola ska barnen få likvärdiga möjligheter att få prova på berättelser, sagor, högläsning 
och egen tyst läsning. Det barn som redan har fått litteraturen med sig ska få mer, de barn som 
inte har fått ska få. Den svenska skolan har en härlig uppgift eftersom de har möjligheten att ge 
allt detta och även möjligheten att ge det i överflöd. Norberg (2003) anser att alla barn inte 
kommer till skolan rustade med berättelser och sagor, alla barn kommer inte heller ur trygga 
famnar och miljöer, som ger dem möjlighet att pröva sina inre förmågor. Enligt Lindö (2005) är 
det inte alla förunnat att växa upp med familjemedlemmar som själva läser och skriver vilket är 
något som författaren anser vara av stor betydelse för barnets läs- och skrivutveckling. Men alla 
barn, oavsett vilket samhällsskikt de kommer ifrån, kommer till skolan med erfarenheter. Dessa 
erfarenheter ska de få möjlighet att klä i språk och även möjlighet att förvalta och vidareutveckla. 
Barn ska få en möjlighet att känna sig stolta över sig själva och skolan ska vara en stödjande 
inrättning för alla skolbarn (Norberg, 2003). 
 
Vårt samhälle kräver en stor läsförmåga hos var och en av oss. Norberg menar att vi måste ge 
våra elever en grundläggande förmåga att behärska språket och en tilltro till den förmågan. Den 
som inte kan, eller inte erövrar denna färdighet, står ohjälpligt utanför. Vi lever i ett annorlunda 
samhälle i dag än vad vi gjorde för bara några år sedan. Litteraturläsningen har fått konkurrens av 
nätbaserade kommunikationsformer. Barn börjar tidigt ägna en stor del av sin lediga tid åt att 
exempelvis spela olika dator- och videospel. De olika medierna och dagens populärkultur utgör 
en allt viktigare del av barns och ungdomars livsvärldar i vårt samhälle. Det skrivna ordet får mer 
och mer stå tillbaka för andra visuella uttrycksformer. Det har även tillkommit nya sätt att läsa 
och skriva, allt detta enligt Liberg (2006). Huvudmålet för läs- och skrivundervisning i 
grundskolan är, enligt Björk och Liberg (1996) att utbilda intresserade och motiverade läsare och 
skribenter som vågar och vill läsa och skriva för en mängd olika syften. 
 

Teoretiska utgångspunkter 
Olika teoretiska uppfattningar och psykologiska och pedagogiska teorier innehåller vitt skilda 
uppfattningar om hur lärande skall tolkas och vad som är givande former för att undervisa och 
förmedla kunskaper. Enligt Strandberg (2006) finns på den ena kanten de som menar att världen 
”har övertaget”, att världen ensidigt påverkar människan. Barnet är ett tomt blad och 
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vuxenvärlden bestämmer vad som skall skrivas på detta blad. Vuxna har en huvudroll och 
skolundervisning är central. Inom psykologin återfinns behaviorism på denna kant. På den andra 
kanten finns de som menar att människan redan från födseln besitter de egenskaper som steg för 
steg mognar fram för att sedan förverkligas i världen. Barnet är som Strandberg benämner det ett 
blomfrö som ska skyddas och vattnas. Det finns även en annan röst, nämligen Vygotskijs som 
förespråkar det sociokulturella lärandet, som menar att den dualistiska uppdelningen mellan inre 
och yttre, och mellan människa och människans värld är felaktig. 
 
Sociokulturellt lärande, har enligt Strandberg (2006) sin främste företrädare i Lev Vygotskij, som 
påstod att barnets språkutveckling var beroende av den miljö det lever i. Därför är det enligt 
Vygotskij (1999) viktigt att barnet får många och varierade möjligheter att vara aktivt och 
undersöka sin omgivning. Vygotskij ansåg vidare att språket är ett nödvändigt redskap för 
tänkandet och han ansåg att barnet kan ta till sig och omvandla ny kunskap och information så att 
barnet upplever det som sin egen kunskap. Det är alltså viktigt att med egna ord kunna uttrycka 
ny kunskap. Vygotskij hävdade att de invecklade förmågor som den vuxne behärskar inte kan 
förklaras utifrån medfödda anlag utan han ansåg att barnet tillägnar sig det logiska och 
viljemässiga tänkandet via kulturarvet. Enligt pedagogerna på Benzeliusskolan bygger ”Läslust” 
på socialt samspel mellan eleverna sinsemellan och även mellan elever och pedagoger. Även 
kursplanen i svenska (Skolverket, 2000) påtalar att språket har en nyckelfunktion i skolarbetet 
och att språket ger förutsättningar för kommunikation och samarbete med andra.   
 

Benzeliusskolans arbete med ”Läslust” 
Anledningen till att Benzeliusskolan initierade detta läsutvecklingsarbete hade sin grund i att 
pedagogerna hade uppmärksammat att det varje läsår var någon eller några elever som inte nådde 
de av Benzeliusskolan nedbrutna kunskapsmålen i år tre. Denna trend ville Benzeliusskolan om 
möjligt bryta. Detta medförde att pedagogerna började söka efter alternativa sätt att arbeta med 
läs- och skrivundervisning. Vid samma tidpunkt tog Benzeliusskolan del av en skrivelse som rör 
ett förbättringsområde från Barn- och utbildningsnämnden i Luleå. Denna skrivelse behandlar 
frågan om hur viktigt det är att fler elever når målen i de nationella styrdokumenten för 
grundskolan. Pedagogerna ansåg att detta förbättringsområde var något att ta fasta på då de sett 
att den dåvarande modellen för läsinlärning som pedagogerna arbetade efter, inte medförde att 
alla elever utvecklade sin litterata kapacitet. Benzeliusskolan, Luleå arbetar därför sedan hösten 
2006 med läsutveckling fritt efter en modell från Svarteskolan i Ystad. 
 
Benzeliusskolans läsutvecklingsarbete har fått namnet ”Läslust” och målet med ”Läslust” är att 
eleverna ska utvecklas till aktiva läsare snabbare än vad som har skett hittills. Anledningen till att 
detta ses som viktigt är att grunden till mycket av lärande i skolan utgår från läsning och att förstå 
det man läser. Innan läsutvecklingsarbetet startades upp genomfördes en enkätundersökning där 
eleverna fick svara på frågor rörande deras intresse av att läsa. Resultatet av denna enkät (bilaga 
1) visade på att ett flertal av eleverna inte ansåg att läsning var roligt och inte gärna läste av egen 
fri vilja. Detta resultat blev grunden till hur läsutvecklingsarbetet planerades och sedan 
påbörjades, och det är även detta resultat som är grunden till vår empiriska studie. 
 
Målet med ”Läslust” är att det ska utveckla elevernas läsupplevelser samt stimulera deras lust att 
läsa i allmänhet. Benzeliusskolan är en år 0 – år 6-skola och arbetet med ”Läslust” sker i alla 
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årskurser. Arbetet bedrivs åldersintegrerat då pedagogerna anser att det är i det spannet som 
”Läslust” har störst utvecklingspotential för eleverna. Arbetet sker dock på tre nivåer för att inte 
skillnaderna ska bli alltför stora mellan eleverna.  
 
I den första gruppen arbetar förskoleklassen tillsammans med år 1 och år 2. Den gruppen är sedan 
indelad i undergrupper; fonologi, läsinlärning och läsklubb. Sedan delas barnen in i dessa grupper 
efter deras förkunskaper. Det innebär att den 6-åring som redan kan läsa får delta i undervisning 
anpassad efter dennes språkliga utvecklingsnivå. På samma sätt så får den 7-åring eller 8-åring 
som inte har knäckt läskoden ta plats i en grupp där övningar genomförs anpassade efter dennes 
språkliga kunskapsnivå. Arbetet för den enskilde eleven är därmed individanpassat. När en elev 
bedöms ha nått de uppställda målen på en nivå så får eleven gå vidare till nästa nivå. För eleverna 
i år 3 t.o.m. år 6 arbetar pedagogerna med högläsning och boksamtal. Syftet är att göra eleverna 
medvetna om hur man lyssnar aktivt och varför det är viktigt att reflektera över vad man läser. I 
denna grupp har eleverna delats in i 10 undergrupper med ca 11 barn i varje grupp. 
Åldersintegreringen bland de äldre eleverna är upplagd så att elever i år 3- år 4 samarbetar och 
elever i år 5- år 6 samarbetar. 
 
Den undersökta skolan arbetar enligt PBL, Problembaserat lärande, som kort innebär att 
pedagogerna hela tiden under arbetets gång (gemensamt med andra, i grupp eller enskilt) ställer 
sig frågor som ska besvaras eller ställer upp problem som skall lösas. Enligt Scherp (2003) kallas 
denna form för problemlösning för lärande samtal. Metodens syfte är att genom samtal mellan 
alla parter i skolan nå en lösning av aktuella problem, där de berörda utgår från problem eller 
utvecklingsområden som upplevs angelägna på skolan. 
 

Bornholmsmodellen  

Benzeliusskolan arbetar i förskoleklassen enligt Bornholmsmodellen, som är en metod för att 
höja den fonologiska medvetenheten hos förskolebarn genom planmässiga och tillrättalagda 
övningar och lekar. Fonologi handlar enligt Arnqvist (1993) om hur vi förstår eller uppfattar 
fonem, det vill säga språkljud, och hur vi producerar dessa språkljud. Bornholmsmodellens 
material bygger på språklekar vilka har till syfte att stimulera den språkliga medvetenheten innan 
man börjar med läsinlärning i skolan och kan därmed förebygga läs- och skrivsvårigheter. 
Häggström och Lundberg (1994) beskriver denna metod som att lärandet går från helheten i 
språket ner mot den mer avsmalnande tratten tills eleven till slut når de abstrakta, svåråtkomliga 
fonemen. Arbetet går ut på att träna barnen i att upptäcka språkets ljudmässiga struktur och talets 
segmentering. Tyngdpunkten ligger på språklekar, som delas in i fem grupper: lyssnandelekar, 
rim och ramsor, meningar och ord, stavelser och till slut fonem. Lekarna är varierade för att 
språklekstunderna ska kännas stimulerande och roliga för eleverna att delta i.  
 

Nivågruppering och differentiering i lärande 
Individanpassat lärande, eller som Wallby, Carlsson och Nyström (2001) uttrycker det, 
differentiering, används för att beteckna att undervisning utformas olika för olika elever. 
Eftersom alla elever är olika kan inte undervisningen vara likadan för alla och då är målet att 
undervisningen ska passa alla olika elever. Persson (2001) anser att det föreligger en 
differentieringsproblematik som för pedagogerna innebär att de måste åstadkomma en likvärdig 
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utbildning för alla elever samtidigt som alla individers olikheter ska tillmötesgås. Persson skiljer 
även på organisatorisk och pedagogisk differentiering. Den organisatoriska differentieringen 
känner vi exempelvis igen från 1980-talets uppdelning av allmän och särskild kurs i engelska och 
matematik. Det medför då att mer homogena grupper skapas och att individualiseringen sägs ske 
på gruppnivå. Detta är också ett exempel på yttre differentiering. Den pedagogiska 
differentieringen bygger på att pedagogen utgår från förhållandet att eleverna befinner sig på 
olika nivåer i en rad avseenden när planering av lärostoff och arbetsformer sker (ibid.). 
 
Wallby, Carlsson och Nyström (2001) anser att differentiering kan ske inom klassens ram eller 
genom att mer homogena smågrupper skapas över åldersgränser. Detta är ett exempel på 
nivågruppering som utgör inre differentiering, vilket inte heller regleras av styrdokumenten utan 
beslutas lokalt. Dessa grupper kan bildas efter exempelvis intresse, kön, inlärningsstil, 
prestations- och ambitionsnivåer. Det är viktigt att gruppsammansättningen är flexibel vid 
nivågruppering eftersom eleven ska ha möjlighet att byta grupp om denna grupp inte svarar mot 
den kunskapsnivå som eleven har. Författarna ovan anser att det finns anledning att tro att det inte 
i första hand är den gruppering som eleverna ingår i som påverkar resultatet, utan istället är det 
undervisningens innehåll och utformning som är det som ger utslag vid nivågruppering. 
Författarna anser att för de allra duktigaste eleverna finns det vissa vinster med nivågruppering, 
men bara om de får möjlighet att lära sig något inom de områden som de annars inte kommer i 
kontakt med. De menar vidare att nivågruppering kan ha goda effekter för de lågpresterande 
eleverna om det genomförs på ett bra och medvetet sätt av undervisande pedagoger. Då är det 
viktigt att ge eleverna utmaningar anpassade för deras utvecklingsnivå. Den allvarligaste 
invändningen gentemot nivågruppering gäller just mot de lägsta nivåerna och det är på denna 
nivå som författarna anser att en förbättring av undervisningen måste ske. Med detta menas att i 
många förekommande fall där nivågruppering av elever används, känner sig eleverna ofta 
stämplade utifrån den grupp de tillhör. Författarna ovan menar att elevernas självkänsla kan 
påverkas negativt, de kan identifiera sig själva som ”dumma” och därför inte ens försöker lära sig 
något nytt. En annan invändning är att svagare elever många gånger behöver den stimulans och 
uppmuntran som närvaron av duktigare elever kan ge (ibid.).  
 

Läslust 
Lusten till läsning är starkt sammankopplad med den meningsfullhet som eleverna ser i läsandet. 
Om eleverna upplever läsandet som meningslöst, läser de med leda. Läsningen blir något man 
gör utifrån plikt, ofta i syfte att göra andra människor nöjda. Innehållet känns inte intressant och 
läsningen blir en mekanisk aktivitet. För att eleverna ska läsa med lust, ska de läsa för att nå egen 
tillfredsställelse (Avrin, 2004). Alla pedagoger är förmodligen överens om att lusten till läsning 
är en av de mest avgörande faktorerna för en lyckad läsinlärning och läsutveckling. Detta 
bevittnas av de otaliga läsprojekt som genomförs i många skolor, så även i vår undersökta skola. 
Läsprojekten kallas exempelvis ”Läsglädje”, ”Läslust” eller liknande, och syftar till att fler elever 
ska få lust att läsa och därmed utvecklas som läsare. Många av dessa projekt når enligt Avrin 
goda resultat. 
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Literacybegreppet 
Fram till 1959 fanns det enligt Trageton (2005) en skarp skiljelinje mellan läsning och skrivning, 
där läsningen hade den dominerande platsen och skrivning ansågs vara av sekundär vikt. Idag 
finns det enligt honom ett nära samarbete och en jämnare växelverkan mellan dessa områden. Det 
gemensamma begreppet ”literacy” lyfter fram detta samband. Muntlig språkutveckling är en 
förutsättning för skriftspråklig utveckling och till den skriftspråkliga utvecklingen hör både 
skrivning och läsning. Det vanligaste är att se begreppet literacy som den enkla färdigheten att 
läsa och skriva, men enligt Encyclopedia Britannica (2007) innefattar begreppet literacy bland 
annat läskompetens, skrivkompetens, läsförståelse, avkodning, och ordförråd. 
  
Begreppet ”literacy” är svåröversatt till svenska och har i Sverige liksom i den engelskspråkiga 
världen haft en begränsad betydelse. I såväl engelskspråkig som svensk litteratur har innebörden i 
begreppet kommit att förändras över tid. Literacybegreppet är för närvarande väl 
uppmärksammat och problematiserat i svensk forskning och i många framställningar används, i 
brist på ett svenskt begrepp, det engelska ”literacy”. Försök att finna svenska termer görs 
efterhand. Under de senaste åren har begreppet litteracitet vunnit terräng (Ewald, 2007). 
 

Barnets syn på sig själv som litterat 

Enligt Öster (2004) så bedömer överlag 9-15 åringarna i Sverige sina egna läsfärdigheter som 
goda. Cirka 4 procent av de svenska barnen uppger att de är svaga läsare. 82 procent uppger att 
de är goda läsare. En fjärdedel, 25 procent, svarar att de läser mindre än tidigare. En av de 
orsaker som enligt barnen själva påverkar intresset för att läsa på fritiden är exempelvis 
tidsfaktorn. De anser sig inte ha tid att läsa på grund av andra fritidsaktiviteter. En andel av de 
tillfrågade barnen anser att läsning på fritiden inte hör hemma i deras sociala nätverk, utan 
läsning är något som den socialt inaktive befattar sig med. En annan orsak är enligt vissa barn att 
den skolrelaterade läsningen tar mycket tid och med detta menar de att det inte finns någon tid 
eller ork över till spontan läsning på fritiden efter utförda fritidsaktiviteter och läxor. Tilläggas 
kan, att resultaten av undersökningen pekar på att högläsning visserligen inte är en garanti för att 
barnen blir läsare, men också att om det inte läses högt för barnen finns det risk för att de inte blir 
läsare alls (ibid.). 
 

Läsningens betydelse för språkutvecklingen 

Enligt Amborn och Hansson (2002) går läsningens betydelse för språkutvecklingen inte att 
överskatta. Barn ska läsa innan de kan läsa vilket de gör genom en så kallad ”litterär amning”. 
Denna ”litterära amning” innebär enligt Lindö (2005) att barnet får sinnliga upplevelser av 
böckernas världar innan de själv kan läsa och skriva. Samvaro över en bok kan väcka intresse för 
läsande och även för skrivande för resten av livet. Den första och vanligaste situationen är 
förmodligen stunden när vi tittar i bilderböcker eller läser sagor för våra barn i hemmet eller på 
förskolan (Liberg, 2006). Böckerna och bilderna ger oss tillfälle och möjlighet att samtala om 
sådant som ligger ”långt bortom dörrmattans smågrus och kisspölarna bredvid toastolen” 
(Amborn & Hansson). Det allra viktigaste är att barnen får en identitet som läsare och de ska se 
sig själva som läsande personer. De ska känna tilltro till sin egen förmåga att både lära sig att läsa 
och att utvecklas som läsare (Avrin, 2004). Hälften av en människas ordförråd skapas före sju års 
ålder, menar språkforskare runt om i världen. För språkutvecklingens skull bör barn alltså läsa 
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innan de kan läsa. Vårt eget språk kanske räcker långt men det ligger ett hav av språklig 
stimulans i floden av barnböcker (Amborn & Hansson). 
 
Myrberg (2004) skriver i en artikel i Locus att kraven på läs- och skrivförmåga i läroplanen kan 
jämföras med ett ”medborgarkörkort”. Författaren menar att den som inte klarar kravnivåerna lätt 
faller offer för vilseledande och förenklade budskap, såväl när det gäller politisk opinionsbildning 
som marknadsföring av tjänster och varor. Den som inte kan läsa, skriva och tala så att tillvaron 
blir mer begriplig och därmed också möjlig att påverka är enligt Statens offentliga utredningar 
(SOU, 1997:108) på många avgörande sätt utestängd från samhällsgemenskapen. Även Amborn 
och Hansson (2002) påpekar den enskilda individens fördelar av att vara läskunnig för att kunna 
delta aktivt i samhället men även samhällets behov av aktiva samhällsmedborgare för erövrande 
av nya internationella marknadsandelar. Amborn och Hansson skriver vidare om vikten av att 
eleverna genom skönlitteraturen kan förstå världen och sig själva och att litteraturen fungerar som 
ett kitt i en kulturgemenskap. Utan läsning är det en risk att individen faller utanför den kulturella 
gemenskapen och barnen och ungdomarna ska enligt Bjar och Liberg (2003) ges möjlighet att 
utveckla en förmåga för att kunna vara aktiva i samhällets demokratiska processer. 
 

Styrdokumenten kopplade till ”Läslust” 
I läroplanen anger regering och riksdag de grundläggande värden som ska prägla skolans 
verksamhet och de mål och riktlinjer som ska gälla för den. Vid sidan av dessa föreskrifter för 
skolans verksamhet finns kursplaner. De är båda bindande föreskrifter som uttrycker de krav 
staten ställer på utbildningen. Kursplanerna är utformade för att förklara vad alla elever ska lära 
sig i ett visst ämne men de lämnar liksom läroplanerna stort utrymme för lärare och elever att 
självständigt tolka och välja innehåll och arbetsmetoder. Kursplanerna lägger fast de 
kunskapskvaliteter som undervisningen skall utveckla och anger därmed en ram inom vilken val 
av stoff och metoder ska göras lokalt. På varje skola och i varje klass måste lärare tolka de 
nationella kursplanerna och planera och utvärdera undervisningen tillsammans med eleverna 
(Skolverket, 2000). 
 
I Läroplanen Lpo94 (2006b), under rubriken ”Skolans värdegrund och uppdrag” kan läsaren sluta 
sig till att det är av yttersta vikt att undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov. Undervisningen ska ha sin utgångspunkt i elevernas bakgrund, deras tidigare erfarenheter 
och i deras språk och allmänna kunskaper. Den ska dessutom ge eleven rika möjligheter att 
samtala, läsa och skriva för att eleven på så sätt ska utveckla sina möjligheter att kommunicera 
och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Benzeliusskolans läsutvecklingsarbete ”Läslust” 
bygger på dessa hörnstenar vilket ger eleverna rika möjligheter att utveckla sitt språk och sin 
litterata kapacitet. Läsutvecklingsarbetet har även som mål att eleven, enligt intentionerna i 
kursplanen i svenska för grundskolan (Skolverket, 2000), ska utveckla sin fantasi och kreativitet 
och lust att lära, genom att läsa skönlitteratur såväl i skolan som på fritiden. Eleverna ska på så 
sätt utvecklas till aktiva självständiga läsare. 
 
Ett av läroplanens (Lpo94, 2006b) strävansmål i kapitel 2.2 angående kunskaper är att skolan ska 
sträva efter att varje elev lär sig lyssna, diskutera och argumentera. Dessa kunskaper blir elevens 
redskap för att kunna arbeta i ett vidare perspektiv med att lära sig att formulera antaganden, lösa 
problem, reflektera och kritiskt granska och värdera. Benzeliusskolans läsutvecklingsarbete 
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”Läslust” strävar mot detta mål då den djupare läsförståelsen förutsätter dessa kunskaper. Den 
djupare läsförståelsen är en viktig del av ”Läslust” eftersom förmågan att kunna förstå det man 
läser är en förutsättning för ett aktivt socialt liv i dagens samhälle. Kursplanen i svenska för 
grundskolan (Skolverket, 2000), kapitlet ”Ämnets syfte och roll i utbildningen”, poängterar även 
det att språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan såväl som för elevernas fortsatta 
liv och verksamhet. Detta är även en av de grundläggande hörnstenarna som utbildning i 
grundskolan ska syfta till enligt Skollagen (1985:1100, 4:e kap, 1§, Grundskolan). 
 
Benzeliusskolan har med detta läsutvecklingsarbete som långsiktigt mål att efter genomgången 
grundskola ska alla elever behärska det svenska språket och kunna lyssna och läsa aktivt och 
även kunna uttrycka idéer och tankar i tal och skrift. Detta är också ett av läroplanens (Lpo94, 
2006b) grundläggande mål att uppnå i kapitel 2.2 kunskaper. 
 
Grundskolans styrdokument, d.v.s. läroplaner, kursplaner, skollagen och andra förordningar som 
skolorna måste följa, pekar på vikten av att kunna läsa och skriva då det är en förutsättning för att 
individen ska ha ett bra socialt liv. Myndigheten för skolutveckling (2006) anser därför att 
skolorna under åren framöver behöver ägna mer kraft åt läs-, skriv- och språkutveckling. Därför 
är det för oss intressant att få undersöka hur en skola arbetar med läs- och skrivutveckling. Den 
enskilda skolan bör även enligt ovanstående ha ett förbättringsarbete som vilar på ett 
förhållningssätt som kan beskrivas som ”nedifrån och upp” och med det menar Myndigheten för 
skolutveckling att framgången på skolnivå är beroende av hur väl skolans aktörer förmår att 
planera, förankra och genomföra sin verksamhet. 
 

Läsundervisningens vara eller inte vara 
Svedner (1999) ställer i boken Svenskämnet och svenskundervisningen frågan om 
litteraturläsningen i skolan behöver motiveras? Svaret på detta enligt Svedner är; ja, självklart. 
Han anser vidare att vi som pedagoger måste kunna tala om varför litteraturläsningen är viktig 
och varför den fått så stor plats i svenskämnets kursplan. Det har inte alltid varit självklart att 
litteraturen skall ha denna betydelse. Under 1960- och 70-talen var skönlitteraturen t.ex. en 
tämligen obetydlig del av ämnet svenska i grundskolan. Varför har då skönlitteraturen blivit så 
betydelsefull de senaste åren? Svedner anser att en viktig orsak är den utveckling som har skett 
på senare år i samhället, nämligen att skönlitteraturen uppfattas inte längre enbart som 
avkoppling utan ses också som en ”påkoppling”, något som ger kunskap. Litteraturens funktion 
blir inte bara den emotionella upplevelse, som eleven kan få ut av sin läsning, utan också något 
mer. För att vi skall nå eleverna och påverka deras förhållningssätt till litteratur krävs det 
litteratur som fängslar. Inget annat medium stöttar språkutvecklingen och känslan för språkliga 
nyanser, så som skönlitteratur gör. Skönlitteratur inverkar också socialt och emotionellt på 
värderingar och förhållningssätt och utvecklar då empati och förståelse för andra (Lindö, 2005, 
Norberg, 2003). Lagercrantz (1996) beskriver en god bok som något som ger läsaren en 
förnimmelse av att det är vår erfarenhet vi läser om. När litteraturen är som bäst tycker vi att vi 
plötsligt minns något viktigt som vi vetat men glömt. 
  
Elbro (2004) anser att för den så viktiga läsundervisningen finns det otaliga exempel på 
metodiska anvisningar och rekommendationer för läsundervisning som saknar ordentlig 
dokumentation. Det härrör sig från ett ekonomiskt perspektiv då det är väldigt dyrt att genomföra 
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ordentliga undersökningar (effektundersökningar) av vad som verkligen har visat sig fungera i 
undervisningen. Det är också så att för att en effektundersökning ska kunna vara användbar för 
andra skolor än den studerade skolan så behövs det en jämförande kontrollgrupp, vilket saknas i 
många undersökningar (ibid.). Målet med läsundervisningen är enligt Liberg (2006) att alla 
elever når ett effektivt utvecklat läsande. Med ett effektivt utvecklat läsande menas enligt Liberg 
att eleverna använder sin läsning självmant för att ta reda på saker eller för att få upplevelser. 
Eleverna läser i ett kommunikativt syfte och de läser för att lära sig. Det handlar om ett aktivt 
arbete hos både pedagoger och elever för att läsförmågan ständigt ska förbättras. 
 
För att individen ska kunna ta makt över sitt eget liv måste denne alltså, som vi skriver i 
inledningen av denna rapport, kunna bemästra mer än grundläggande läs- och skrivfärdigheter. 
Individen måste enligt Statens offentliga utredningar (SOU 1997:108), kunna läsa och skriva på 
ett sådant sätt så att världen blir tolkningsbar. Persson och Sahlström (1999) anser att läsning och 
skrivning har blivit betydelsefulla inslag i mänskligt liv och blir allt väsentligare i dagens 
samhälle. Skolan som institution har därför ett stort ansvar för alla elevers språkutveckling och 
därmed för deras övning i att använda språket som ett redskap för kommunikation och lärande. 
 

Språkutveckling 
Enligt Elbro (2004) är barns tidiga uppmärksamhet på de enskilda språkljuden en av de starkaste, 
och också bäst undersökta indikatorerna för hur det går med barnens senare läsutveckling. Därför 
finns det, en mycket god anledning att arbeta intensivt med de yngre barnens bokstavskännedom 
och uppmärksamhet på språkljuden redan i förskoleåldern. Tilltron till den egna språkliga 
förmågan har stor betydelse för den enskilde individens språkutveckling. Det gäller att barn ser 
på sig själva som läsande och skrivande människor eller i alla fall som blivande läsande och 
skrivande människor för att de ska bli skriftspråkliga. Barnet måste känna tilltro till sin egen 
förmåga att lära och mötas av tilltro till den förmågan av pedagoger, lärare och kamrater (SOU 
1997:108).  
 
Vid sju års ålder är de flesta barn enligt Arnqvist (1993) förvånansvärt goda talare med tanke på 
den korta tid de haft till förfogande för att lära sig ett så komplicerat system. Det kan dock vara 
betydelsefullt att känna till att språket har fyra sidor och att alla dessa inte blir färdiga samtidigt 
hos barnet. Vid skolstarten talar de flesta barn rent, dvs. de bemästrar språkets fonologiska sida, 
den som omfattar språkljuden. Fonologi handlar om hur vi förstår eller uppfattar språkljud och 
hur vi producerar språkljud. Språkljuden skiljer sig åt i olika språk. Den fonologiska utvecklingen 
handlar om hur vi lär oss att skilja på olika språkljud men också hur vi lär oss att forma de olika 
språkljuden. Nästa sida av språket som barnen lär sig hantera är den talade vardagsgrammatik 
som finns runt omkring dem. Det återstår dock en hel del komplicerade syntaktiska 
konstruktioner att lära sig under skoltiden. Den tredje sidan av språket är dess semantiska sida, 
som består av ords betydelse och relationer och fortsätter att utvecklas hela livet. Denna sida av 
språket är den som är mest påverkad av den sociala miljö som barnet lever i. Den fjärde av 
språkets sidor, den pragmatiska sidan, handlar om språkanvändning och fortsätter även den att 
utvecklas hela livet (ibid.). Effektiv språkanvändning handlar bl. a. om att kunna fånga lyssnarens 
uppmärksamhet, att ta hänsyn till lyssnarens tidigare erfarenheter och kunskaper och att vara 
lyhörd för feedback från lyssnaren under samtalets gång (Taube, 1997). 
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Elbro (2004) menar också att själva läserfarenheterna är en mycket viktig källa till nya ord vilket 
är en förutsättning för att det ska kunna ske en läsutveckling hos barnet. Detta kan redovisas i ett 
cirkelresonemang som har innebörden att; ett gott ordförråd är en förutsättning för god 
läsförståelse, samtidigt som mycket läsning är en viktig källa till ett gott ordförråd. Det är också 
detta som är källan till ibland stora skillnader, i elevers läsutveckling. De redan duktiga läsarna 
blir snabbt ännu duktigare, medan de svaga går långsamt framåt (ibid.). 
 

Läsningens olika sidor 

Det är viktigt att se och förstå ömsesidigheten och samspelet mellan läsningens olika sidor. En 
god fonologisk medvetenhet underlättar ordavkodningen och en god ordavkodning har positiv 
inverkan både på den fonologiska medvetenheten och även på flytet i läsningen av text. När man 
har lärt sig att avkoda skrivna ord, får man samtidigt en klarare uppfattning om hur de talade 
orden egentligen är uppbyggda (Lundberg & Herrlin, 2005). God läsförmåga förutsätter enligt 
Jacobsson och Svensson (2006), adekvat språklig förståelse och automatiserad ordavkodning. 
När avkodningen går lätt och snabbt kan man också få bättre flyt i läsningen av hela meningar. 
En fin rytm i läsningen, där satsbyggnaden rinner fram, underlättar också identifieringen av 
enskilda ord, d.v.s. ordavkodningen. Flytet har positiv inverkan på läsförståelsen, samtidigt som 
en god läsförståelse bidrar till bättre flyt i läsningen. Den som läser med gott flyt kan lättare 
minnas början av en mening eller ett avsnitt och kan därmed lättare integrera olika delar av en 
text och på så sätt förstå den bättre. Den energi som man hade behövt för att avkoda ord och få 
ordning på meningsbyggnaden, kan istället användas på det mentala arbete som behövs för att 
förstå en text. God läsförståelse är en förutsättning för ett positivt läsintresse, och läsintresset gör 
att förståelsen blir bättre (Lundberg & Herrlin). Enligt Myrberg (2004) så spelar ordförrådet en 
nyckelroll för den fortsatta utvecklingen av läsförmåga. 80 procent av orden i ”läsordsförrådet” 
uppträder nästan aldrig i det vardagliga talspråket. Det är alltså nödvändigt att möta skrivna texter 
för att utveckla sitt ordförråd. 
  

Lärstrategier 
Det finns flera olika strategier för att lära sig att läsa och skriva. Eftersom alla barn inte lär sig 
läsa och skriva på samma sätt, måste de erbjudas olika arbetssätt så att deras varierande behov 
och skilda förutsättningar tillgodoses. Då får man som lärare bättre möjligheter att bygga på det 
som är varje enskilt barns starka sida (Björk & Liberg, 1996). Ofta använder läraren en blandning 
av syntetiska och analytisk metoder för läsinlärning eftersom de två teknikerna ofta stödjer 
varandra inbördes (Norberg, 2003). Syntetisk läsinlärningsmetod innebär att man inleder 
inlärningen med ordens minsta delar och sätter samman dessa till en helhet. Analytisk 
läsinlärningsmetod innebär att man utgår från någon form av helhet, exempelvis en skönlitterär 
text och sedan analyserar sig ner till delarna (Längsjö & Nilsson, 2005).  
 
Att använda sig av benämningarna avkodning och förståelse är en annan syn som Thornéus 
(2000) beskriver som att avkodning står för översättning av bokstäverna till språkliga enheter av 
olika slag. Förståelse fokuserar däremot i första hand på förståelsen av en text innan eleven börjar 
arbeta med bokstäverna. Förståelse och avkodning är naturligtvis inte oberoende delkomponenter 
i läsning utan samspelar på ett komplicerat sätt (ibid.). De som väljer avkodning menar att man 
först bör träna avkodning och automatisera denna innan man kan söka förståelse. Den andra sidan 
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väljer först förståelse och baserar det på barns behov av mening för det de arbetar med (Längsjö 
& Nilsson, 2005). 
 
Frost (2002) ställer de två uppfattningarna om hur läsundervisningen ska läggas upp, analytisk 
och syntetisk, mot varandra. Författaren anser att det är uppenbart att den analytiska traditionen 
rent generellt har en mer allsidig och nyanserad inställning till läsundervisningen jämfört med hur 
man brukar arbeta inom den syntetiska. Det går inte att prata om antingen eller eftersom 
traditionerna var för sig inte täcker in samtliga aspekter. Liberg (2006) menar att i tidigare 
forskning var man oense om vilken metod som var bäst, analytisk (helordsmetod) eller syntetisk 
(ljudmetod). Det fanns två grupper av forskare med olika uppfattningar. I dag menar forskarna 
däremot att det är viktigt att kombinera dem båda för ett optimalt resultat. 
 
Norberg (2003) beskriver skillnaden mellan ljudmetoden och helordsmetoden enligt följande. 
Med ljudmetoden börjar man med två ljud, en konsonant och en vokal, och bygger sedan på med 
ljud för ljud tills hela alfabetet är klart. Man arbetar sedan med alla sinnen: ljudar, klipper, målar, 
letar efter formen, följer formen i sandpapper, letar efter bilder som börjar på ljudet och ritar 
formen först och skriver den sen. Det viktiga är att varje barn får tillräckligt lång tid på sig så att 
bokstavssymbol och ljud riktigt får tid att fastna. I helordsmetoden startar undervisningen med 
hela ord och analysen sker därefter utifrån dessa av barnen valda ord. Man utgår oftast från en 
gemensam text, som barn och lärare författar tillsammans. Barnen hittar på meningar och läraren 
skriver ner dem. Därefter utför de gemensamt en ljudanalys av ett enkelt ord. I helordsmetoden 
utgår undervisning från ord som fascinerat det enskilda barnet, så kallade laddade ord, såsom 
namn, leksaker eller djur. Björk och Liberg (1996) menar att många lärare använder en av LTG – 
undervisningen (Läsning på talets grund) inspirerad inlärningsgång som innehåller olika moment. 
Enligt denna börjar barnen med att t.ex. spåra bokstavsformen och sedan måla den på tavlan. 
Bokstaven övas därefter bl. a på papper och till sist i en så kallad finbok. För att lära sig 
arbetsgången utgår man tillsammans från några bokstäver som förekommit i de första 
dikteringarna. Därpå fortsätter barnen att öva bokstavsformerna på egen hand. Två av de mest 
använda helordsmetoderna är LTG – Läsning på talets grund och Whole Language-metoden. Två 
av de mest använda ljudmetoderna är Wittingmetoden och den svenska ljudmetoden. 
 

Högläsning 
Högläsning har sin givna plats genom hela grundskoletiden och den har en stor uppgift, nämligen 
att locka barnet in i litteraturen (Norberg, 2003). Lindö (Garme, 1997) menar att de lärare som 
hon har talat med är övertygade om att gemensamma skönlitterära upplevelser kan skapa 
klassrumsgemenskap, utveckla relationer, få eleverna att bry sig om varandra och fördjupa 
förståelsen om dem själva och sin omvärld. Valet av texter som läses i klassen är därför av största 
vikt. Både högläsningsböcker och texter som eleverna läser själva ska väljas med omsorg. För att 
eleverna ska engageras av läsandet, måste texterna beröra dem och innehållet vara meningsfullt 
för dem. Eleverna ska kunna identifiera sig med personerna i berättelserna. Eleverna ska få 
uppleva starka känslor med hjälp av läsandet (Avrin, 2004, Doverborg & Pramling Samuelsson, 
2000, Lindö, 2005).  
 
Vygotskij (1999) menar att det som barnet kan göra i samverkan idag, kan det göra på egen hand 
i morgon. Vygotskij benämner detta som den proximala utvecklingszonen vilket betyder att varje 
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barn, med hjälp av en vuxen kan bemästra mer än vad det kan på egen hand, fastän bara inom 
gränserna för den utvecklingsnivå som barnet befinner sig på vid det tillfället. Högläsningsboken 
är ett medel för lärande som finns inom denna zon eftersom barnen får uppleva texter som de 
själva kan bemästra i framtiden. I en klass där eleverna håller på att utvecklas som läsare ska man 
naturligtvis använda mycket tid till läsning. Detta innefattar både enskild läsning, läsning i grupp, 
läsning tillsammans och självklart högläsning. Lindö (2002) anser att det är angeläget att varje 
skola utvecklar en gemensam hållning kring barns läs- och skrivundervisning.  
 

Läs- och skrivkultur 
Att bygga upp en dynamisk läs- och skrivkultur på varje skola är enligt Lindö (2002) en viktig 
uppgift och till det behövs en gemensam arbetsplan. Lindö anser vidare att pedagoger och lärare 
måste skapa dialogiska rum, d.v.s. lärmiljöer där barn och unga utifrån sina olika erfarenheter får 
rika tillfällen till muntlig och skriftlig kommunikation kring viktiga frågor och upplevelser med 
jämnåriga och vuxna. Detta därför att människans språk är socialt och kulturellt och det utvecklas 
i social kontakt med andra. Vygotskij (1999) ansåg att barns språkutveckling är beroende av den 
miljö det befinner sig i, vilket innebär att möjligheterna för barnet att aktivt undersöka sin 
omgivning måste vara många och av varierande art. Är dessa möjligheter små eller obefintliga för 
barnet hämmar alltså miljön barnets naturliga språkutveckling (ibid.). 
 
Säljö (2000) beskriver det dilemma som institutionen skolan hamnar i eftersom skola och 
utbildning är den socialt organiserade utvecklingszon som samhället erbjuder. Det är här 
människor med skiftande bakgrund och skiftande förutsättningar möter och skall tillgodogöra sig 
delar av de kunskapssystem som utvecklats. Skolan måste därför försöka tillfredställa alla parter 
och deras förväntningar. Säljö menar dock att det är detta som gör skolan till en så viktig och 
unik miljö för lärande. Bygget av de språkliga förmågorna påbörjas i familjen, och för många 
barn i förskolan och förskoleklass. Barn från skilda uppväxtförhållanden, med olika språklig 
bakgrund och modersmål eller med varierade former av funktionshinder lyckas dock olika bra i 
mötet med skolans språkliga praktiker och genrer (Liberg, 2006). Alla barn har vuxit upp i 
språkliga miljöer där vanan av att delta i samtal, läsande och skrivande skiljer sig åt. Bjar och 
Liberg (2003) menar att det då är förskolans och skolans roll att möta och bemöta alla dessa 
skilda grupper av barn och ungdomar för att på bästa sätt stödja deras språk-, tanke- och 
kunskapsutveckling. 
 

Skolbok och skönlitterär bok 
Norberg (2003) skriver att den välkände barnboksförfattaren Lennart Hellsing en gång 
debatterade med skolan som institution angående uppdelningen av läsundervisningen i skolbok 
och skönlitterär bok. Lennart Hellsing såg tydligt, enligt författaren, hur skolan kom att 
rangordna litteraturen, så att den av skolan förespråkade läseboken fanns överst i denna hierarki 
och den skönlitterära boken hade förpassats till något undanskymt ställe. Norberg anser att just 
denna uppdelning lever kvar i skolorna än i dag. Pedagogerna vill gärna arbeta med en läsebok 
trots att vi lever i ett av världens rikaste länder när det gäller barnboksförfattare och utgivning av 
barnböcker. Slutsatsen som Norberg drar är att pedagogerna måste våga överge läseboken, till 
förmån för skönlitteraturen. Säljö (2000) beskriver läseboken som en bok med ett tillrättalagt 
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innehåll för en tänkt läsare och denna anpassning eller tillrättaläggande innebär nästan 
undantagslöst att helheter styckas upp i delar och att det välbekanta beskrivs i sina beståndsdelar.  
 
Elbro (2004) menar däremot att för nybörjaren, som står på tröskeln till böckernas värld och ännu 
inte är en självständig läsare, är innehållet i det lästa av betydligt mindre vikt än vad vuxna verkar 
vilja tro. Den springande punkten är att för eleven består utvecklingen och glädjen i att knäcka 
läskoden, och då verkar det spela mindre roll hur tillrättalagd läseboken egentligen är. När eleven 
väl har tillägnat sig grunderna i läsning och har utvecklat sig till att bli en självständig läsare 
kommer naturligtvis valet av litteratur i en annan dager. Då är det upp till pedagoger och 
bibliotekarier att hitta litteratur som den enskilde eleven är intresserad av och vill läsa mer om. 
Elbro anser också att användningen av läsebok, eller skolbok som Norberg (2003) kallar det, 
rättfärdigas. Elbro vill också göra gällande att hans undersökningar har lyckats påvisa vilka 
egenskaper som gör att en viss typ av läsebok är bättre än andra när eleverna ska lära sig att läsa. 
Läseboken ska innehålla många ord och den största delen av dessa ord ska vara ljudrätta, d.v.s. 
innehålla bokstäver som har ett standarduttal och är relativt korta. Denna typ av läsebok medför 
att eleverna snabbast blir självständiga läsare och tillägnar sig en tro på att de faktiskt kan läsa, 
vilket är det absolut viktigaste som en pedagog ska förmedla till nybörjarläsaren (ibid.). 
 

Lässamtal 
Skolan i denna undersökning använder sig av lässamtal både vid inledningen och under tiden som 
boken läses. Dessa samtal är viktiga för att utveckla eleverna som läsare. Enligt Avrin (2004) 
utvecklas inte bara eleverna som läsare utan samtalen utvecklar även andra förmågor som 
tänkande och förmåga att uttrycka sig. Samtalen bidrar även till att eleverna får förståelse för det 
de ska läsa vilket underlättar för att nå en djupare läsförståelse. Förförståelsen är viktig speciellt 
för barn som inte har kommit så långt i sin läsutveckling. Då eleverna i förväg skapar egna bilder 
om vad boken handlar om är det lättare att förstå innehållet. Samtalen som sker under läsningens 
gång medför även de att eleven når en djupare läsförståelse. 
 
En mycket ingående diskussion av hur man kan bygga uppe ett litteratursamtal, även med unga 
elever, finns i Böcker inom oss av Aidan Chambers (1993). Han menar t ex att man skall undvika 
att fråga eleverna varför de har en uppfattning. Istället ska man använda en neutralare 
stimulansfras, på engelska uttryckt som ”tell me”. På svenska har den av översättaren ersatts av 
”jag undrar”. Den grundläggande principen är att börja i det uppenbara och påtagliga, det som 
alla egentligen vet. Samtalet börjar därför med att fånga upp elevernas fokuseringar, dvs. vad de 
speciellt tyckte om eller inte tyckte om, vad de inte förstod eller vad de tyckte var svårt. Först 
därefter kommer frågor om mönster och samband. Svaren förs upp på tavlan i spalter. Chambers 
skiljer också mellan grundfrågor, allmänna frågor och specialfrågor (ibid.).  
 

Skolverkets lägesbedömning 
Det är ett faktum att i dagens skola är det en större andel elever än tidigare som inte når de mål 
som angetts i styrdokumenten. Skolverket skriver i sina lägesbedömningar (Skolverket, 2005, 
2006a) att det skett en minskning av antalet behöriga elever till gymnasiet från 91,4 % läsår 
1997/98 till 89,2 % läsår 2004/05. Vidare skrivs det i 2006 års rapport att läsåret 2004/05 så 
avslutade 24,5 % av eleverna grundskolan utan att ha nått kunskapsmålen i ett eller flera ämnen. 
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Av eleverna som genomfört alla delar av nationella proven i svenska nådde inte 4,4 % målet för 
betyget ”Godkänt”. Detta resultat överensstämde även med andelen elever som inte nådde 
slutbetyget ”Godkänd” i kärnämnet svenska i årskurs nio läsåret 2004/05. Även 2005 års rapport 
anger att cirka 25 % av eleverna i grundskolan inte nått kunskapsmålen och fått betyget 
”Godkänd” i ett eller flera ämnen. I Skolverkets rapport (2005) redovisas att i ämnet svenska är 
det ungefär en lika stor andel elever som inte nått målen på nationella proven som de som inte 
nått målen i slutbetygen. Detta visar att andelen behöriga elever till gymnasiet har minskat, 
medan andelen elever i årskurs nio som inte når kunskapsmålen befinner sig på en relativt 
konstant nivå.  
  

Internationella studier rörande läsförståelse 

Myndigheten för skolutveckling (2006) anser att det är särskilt oroande att en så pass stor andel 
svenska elever har brister i läsförståelse och myndigheten är oroad över detta faktum eftersom 
förmågan att kunna läsa och skriva är en förutsättning för allt lärande. På senare år har det 
genomförts två stora studier internationellt, som försöker mäta bland annat läsförståelse. Den 
första, PISA (Programme for International Student Assessment) syftar till att mäta i vilken 
utsträckning elever i slutet av grundskolan har förvärvat de kunskaper och förmågor som är 
nödvändiga för fullt deltagande i samhällslivet. (Skolverket, 2003a) I PISA-utredningen 2003 
visade det sig att läsförståelsen har försämrats under de senast tio åren i Sverige och att eleverna 
behöver mer träning att dra egna slutsatser. De uppvisar även svårigheter att läsa mellan raderna 
(Skolverket, 2003a). Den andra, PIRLS 2001 (Progress in International Reading Literacy Study), 
är en studie av läskompetens hos 9- och 10- åringar. Fokus sattes på tre områden: läsförmåga, 
läsvanor och attityder samt sammanhang för läsinlärning. De svenska eleverna i årskurs 4 hade 
det bästa resultatet av alla deltagande länder medan eleverna i årskurs 3 hamnade något lägre, 
dock med ett resultat över det internationella genomsnittet. Svenska elever hade en något mer 
positiv inställning till läsning än det internationella genomsnittet (Skolverket, 2004). I PIRLS 
2001 konstateras att Sverige försämrat sina resultat mellan år 1991 och år 2001. Denna 
försämring gäller både läsförståelse och läshastighet, två faktorer som bevisligen samverkar för 
att bli litterat (Skolverket, 2003b).  
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Metod 

”Samtalet är en grundläggande form för mänskligt samspel. Människor talar med varandra – de 
ställer frågor och besvarar frågor. Genom samtal lär vi känna andra människor, vi får veta 
något om deras erfarenheter, känslor och förhoppningar och om den värld de lever i.” 
Kvale, 1997, s.13 

Vår avsikt med metodkapitlet är att beskriva de olika metoder som vi har använt och som präglar 
dagens forskning. När de olika metoderna beskrivs så motiverar vi våra val av metoder. Vi 
inledde vårt arbete med att göra ett studiebesök på Benzeliusskolan för att skapa oss en bild av 
den verksamhet som skolan ville ha undersökt, vilket enligt Patel och Davidson (2003) är en bra 
inledning på en empirisk studie. Därefter vidtog studier av litteratur som vi ansåg var relevant för 
vår undersökning. För att få svar på våra syftesfrågor kommer vi att utföra en empirisk 
undersökning, vilket innebär att undersökningen baserar sig på verkliga företeelser. I en empirisk 
undersökning söker man på olika sätt efter material, som kan belysa den problemställning man 
satt upp (Svenning, 2003). Formalia i denna uppsats grundar sig på Backmans bok Rapporter och 
uppsatser (1998). 
 

Val av vetenskaplig inriktning, ansats och metod  

Utifrån vårt syfte, där vi vill få förståelse för hur utvecklingen i ett läsutvecklingsarbete ter sig så 
anser vi att ett vetenskapligt synsätt som har sin grund i hermeneutiken är lämpligast för vår 
studie. Detta därför att den erhållna informationen kommer att tolkas subjektivt och även försöka 
förklaras av oss, vilket stämmer bra överens med ett hermeneutiskt arbetssätt då det tillåter inslag 
av subjektivitet och även accepterar att det finns flera sätt att förstå en företeelse, som Kvale 
(1997) beskriver det. Kvale skriver vidare att med ett fenomenologiskt perspektiv följer en 
öppenhet för den intervjuades upplevelser och livsvärld, viket även det stämmer bra överens med 
det arbetssätt vi kommer att ha. Nationalencyklopedin (2007a) beskriver hermeneutik som läran 
om tolkning. NE skriver vidare att ordet hermeneutik kommer ifrån grekiskan och betyder 
tolkning av budskap och hermeneutik betecknade från början vetenskapen om den rätta 
tolkningen eller uttolkningen av texter. Målet för dagens hermeneutiska forskning är att tyda och 
förstå. Inom hermeneutiken går det inte att frånskilja mellan faktaomdömen och värdeomdömen 
och det är omöjligt att ägna sig åt opartisk forskning. Därför försöker man inte söka efter en 
absolut sanning inom hermeneutiken, eftersom det enligt detta vetenskapsteoretiska synsätt inte 
finns någon sådan sanning. Som vetenskapsteoretiskt synsätt handlar hermeneutiken dels om 
metoder för förståelse och tolkning, dels om beskrivning av själva förståelsen och dess villkor.  
 
Vid val av ansats måste vi ta ställning till vilket förhållande vi vill ska råda mellan teori och 
empiri. Vi valde mellan induktion, deduktion och abduktion. Den induktiva ansatsen baserar sig 
på att dra slutsatser som grundar sig på empirisk data. Ansatsen går alltså från empiri till teori. 
Deduktion innebär att forskaren utgår från en teori eller modell som anses som giltig, och den 
provas sedan i verkligheten (Svenning, 2003). Den abduktiva ansatsen är när teori och empiri 
varvas växelvis. Nationalencyklopedin (2007b) beskriver begreppet abduktion som att forskaren 
kommer fram till vissa slutledningar med hjälp av vissa fakta och sedan sluter sig till en hypotes 
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som förklarar dem. Vi valde en abduktiv ansats eftersom vi har en ganska oklar teoretisk 
utgångspunkt där vi ämnade försöka få förståelse för hur utvecklingen såg ut för den aktuella 
skolan. Efter att ha införskaffat teoretiska förkunskaper kommer vi att genomföra en empirisk 
undersökning och slutligen jämföra empirin mot teorin för att kunna påvisa huruvida elevens syn 
på sig själv som litterat förändrats genom delaktighet i läsutvecklingsarbetet ”Läslust” och hur 
denna förändring kan beskrivas och förstås. 
 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod. Detta val är en direkt följd av att vi tidigare har 
valt ett hermeneutiskt synsätt med en abduktiv ansats. När vi använder oss av den abduktiva 
ansatsen vid en kvalitativ metod så kommer vi att använda oss av teorin som en grund och 
utgångspunkt för våra tolkningar och analyser. Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är 
enligt Kvale (1997), att forskaren ska få kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld i 
avsikt att tolka deras mening. Den kvantitativa metoden avser att mäta något och generalisera 
medan den kvalitativa metoden inte är mätbar eller generaliserbar och påverkas starkt av 
forskarens egen förståelse (Svenning, 2003). Kvale beskriver skillnaden mellan kvantitativ och 
kvalitativ metod som att kvalitet syftar på arten och beskaffenheten hos något och kvantitet syftar 
på hur mycket, hur stort eller mängden av något. Syftet med att använda sig av kvalitativa 
metoder är att försöka skaffa djupare kunskap om någots beskaffenhet genom att försöka förstå 
och analysera helheter, samt hitta mönster, teman och kategorier i materialet. 
 

Urval och begränsningar 
Vi har begränsat oss till att undersöka om det skett någon utveckling hos eleverna i ett specifikt 
läsutvecklingsarbete på Benzeliusskolan. Då vårt syfte är att försöka beskriva och förstå olika 
aspekter i ett läsutvecklingsarbete, kommer vi inte att dra några generella slutsatser utan enbart 
göra ett försök att analysera ett antal elevers och pedagogers syn på skolans läsutvecklingsarbete. 
Eftersom vi avser att göra en kvalitativ undersökning av Benzeliusskolans arbete med 
läsutveckling så kommer våra intervjuer med elever och pedagoger att ske på denna skola, då den 
aktuella skolan hade önskemål om att få sitt läsutvecklingsarbete analyserat. Då denna skola är en 
mindre så kallad ”byskola” kommer vi inte att precisera elevernas åldrar för att inte riskera att 
påverka konfidentialiteten. Detta är viktigt, enligt Trost (2005), beroende på att personer i den 
intervjuades närhet inte ska kunna identifiera den enskilde personen utifrån dennes redovisade 
uttalanden. Vi kommer att välja ut sex elever från en klass i de lägre skolåren samt tre pedagoger 
ur skolans arbetslag, för att få en så klar bild som möjligt av om det skett en läsutveckling och få 
den undersökta skolans syn på hur denna utveckling skett och kan förklaras. Vi kommer även att 
föra informella samtal med de två specialpedagogerna vid Benzeliusskolan eftersom det är dessa 
två som är ansvariga för läsutvecklingsarbetet. Vår förhoppning är att de kan ge oss någon form 
av övergripande information som kan komplettera det material som vi erhåller vid intervjuerna. 
Kvale (1997) beskriver det informella samtalet som ett samtal som sker mer spontant i jämförelse 
med en intervju. Det informella samtalet gör det möjligt att rikta in sig på samtalsämnet eftersom 
det inte råder samma maktsymmetri då det inte är en av parterna som styr. Detta blir ett subjektivt 
urval, men eftersom vi valt ett hermeneutiskt synsätt med en abduktiv ansats och gör kvalitativa 
intervjuer så kommer detta inte att vara avgörande för vårt resultats trovärdighet. Denscombe 
(2000) menar att när undersökningen inte är kvantitativ så finns det inte någon anledning att göra 
ett slumpmässigt urval utan att göra ett subjektivt urval passar bättre. Vid ett subjektivt urval så 
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handplockas de personer som ska intervjuas därför att det anses troligt att just dessa ger de mest 
värdefulla data.  
  

Datainsamlingsmetod 
Insamling av data och information är av avgörande betydelse för vilket utförande och resultat den 
fortsatta forskningen kan ge. Svenning (2003) skiljer på primärdata och sekundärdata. Primärdata 
är enligt honom material som insamlas för en specifik studie och sekundärdata är material som 
redan insamlats av andra. Sekundärdata är oftast material från tidigare forskningsprojekt och vi 
kommer att använda oss av sådana data i bakgrunden. Våra primära data kommer att erhållas 
genom personliga intervjuer och fördelarna med personliga intervjuer är, som vi ser det, att man 
kan få fullständiga svar. Vidare kan missförstånd undvikas och man har möjlighet att ställa följd- 
och kontrollfrågor. Vi anser att personliga intervjuer är den optimala datainsamlingsmetoden för 
vår studie och detta grundar vi på en önskan att försöka få en helhetssyn på vårt problemområde. 
Vår intervjumetod bygger på Kvale (1997). Intervjun kommer att vara halvstrukturerad, det vill 
säga att den omfattar en rad teman och förslag till relevanta frågor. Det finns dock möjlighet 
under intervjuns gång att göra förändringar vad gäller frågornas form och ordningsföljd om så 
krävs. Vi kommer att använda oss av en intervjuguide (bilaga 2) som innehåller frågeställningar 
som fungerar som en översikt över de ämnen som ska täckas. Dessa frågor tillåter ändringar inom 
ordningsföljden och kan om följdfrågor ska ställas förändras och omstruktureras (ibid.). 
 
Undersökningen bygger på tolkning av information, vilket underlättas vid en nära kontakt med 
den intervjuade. Vi kommer inte att använda oss av bandspelare vid intervjutillfället trots att 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) rekommenderar detta. Vi stöder oss på Patel och 
Davidson (2003) som hävdar att närvaron av bandspelare kan påverka svaren från den intervjuade 
negativt. Den intervjuade börjar ofta prata mer öppet när bandspelaren är avstängd. Även Trost 
(2005) anser att det man som intervjuare ser, hör och läser mellan raderna inte kan ersättas av en 
bandspelare. Kvale (1997) anser att vid en bandinspelning går den sociala kontakten och 
atmosfären och det som upplevs visuellt förlorat. Kvale hävdar vidare att den som intervjuar 
mycket väl kan lita på sitt minne och sin empati, och då få de viktigaste aspekterna nedskrivna 
både under och efter intervjun. Eftersom ögonkontakt är viktigt vid intervju valde vi att vara två 
intervjuare vid varje intervju, såväl vid elevintervju som vid vuxenintervju. Trost (2005) skriver 
att det är en stor fördel att vara två intervjuare om samspelet mellan dessa två fungerar, eftersom 
de då ofta kan komplettera varandra och på så vis få fram mer information. Då vi valde detta 
arbetssätt medför det att en av oss ostört kan föra fortlöpande anteckningar och registrera tonfall 
och känslor i uttalanden. Den andra kan då koncentrera sig på att ställa frågor och lyssna på röst 
och tonfall och uttyda kroppsspråk. Detta gör även att den som inte för anteckningar har 
möjlighet att styra intervjun så att den som antecknar hinner skriva det som framkommer under 
intervjun. Det medför att vi båda, men på olika sätt, får möjlighet att ställa följdfrågor så att vi får 
ett optimalt intervjuresultat. 
 
Det finns vissa moment att tänka på innan vi gör en barnintervju. En viktig sak att ha i åtanke vid 
intervju av minderåriga är att intervjuaren behöver få ett samtycke av antingen barnets förälder 
eller barnets lärare. Vid en kortare intervju kan barnets lärare ge detta samtycke utan att ha 
rådfrågat föräldrarna (Trost, 2005). Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) pekar på flera 
viktiga aspekter som måste tänkas över innan intervjun tar sin början. Frågorna och deras 
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formulering har lika stor betydelse som den kontakt man kan skapa med barnet, eftersom vi inte 
kommer att få veta något utan barnets samarbetsvilja. Vidare så måste intervjumiljön vara lugn 
för att barnet ska kunna koncentrera sig och inte tappa intresset. Det är störande för barnet om det 
kommer in andra personer under samtalets gång. Tidpunkten för intervjun är viktig eftersom 
barnet vid fel tidpunkt kan känna sig stressad, hungrig eller trött. Doverborg och Pramling 
Samuelsson anser vidare att det är viktigt att under intervjun ge barnet tid att tänka. Intervjun bör 
inledas med vida övergripande frågor som under intervjuns gång sedan blir mer specifika. Den 
som intervjuar bör undvika ja- och nej-frågor.  
 
Varje intervju, såväl elev- som vuxenintervju, kommer att avslutas med att den intervjuade får 
tillfälle att uttrycka åsikter och funderingar som inte framkom under intervjutillfället (Kvale, 
1997). Efter varje slutförd intervju kommer vi att reflektera kort över vad som framkommit och 
göra kompletterande anteckningar, för att få ett så tillförlitligt underlag som möjligt att senare 
analysera. 
 

Tidsplan 
V 4   Kontakt med Benzeliusskolan. Inledande möte med ansvariga för 

läsutvecklingsarbetet. 
V 5  PM lämnas in till examinator. 
V 6 – 12  Bakgrundsforskning.  
V 13 – 15 Metodbearbetning, arbete med intervjuguide. 
V 16 – 17  Intervju, analys, resultatredovisning 
V 18 Kompletterande intervju, analys, resultatredovisning, diskussion. 
V 19 Diskussion.  
 
Vårt arbete inleddes med en första telefonkontakt med en av specialpedagogerna. Då bestämdes 
att vi skulle göra ett besök på Benzeliusskolan så snart som möjligt för att få en övergripande bild 
av hur läsutvecklingsarbetet bedrivs. Efter detta inledande besök och samtal med ansvariga 
specialpedagoger författade vi vårt pm som blev grunden till vår studie. Sedan följde ett antal 
veckor där vi bedrev bakgrundsforskning och författade den inledande delen av denna rapport. 
Även vårt metodkapitel samt intervjuguide arbetades fram innan vi inledde arbetet med att 
intervjua elever och pedagoger. Efter att vi hade genomfört dessa intervjuer, och medverkat vid 
flera informella samtal, så vidtog bearbetning av det insamlade materialet. Denna analys låg 
sedan till grund för resultat och diskussion. 
 

Forskningsetiska ställningstaganden 
När ett fenomen studeras så är mångsidig information önskvärd och forskaren bör förvissa sig om 
att respondenterna och situationerna ger så omfattande information som möjligt. Med detta menas 
att tillämpligheten innefattar att välja rätt undersökningsmetod för att få fram önskad information 
av respondenterna. Genom att vi ska genomföra personliga intervjuer med elever och pedagoger 
som deltar i detta läsutvecklingsarbete och som ger sitt medgivande till att delta, alltså deltar 
under ett informerat samtycke, så anser vi att vi kommer att uppnå en hög tillämplighet 
(Denscombe, 2000). Informerat samtycke betyder att undersökningspersonerna informeras om 
undersökningens generella syfte, om hur undersökningen är upplagd i stort och om vilka risker 
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och fördelar som kan vara förenade med deltagande i forskningsprojektet. Informerat samtycke 
innebär också att undersökningspersonerna frivilligt deltar i projektet och har rätt att dra sig ur 
när som helst (Kvale, 1997). Etiska avgöranden sker inte bara i inledningen av 
forskningsprocessen utan de ska tas under övervägande från början till slut. Kvale pekar på ovan 
nämnda informerade samtycke och hur viktigt det är med konfidentialitet och rätt analys och 
rapportering. Vi måste alltså förutom att ta hänsyn till den personliga integriteten även ta hänsyn 
till hur vi analyserar och rapporterar vårt material. Om det visar sig att vårt forskningsresultat 
synliggör mindre bra effekter av detta läsutvecklingsarbete innebär inte detta att vi slår ner på 
verksamheten som sådan, utan i sådana fall anser vi att detta visar på ett område som inrymmer 
goda utvecklingsmöjligheter.  
 

Reliabilitet och validitet – tillförlitlighet och trovärdighet 
För att en undersökning ska kunna anses ha hög reliabilitet, så menas att resultaten skall vara 
tillförlitliga (Svenning, 2003). Reliabilitet brukar beskrivas så att om ingenting förändras i en 
population, skall två undersökningar med samma syfte och med samma metoder ge samma 
resultat. Dock menar Svenning att kraven på reliabilitet är hårdare för den kvantitativa 
undersökningen än för den kvalitativa undersökningen. Detta beror på att en kvalitativ 
undersökning, som den vi kommer att genomföra, är mer exemplifierande än den kvantitativa, 
vilken är mer generaliserande. Det finns då olika sätt att se på reliabilitet och begreppet ter sig 
ibland oklart. Vissa forskare menar att samma mätinstrument skall kunna användas flera gånger 
och ge samma resultat varje gång, medan andra menar att samma begrepp och samma 
frågeställningar ska ge samma resultat (ibid.). För att nå en hög reliabilitet kommer vi att utgå 
från några förhållandevis enkla metoder, som har beskrivits under föregående kapitel.  
 
Begreppet validitet innebär enligt Svenning (2003), att man kritiskt granskar om undersökningen 
mäter det som vi har avsett att mäta och inget annat. Om god validitet har uppnåtts medför det att 
forskningen blir meningsfull och att den visar på kopplingen mellan det teoretiska och det 
empiriska. Det finns naturligtvis en uppsjö av faktorer som kan påverka en undersöknings 
validitet. Exempel på sådana, som vi kommer att ta hänsyn till, är om intervjufrågor är luddigt 
formulerade, har intervjuaren påverkat den intervjuade med sin personliga inställning till ämnet, 
talar den intervjuade personen sanning, o.s.v. Genom att vi är medveten om dessa faktorers 
påverkan på undersökningens resultat, kan vi minimera förekomsten av dem genom att vara 
noggrann och genomtänkt i vår undersökning. Validitet brukar även delas upp av inre och yttre 
validitet. Inre validitet handlar om projektet som sådant och mer konkret om hur frågor är ställda 
till den avsedda grupp människor som ska undersökas. Inre validitet handlar också om den 
direkta kopplingen som finns mellan empiri och teori, d.v.s. hur väl undersökningens resultat är 
kopplat till tidigare forskning. Den yttre validiteten handlar mer om hur forskaren har lagt upp sitt 
projekt, d.v.s. designarbetet runt projektet Vi måste alltså kritiskt granska våra uppställda frågor; 
går det exempelvis att dra generella slutsatser utifrån frågorna? Om det inte går att göra det så 
råder det låg yttre validitet. Detta gäller för såväl den kvantitativa studien som den kvalitativa 
studien (ibid.). 
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Analysförfarande 
Vi har valt en kvalitativ analys enligt det Kvale (1997) kallar för meningstolkning, därför att hela 
arbetet har en abduktiv ansats och ett hermeneutiskt synsätt. Den kvalitativa analysen uppfattar 
beskrivningar och tolkningar av det sagda som det centrala till skillnad från den kvantitativa 
analysen där siffror och analys, det vill säga kvantifierade data, är det centrala. Kvale beskriver 
den kvalitativa forskningsintervjun som att det råder ett obrutet sammanhang mellan beskrivning 
och tolkning gällande de teman som förekommer i intervjupersonens livsvärld. Den 
hermeneutiska ansatsen och analysmetoden meningstolkning medför att vi tolkar intervjuerna ur 
vårt subjektiva perspektiv och då även gör en djupare och mer omfattande tolkning av stoffet. Vi 
kommer att gå utöver det som är direkt uttalat för att se materialets struktur och eventuella 
inbördes relationer som inte omedelbart framträder (ibid.). 
 
Efter genomförda intervjuer renskrev vi materialet och försökte hitta gemensamma nämnare och 
företeelser vilka sorterades i olika kategorier utifrån vilka områden som behandlats. På detta sätt 
reducerades datamängden avsevärt och mönster i materialet kunde börja skönjas. Vårt nästa steg 
blev att, utifrån innehållet i kategorierna, benämna dem. De intervjuade elevernas svar sorterades 
därefter in under kategorier som handlade om elevernas uppfattning om ”Läslust” som 
arbetsform, om läsning, lässamtal, skrivande om böcker, syn på sitt eget lärande och eventuella 
förändringar. De intervjuade pedagogernas svar sorterades in under kategorier som handlade om 
deras åsikter om själva ”Läslust”-arbetet, deras syn på elevernas utveckling, eventuellt förändrat 
läsbeteende, samt framtida förändringar eller utvecklingar av arbetsformen. Detta gjordes för att 
kunna skönja mönster i det insamlade materialet vilket ska ge underlag för analys och tolkning. 
Det slutgiltiga steget blev då att arbeta fram en text där citat från intervjuerna varvades med våra 
egna kommentarer och tolkningar. Enligt Patel och Davidson (2003) är det viktigt att denna 
slutgiltiga text författas så att den är tillgänglig för läsaren. Målet med vår text är det ska finnas 
en balans mellan citat och kommenterande text. 
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Resultat 

”Att bygga upp en dynamisk läs- och skrivkultur på varje skola är en viktig uppgift och till det 
behövs en gemensam arbetsplan. Det handlar först och främst om att skapa läslust, ha god 
tillgång till böcker, ha gemensamma rutiner med högläsning, gruppläsning, tyst läsning, 
boksamtal och reflekterande skrivning.” 
Lindö, 2005, s.14  

Vi har analyserat och sammanställt sex elevintervjuer samt tre intervjuer med pedagoger. Dessa 
analyser av intervjuer har kompletterats med ytterligare en analys av informella samtal som har 
förts med specialpedagoger, detta därför att de har en helhetssyn på läsutvecklingsarbetet. 
Resultatdelen inleds med en sammanställning av de intervjuade elevernas uppfattning om 
läsutvecklingsarbetet har förändrat deras syn på sig själva som litterata. Sedan följer en 
sammanställning av pedagogernas åsikter om läsutvecklingsarbetet. Efter detta redovisas ett 
samlat resultat där vi har sammanställt en övergripande analys av läsutvecklingsarbetet och de 
informella samtalen. 
 

Resultat av elevintervjuer 

Elevernas uppfattning om ”Läslust” som arbetsform 

På frågorna rörande själva sättet att arbeta med ”Läslust” blev svaren överlag positiva från 
eleverna även om det framfördes synpunkter angående hur arbetet startades upp. Vi frågade hur 
det kändes när ”Läslust” startade och två elever sa, oberoende av varandra, att det ”kändes 
konstigt i början” eftersom de inte visste vad som skulle hända och fick veta det först efter att en 
tid hade gått. Övriga ansåg att det mer kändes som vanligt skolarbete från början. Förändringen 
består i att eleverna anser sig läsa mer idag, både i skolan och på fritiden, efter att ”Läslust” 
startade. Eleverna läser även litteratur av mer avancerad grad, som visar sig som böcker med 
mindre textgrad, färre bilder, fler antal sidor. Eleverna säger sig förstå innehållet i det lästa i 
högre grad än innan arbetet startade. De gör mer medvetna bokval som är mer inriktat på vad 
boken handlar om än hur framsidan ser ut. Slutligen anser eleverna att denna förändring beror på 
att de helt enkelt läser mer nu än tidigare. 
 

Läslust är bra, för man får läsa. (Elev 5) 

Bra, kul att höra när andra läser högt. (Elev 3) 

De intervjuade eleverna framförde unisont att ”Läslust” var en rolig och inspirerande arbetsform.  

Elevernas syn på sitt eget lärande  

När det gällde elevernas syn på sitt eget lärande så frågade vi om de kunde nämna något specifikt 
som de har lärt sig genom att arbeta med ”Läslust”. Tre av eleverna anser att de har blivit bättre 
på att ”läsa högt” och tydligare och snabbare. Att ”läsa högt” kan innebära många olika 
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betydelser, men av sammanhanget framkom det att för dessa elever innebar begreppet att kunna 
läsa tydligt, långsamt och med inlevelse för andra i grupp. Att ”läsa snabbare” innebar för dessa 
elever att de läser färdigt en tystläsningsbok på kortare tid än förut. Flera av eleverna påpekar 
även att de har blivit bättre på att läsa ”svårare och tjockare” böcker.  

Jag har blivit bättre på att läsa med inlevelse. (Elev 1) 

Det är roligare nu och jag har blivit bättre på att läsa högt. (Elev 4) 

Elevernas uppfattning om läsning  

Under kategorin som rörde elevernas uppfattning om läsning, ställde vi inledningsvis frågan hur 
eleven tyckte det var att läsa. Denna inledande fråga syftade till att få en uppfattning om huruvida 
eleverna ansåg att läsning är en meningsfull sysselsättning såväl i skolan som på fritiden. Vi 
ställde denna fråga då lusten till läsning är en grundförutsättning för att bli litterat. Vi ser i vår 
analys att ingen elev numera uppfattar att det är tråkigt att läsa. Alla intervjuade elever upplever 
nu att läsning är roligt och stimulerande, till skillnad från hur de uppfattade momentet läsning 
innan arbetet med ”Läslust” startade, då många av eleverna ansåg att läsning var ”sådär”, ”inte så 
roligt” eller möjligtvis ”ok”. Eleverna väljer nu självmant att läsa en bok därför att de anser att 
det är meningsfullt att läsa och för att erhålla en rolig upplevelse när de läser. 

Roligt om boken är bra. (Elev 6) 

Elevernas uppfattning om att samtala och skriva om böcker 
Vi ställde även frågor som handlade om hur det är att skriva och samtala om böcker och dess 
innehåll. För att kunna bli litterat är förmågan att kunna skriva och reflektera lika viktig som att 
kunna läsa och förstå innehållet i det lästa. På denna typ av frågor anser dock flertalet av eleverna 
att det fortfarande är relativt svårt att skriva om böcker. Däremot har den fria skrivningen blivit 
roligare och mer lustfylld enligt eleverna, då de hittar inspiration i litteraturen. När det gäller 
frågan om att samtala om böcker anser alla intervjuade elever att de nu förstår på ett bättre sätt 
varför de samtalar om böcker. De anser också överlag numera till skillnad från innan ”Läslust” 
startade, att det är roligt eller ganska roligt att prata om böcker. 

Roligare att prata om böcker nu än förr, eftersom vi pratar mer om böcker nu.  
(Elev 1) 

Skriva är inte lika kul, men ibland är det kul om man får skriva fantasiberättelser. 
(Elev 6) 

Vad eleverna vill förändra 

Vi ställde slutligen frågan om eleverna ville ändra på något inför framtiden. Eleverna ansåg 
samstämmigt att formen för arbetet är ”bra som det är”. Den enda åsikt rörande eventuella 
förändringar som framfördes handlade mer om detaljer såsom ”fler sportböcker” eller ”mer 
spännande böcker”.  

Jag vill ha mer sportböcker och spännande böcker. (Elev 5) 

Det är bra som det är. (Elev 2)  
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Efter att ha ställt flera följdfrågor om vad eleverna eventuellt vill förändra, så kunde vi uttyda att 
det handlade om att eleven vill få möjlighet att göra fler fria, individuella bokval. 
 

Resultat av pedagogintervjuer 

Pedagogernas åsikt om ”Läslust” -arbetet  

Den första frågan handlade om grunden till varför de ville starta upp detta läsutvecklingsarbete. 
Pedagogerna hade stött på vissa återkommande företeelser genom åren som tog sig uttryck i att 
många elever i skolår 4-6 ”aldrig hittade något att läsa”, eller elever som bytte bok hela tiden ”för 
den är inte bra”. I skolår 0-3 ville pedagogerna fånga upp de elever som har svårigheter att 
knäcka läskoden under det första skolåret. Pedagogerna ansåg att utvecklingsarbetet gav dem 
möjlighet att individanpassa läsutvecklingen och då öka läsintresset generellt hos eleverna genom 
möjligheten att samtal, läsa och skriva. De menade även att nivågrupperingarna av eleverna 
medförde att pedagogerna kunde anpassa undervisningen optimalt till varje elev då grupperna är 
flexibla och utvärderas kontinuerligt. De ansåg även att möjligheten att genomföra regelbundna 
boksamtal medförde att eleverna fick möjlighet att utveckla sin förmåga till läsförståelse genom 
reflektion. 

”Läslust” tar tillvara eleverna där de är, på deras läsnivå. (Pedagog 3) 

Läsintresset och läslusten har ökat enormt. (Pedagog 2) 

Pedagogernas åsikt om elevernas utveckling 

Vi frågade vidare om pedagogerna ansåg att eleverna har utvecklats enligt de intentioner som 
”Läslust” baserar sig på. Pedagogerna ansåg att alla elever, oavsett ålder, nu är läsare. Arbetet har 
främjat alla elever och motsvarat alla förväntningar mer än väl. Pedagogerna ser som ett direkt 
resultat av arbetet att läshastigheten ökat likväl som att läsförståelsen har höjts. En av 
pedagogerna anser även att eleverna uppvisar ett större lugn och ett större intresse för vad de 
läser. Denna pedagog tycker även att eleverna har ”upptäckt” vad det är de läser, vilket 
pedagogerna anser har medfört att eleverna gör mer medvetna val av litteratur. Detta ser 
pedagogerna tydligt vid lånetillfällena då eleverna numera väljer böcker utifrån innehåll snarare 
än utifrån böckernas framsida eller baksida. Läsutvecklingsarbetet har främjat alla elever, men 
pedagogerna anser sammantaget att det märks mer eller mindre tydligt beroende på hur långt 
eleverna hade kommit i sin läsutveckling innan ”Läslust” startade.  

Eleverna har utvecklats bättre än jag trodde de skulle göra. (Pedagog 1) 

Vi har kommit ifrån de som alltid byter bok, de som aldrig hittar en bok att läsa. 
(Pedagog 2) 

Pedagogernas åsikt om eventuell förändring i elevernas läsbeteende 

Pedagogerna uppfattar att eleverna i de olika läsgrupperna tycker att läsning är ”kul” överlag och 
pedagogerna ser att eleverna numera läser av frivilligt intresse både under skoltid och under 
fritid. Förut upplevde pedagogerna att den tysta lässtunden inte var tyst, men numera fungerar det 
arbetsmomentet bra. De anser vidare att det är en stor fördel att eleverna får möjlighet att läsa på 
den nivå de befinner sig. Även boksamtalen fungerar bra, men momentet att skriva om böcker är 
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inte lika populärt bland eleverna. Det har i och med boksamtalen blivit lättare för pedagogerna att 
upptäcka elever som inte har så bra läsförståelse eftersom eleverna arbetar i mindre läsgrupper. 
Dessa läsgrupper är inte statiska utan föränderliga vid behov. Den största vinsten är att eleverna 
uttrycker glädje och lust för att läsa, och högläsningen är enligt pedagogerna ett av de moment i 
”Läslust” som eleverna uppskattar mest och det har indirekt medfört att läslusten har ökat bland 
eleverna.  

Eleverna har hittat sitt läsintresse, de läser av intresse, inte av tvång. (Pedagog 3) 

Pedagogernas syn på framtida arbete med ”Läslust” 

Pedagogerna pekar på vikten av att läsutvecklingsarbetet fortsätter och blir en naturlig del av 
skolans sätt att bedriva undervisning. Eftersom arbetsformen är en levande process, vilken 
förutsätter ständig reflektion och utvärdering, så har stora och små förändringar skett under hela 
den tid som arbetet hittills har pågått. Det som pedagogerna vill poängtera är att de enda egentliga 
svårigheter som de stöter på är det som sådana som de egentligen inte kan råda över. Exempelvis 
problemet att biblioteken inte kan tillhandahålla litteratur av samma titel i tillräckligt många antal 
för en specifik grupp av elever. Benzeliusskolan måste också till stor del förlita sig på 
Bokbussens begränsade utbud av litteratur. De pekar även på att det är svårt på egen hand att hitta 
litteratur anpassad till eleverna. De anser att de behöver mer stöd från biblioteken för att 
tillgodose elevernas skiftande läsintressen. 

Det är viktigt att ”Läslust”-arbetet fortsätter och blir en naturlig del av vår skolas sätt 
att arbeta med lärande. (Pedagog 1) 

Svårigheterna ligger i att få tag på böcker. (Pedagog 2) 

Informella samtal med specialpedagoger 

Efter ett informellt samtal med specialpedagogerna, fick vi ta del av deras syn angående 
läsutvecklingsarbetet. Deras åsikter bekräftar den samlade bild som har målats upp av både elever 
och pedagoger. De anser exempelvis att alla elever i år 1, kan läsa ut orden i en text och att cirka 
hälften av eleverna i förskoleklassen har början till läskunskaper. De anser att det är fler elever än 
tidigare som börjar läsa i lägre årskurser än föregående år. Det är inte vanligt enligt 
specialpedagogerna, att alla elever i år 1 läser och att förskoleklassen tagit sig så långt i sin 
läsutveckling som de gjort. Specialpedagogerna menar att eleverna i år 0 och år 1 under ett antal 
tidigare år inte har uppvisat samma progression inom läsutveckling som detta läsårs elever har 
gjort. De främsta orsakerna till detta anser de vara att läsgrupperna är mindre och sammansatta 
efter elevernas läsnivå och att pedagogerna arbetar strukturerat med den fonologiska 
medvetenheten i de lägre årskurserna. Specialpedagogerna har även observerat att alla elever 
fångas upp och får en undervisning som är anpassad till elevens individuella förutsättningar. Ett 
stort mål för specialpedagogerna har varit att ingen elev ska få ”falla mellan stolarna”, d.v.s. att 
alla elever ska synliggöras och följas upp var eleven befinner sig i sin personliga utveckling, för 
att på så sätt kunna utarbeta meningsfulla utvecklingsplaner. 
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Sammandrag av resultatet 
Elevernas åsikt om sin egen utveckling överensstämmer med pedagogernas åsikt, vilket visar på 
god självinsikt och bedömning av den egna förmågan. Elevens åsikt om detsamma är något som 
pedagogerna tar stor hänsyn till vid de kontinuerliga utvärderingarna av elevens utveckling. 
Specialpedagogerna anser att den största utveckling syns hos de elever som av någon anledning 
inte ännu hade upptäckt lusten att läsa eller av någon anledning hade problem med sin 
läsinlärning. Dessa gynnas klart av Benzeliusskolans läsgrupper, vilka sätts samman av elever 
som befinner sig inom samma proximala utvecklingszon och där gruppstorleken medvetet hålls 
nere. De elever som redan hade upptäckt nöjet med läsning innan ”Läslust” startade, uppvisar av 
naturliga skäl en inte lika påtaglig utveckling, beroende på att dessa elever redan var etablerade 
läsare. 
 
Slutligen anser alla pedagoger och specialpedagoger att lusten till läsning är en avgörande faktor 
för en lyckad läsutveckling. De anser även att förmågan att kunna behärska det svenska språket är 
en av nycklarna till lust att lära inom alla skolans ämnen, likväl som i samhället i övrigt. 
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Diskussion 

”I skolan kommer man inte förbi det faktum att språket är det viktigaste redskapet för förmedling 
av kunskap. Det är genom att lyssna, läsa, skriva och tala som det mesta lärande sker. Från ett 
sociokulturellt perspektiv är språk och kommunikation själva förbindelseleden mellan 
individuella mentala processer och sociala läroaktiviteter.” 
Dysthe, 2003, s.10 

Syftet med vår studie var att få en uppfattning om elevens syn på sig själv som litterat förändrats 
genom delaktighet i läsutvecklingsarbetet ”Läslust” och hur denna eventuella förändring kan 
beskrivas och förstås. Vi avsåg att undersöka hur detta förhåller sig genom att genomföra ett antal 
kvalitativa intervjuer med pedagoger och elever. Vår bedömning är att vi har uppnått detta syfte. 
Detta avsnitt inleds med en metoddiskussion där bland annat studiens tillförlitlighet och 
trovärdighet diskuteras. Fortsättningsvis, i resultatdiskussionen, har vi kopplat bakgrundens 
litteraturstudier till resultatet av intervjuerna. Vi avslutar rapporten med ett antal 
problematiseringar rörande detta sätt att arbeta med läsutveckling i grundskolan. Till sist nämner 
vi förslag till fortsatt forskning. 
 

Metoddiskussion  
Då vår rapport baserar sig på ett hermeneutiskt arbetssätt, vilket tillåter inslag av subjektivitet och 
accepterar att det finns flera sätt att förstå en företeelse, medför det att vi anser att kravet på 
vetenskaplighet i rapporten har styrkts. Vi har inte haft avsikten att söka efter en absolut sanning, 
utan vill få förståelse för en företeelse, vilket även det stöds av hermeneutiken. 
 
Vi anser att vårt val av ansats är väl underbyggd då vår rapport innehåller tidigare och aktuell 
forskning gällande ämnet som kommer att analyseras och diskuteras mot den empiri vi har 
erhållit. Denna undersökning har utförts kvalitativt beroende på att studien baserar sig på 
djupgående intervjuer vilka speglar verkligheten i den undersökta verksamheten. Syftet i en 
kvalitativ studie är att förstå hur den intervjuade tänker, känner eller beter sig (Trost, 2005). Trost 
menar vidare att kvantitativt försöka mäta och ange variabler för validiteten i undersökningen kan 
bli malplacerat. Trots detta måste man som forskare kunna visa att datainsamling skett på ett 
trovärdigt och tillförlitligt sätt, vilket vi anser att vi har visat på i denna rapport. 
 
Svenning (2000) menar att en kvalitativ underökning är mer exemplifierande än generaliserande. 
Vår undersökning är på intet sätt representativ för vad hela lärarkåren och alla skolans elever 
anser eftersom vår undersökning endast bygger på ett fåtal kvalitativa intervjuer. Den är alltså 
inte representativ i någon statistisk mening men gynnade vårt syfte. Vi kan därför inte när 
deltagarantalet är lågt, enligt Kvale (1997), dra några slutsatser och tendenser som är generella. 
 
Vår undersökning innehåller naturliga inslag av subjektivitet då vi handplockade de personer som 
vi ville intervjua, därför att vi ansåg det troligt att just dessa personer skulle ge studien de mest 
värdefulla data. Faran med att medvetet välja ut vilka personer som ska intervjuas är, att 
forskaren aldrig kan veta säkert om han har valt ut de personer som kommer att ge de mest 
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värdefulla data för undersökningen. Denscombe (2000) menar dock att när undersökningen inte 
är kvantitativ så finns det inte någon anledning att göra ett slumpmässigt urval utan att göra ett 
subjektivt urval passar bättre. Vi anser att de intervjupersoner som vi valde ut har givit oss den 
information vi sökte efter. Vi anser också att den erhållna informationen gav vårt arbete en god 
grund att bygga vidare på.  
 
Enligt Denscombe är kriteriet för tillförlitlighet, reliabilitet, om undersökningen skulle ge samma 
resultat vid ett annat tillfälle. Frågan om tillförlitlighet får då följande formulering; 

Om någon annan genomför undersökningen, kommer han eller hon fram till samma  
resultat och drar han eller hon samma slutsatser? (Denscombe, 2000, s.250) 

Ovanstående fråga är inte lätt att besvara. Trost (2005) menar att kvalitativa intervjuer förutsätter 
låg grad av standardisering. Eftersom vi har använt oss av en intervjuguide och då haft möjlighet 
att ställa improviserade följdfrågor beroende på den intervjuades svar, gör det att det mest troligt 
inte skulle gå att uppnå exakt samma resultat, vare sig av oss själva eller någon annan intervjuare, 
vid upprepade intervjuer med samma försökspersoner. Då människan, enligt Trost, är föränderlig 
i sitt tyckande, tänkande och ställningstagande så blir svaren troligtvis annorlunda vid ett annat 
tillfälle även om samma frågor ställs. Även Kvale (1997) anser, att det är svårt att säkerställa 
reliabiliteten i undersökningen eftersom data från intervjun kan tolkas på ett helt annat sätt om 
undersökningen genomförs av någon annan. Detta är något som vi är medvetna om, men då 
undersökningen bygger på en kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats innebär det, att vi 
anser, att det trots dessa omständigheter föreligger en relativt hög reliabilitet. 
 
Vi har så utförligt som möjligt försökt beskriva tillvägagångssätt och genomförande genom hela 
processen från intervju till analyserad text, för att stärka tillförlitligheten i undersökningen så 
mycket som möjligt. Vi är medvetna om att det finns nackdelar och risker i samband med 
personliga intervjuer. Vunnen information kräver tidskrävande bearbetning och utförlig analys av 
materialet. Vi valde att kategorisera vårt insamlade empiriska material enligt de kategorier som 
utkristalliserade sig gentemot vårt syfte med studien. En risk med personlig intervju är att 
intervjuaren kan påverka respondentens svar genom sina frågor eller sina förutfattade meningar. 
Intervjuaren går ofta in i intervjun med någon form av dagordning och en viss strategi i bagaget 
(Denscombe, 2000). Det finns även en risk att vi har missförstått intervjupersonerna eftersom vi 
inte lät dem läsa igenom varken utskrift av intervjun eller tolkningen av deras svar. Vi stödjer oss 
på Kvale (1997) och Trost (2005) som båda menar att om de intervjuade får tillfälle att läsa 
utskrift och tolkning kan det bli ett tillrättaläggande av information, vilket skulle sänka 
trovärdigheten på undersökningen. Ytterligare en fara med kvalitativa intervjuer är om den 
intervjuade utses till kronvittne, viket innebär att forskaren inte gör någon egen analys av svaren 
som erhålls utan den intervjuades åsikter får gälla för sanna (Svenning, 2003). Intervjusituationen 
kräver alltså största eftertanke från både intervjuare och respondent. 
 
Att använda bandspelare vid en intervju är enligt Trost (2005) en personlig smaksak, eftersom 
denna användning både har fördelar och nackdelar. Fördelarna och nackdelarna med användning 
av bandspelare vid intervju har vi beskrivit i metoddelen. Då vi valde att inte använda oss av 
bandspelare under intervjun innebär det att reliabiliteten i undersökningen kan ifrågasättas. Detta 
beroende på att det finns begränsningar med att bara lita på sitt minne, då detaljer snabbt glöms 
bort och minnet är selektivt (Kvale, 1997). Vi hade med hjälp av en bandspelare fått en ordagrann 
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dokumentation och vi hade kunnat lyssna på de inspelade intervjuerna upprepade gånger. Risken 
finns givetvis att vi har gått miste om viktig information eftersom det är omöjligt att hinna med 
att skriva allt som sägs och avhandlas under intervjun. Som vi beskrev i metoddelen, valde vi att 
vara två intervjuare vid varje intervjutillfälle. Detta trots att Trost (2005) menar att två intervjuare 
befinner sig i maktposition och kan göra att den intervjuade befinner sig i underläge. Vi ansåg 
dock att om vi varit ensamma under intervjun fanns det risk för missuppfattningar och 
misstolkningar av svaren från den intervjuade, då man som ensam intervjuare hade varit tvungen 
att både ställa frågorna och nedteckna svaren. Vi anser därför att reliabiliteten blev relativt hög i 
vår undersökning, beroende på att vi var två som såg och hörde samma saker och att vi var 
samstämmiga i vår analys och tolkning av den intervjuades svar.  
 
Den kvalitativa analysmetoden meningstolkning medförde att vi tolkade intervjuerna ur vårt 
subjektiva perspektiv, och att vi genomförde djupare och mer omfattande tolkningar av materialet 
(Kvale, 1997). Som en direkt följd av vår analys kunde vi se materialets struktur och inbördes 
relationer. Vi upptäckte vissa gemensamma nämnare, vilka sorterades in i kategorier. Genom 
denna djupanalys av materialet anser vi att vi nådde en relativt hög reliabilitet i vår undersökning.  
 
Som vi har beskrivit begreppet validitet tidigare under metoddelen, innebär det att vi kritiskt 
granskar om undersökningen mäter det vi har avsett att mäta och ingenting annat. Svenning 
(2003) anser att vi måste visa på kopplingen mellan den teoretiska bakgrunden och det empiriska 
intervjumaterialet för att uppnå hög inre validitet. De faktorer som Svenning anser att vi skulle ta 
hänsyn till anser vi vara väl uppfyllda. Vi anser inte att våra intervjufrågor var luddigt 
formulerade och vi förhöll oss medvetet neutrala under intervjun för att inte påverka de 
intervjuade med vår personliga inställning till ämnet. Direktkontakt under intervjun innebär enligt 
Denscombe (2000) att data kan kontrolleras beträffande riktighet och relevans under tiden som de 
samlas in. Vi kan självklart inte veta med säkerhet om de intervjuade personerna talade sanning, 
och då det ligger i den aktuella skolans intresse att få denna studie utförd kan det innebära att de 
intervjuade personerna både kan ha förskönat verkligheten och förvanskat densamma till det 
sämre. Vi har dock under hela undersökningens gång arbetat efter intentionerna att de intervjuade 
personerna har velat ge sin trovärdiga syn på verkligheten.  
 
Vi anser att vår undersökning håller relativt hög inre validitet, men eftersom vi inte kan dra några 
generella slutsatser utifrån frågorna så råder det enligt Svenning låg yttre validitet på vår 
undersökning. På frågan om vi anser att vi har tagit hänsyn till aktuella forskningsetiska 
ställningstaganden, så anser vi att vi tydligt har informerat de intervjuade om att de deltar 
frivilligt och att konfidentialitet råder. Vi har tagit hänsyn till dessa etiska ställningstaganden 
under hela processen, vilket vi anser höjer trovärdigheten på undersökningen. Den personliga 
konfidentialiteten är dock inte total, då Benzeliusskolan har initierat till ett samarbete kring detta 
läsutvecklingsarbete, vilket samtliga medverkande personer är medvetna om.  
 

Resultatdiskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka, beskriva och försöka förstå om elevens syn på sig själv 
som litterat förändrats genom delaktighet i läsutvecklingsarbetet ”Läslust”. Vi frågade oss om 
”Läslust”, enligt eleven, haft någon inverkan på dennes läsutveckling och om dennes syn på sig 
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själv som läsare förändrats. Vi frågade oss även om pedagogerna anser att det har skett en 
förändring i elevernas läsbeteende. 
 
Ett av Benzeliusskolans övergripande mål med ”Läslust” är att barnen ska utvecklas till aktiva 
läsare så tidigt som möjligt, gärna i förskoleklassen, men målet är att alla elever ska kunna läsa i 
slutet av år 1. Detta därför att läsning är grunden till nästan allt lärande i skolan och i 
förlängningen utvecklar ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar, vilket även 
bekräftades av våra genomförda intervjuer med pedagogerna. De ansåg att läsning är grunden till 
allt, i andra skolämnen, såväl som i samhället i övrigt. Vårt samhälle kräver en stor läsförmåga 
hos var och en av oss, och Statens offentliga utredningar (SOU, 1997:108) menar att den som inte 
kan läsa, skriva och tala så att tillvaron blir mer begriplig och därmed också möjlig att påverka är 
på många avgörande sätt utestängd från samhällsgemenskapen. Huvudmålet för läs- och 
skrivundervisning i grundskolan är, enligt Björk och Liberg (1996) att utbilda intresserade och 
motiverade läsare och skribenter som vågar och vill läsa och skriva för en mängd olika syften. 
 
Benzeliusskolan har baserat sitt läsutvecklingsarbete på ett av Lpo94:s (2006b) grundläggande 
mål, nämligen att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Det är 
också viktigt att undervisningen har sin utgångspunkt och tar avstamp i elevernas bakgrund, deras 
tidigare erfarenheter och i deras språk och allmänna kunskaper. Det är därför skolan måste 
erbjuda det som Norberg (2003) kallar för att ge litteratur i överflöd. Det är som Lindö (2005) 
mycket riktigt påtalar, inte alla barn som har förmånen att växa upp i ett hem där 
familjemedlemmarna läser och skriver för sitt eget nöjes skull. I och med att det ingår stora 
mängder litteratur av varierande art som bearbetas av elever och pedagoger i 
läsutvecklingsarbetet, får alla elever tillgång till den så viktiga ”litterära amningen”. Vi ser i 
analysen av vårt resultat att både pedagoger och elever anser att eleverna läser betydligt mer både 
i hemmet och i skolan idag än vad de gjorde när läsutvecklingsarbetet påbörjades. Detta anser vi 
tyda på att ”Läslust” är på god väg att utveckla självständiga litterata individer. 
 
Björk och Liberg (1996) anser att eftersom alla barn inte lär sig läsa och skriva på samma sätt, 
måste de erbjudas olika arbetssätt så att deras varierande behov och skilda förutsättningar 
tillgodoses. Då får man som lärare bättre möjligheter att bygga på det som är varje enskilt barns 
starka sida (ibid.). Genom att nivågruppera eleverna i läsutvecklingsarbetet anser pedagogerna på 
Benzeliusskolan att undervisningen har anpassats till varje elevs förutsättningar och behov. 
Wallby, Carlsson och Nyström (2001) pekar på att undervisningen på varje nivå inom 
nivågruppering måste vara meningsfull och utmanande, vilket är något som pedagogerna på 
Benzeliusskolan försöker åstadkomma genom flexibla gruppsammansättningar på varje nivå och 
kontinuerlig utvärdering av varje elev. Invändningar mot nivågruppering är exempelvis att 
eleverna i lägre nivåer kan stämpla sig själva som ”dumma” och att många lågpresterande elever 
behöver se upp till och inspireras av de duktigare eleverna (ibid.). Denna fallgrop har dock 
Benzeliusskolan lyckats undvika hitintills, enligt vår analys beroende på att pedagogerna har så 
täta uppföljningssamtal med varje elev och att arbetsformen bygger ett sociokulturellt lärande. Ett 
lärande som bygger på att eleverna i interaktion med varandra utvecklas och når nästa 
utvecklingszon (Vygotskij, 1999). Eleven känner också att det är på dennes egna villkor som 
arbetet utgår ifrån. Ingen pedagog hindrar en elev att arbeta på en högre nivå än vad den 
egentligen tros klara av, utan stöttar hellre eleven i detta. Om pedagogerna då ser att eleven inte 
verkar klara av arbetet så samtalar de tillsammans med eleven, där eleven själv får komma med 
förslag och åsikter om hur de ska gå vidare. Detta kan i vissa fall leda till att eleven går ner på en 
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lägre nivå och arbetar där ett tag för att senare känna sig mogen att ta nästa utvecklingssteg. Vi 
anser att pedagogerna har lyckats bra med detta så här långt kommet i läsutvecklingsarbetet. Vi 
tror också att mycket av framgången i läsutvecklingsarbetet beror just på att dessa 
nivågrupperingar är flexibla och inte statiska. Eleverna både ser och vet att ingen av dem kommer 
att befinna sig på en viss nivå längre än nödvändigt.  
 
Frågan som vi som författare av denna rapport ställer oss kring detta resonemang är om 
Benzeliusskolan har tagit hänsyn till ovanstående invändningar eller om det bara har ”råkat bli 
så”. Detta är något som vi anser att skolan måste vara medveten om, då vi ser att i ett längre 
perspektiv, även om det inte är ett problem i nuläget, så kan ovanstående frågor kring 
nivågruppering aktualiseras av en eller annan anledning. Då bör skolan ha tänkt igenom och 
förberett en handlingsplan. Vi ser också att pedagogernas stora engagemang och vilja att driva 
detta arbete har stor del i den positiva utvecklingen hos eleverna. 
 
Norberg (2003), anser att skolan ska vara en stödjande inrättning för alla skolbarn. Denna ansats 
anser vi att Benzeliusskolan lever upp till då de har delat in eleverna individuellt efter 
förkunskaper och behov. Detta medför att varje elevs individuella behov kan synliggöras och 
tillgodoses. Detta kan vi också tydligt se i resultatanalysen av intervjuerna med pedagogerna, då 
de ansåg att ”Läslust” gav dem möjlighet att individanpassa läsutvecklingsarbetet hos eleverna i 
arbetet med att samtala, läsa och skriva om litteratur. Även Lindö (2005), påtalar vikten av att 
pedagogerna skapar dialogiska rum, d.v.s. lärmiljöer där barn och unga utifrån sina olika 
erfarenheter ges många möjligheter att föra både muntlig och skriftlig kommunikation kring 
viktiga frågor och upplevelser tillsammans med jämnåriga och vuxna. Detta därför att vårt språk 
är socialt och kulturellt och utvecklas i social kontakt med andra människor. Vi anser att 
”Läslust”, enligt läroplanens (Lpo94) intentioner, ger eleverna rika möjligheter att samtala, läsa 
och skriva för att på så sätt utveckla sina möjligheter att kommunicera med varandra och få tilltro 
till sin språkliga förmåga. 
 
Benzeliusskolan beskriver ”Läslust” som att det ska utveckla barnens läsupplevelser samt 
stimulera deras lust att läsa i allmänhet. Liksom vi beskrivit i bakgrunden är målet med 
läsundervisningen, enligt Liberg (2006), att alla elever ska nå ett utvecklat läsande. Med det 
menas att eleverna ska använda sin läsning självmant för att ta reda på saker eller för att få 
upplevelser. Det allra viktigaste, enligt Avrin (2004) är att eleverna får en identitet som läsare. 
Eleverna ska se sig själva som läsande personer. De ska känna tilltro till sin egen förmåga att 
både lära sig att läsa och att utvecklas som läsare. Lusten till läsning är starkt sammankopplad 
med den meningsfullhet som eleverna ser i läsandet (ibid.), vilket vi fick tydliga belägg för i våra 
elevintervjuer. Eleverna ser nu en större mening med att läsa än tidigare och detta beror, enligt de 
själva, på att de har tillägnat sig en djupare förståelse för det lästa. En annan aspekt, enligt Avrin, 
är att om eleverna upplever läsandet som meningslöst, läser de med leda och då blir läsningen en 
plikt som enbart syftar till att göra de vuxna nöjda. Avrin anser, vilket även de intervjuade 
pedagogerna pekade på, att just lusten till läsning är en av de mest avgörande faktorerna för en 
lyckad läsinlärning. Resultatet av vår undersökning pekar på att alla elever i olika hög grad når ett 
utvecklat läsande i och med arbetssättet ”Läslust”. 
 
Det vanligaste är att se begreppet ”literacy” som den enkla färdigheten att skriva och läsa (Ewald, 
2007), men enligt Encyclopedia Britannica (2007) innefattar begreppet ”literacy” bland annat 
läskompetens, skrivkompetens, läsförståelse, avkodning, och ordförråd. Detta är även förenligt 
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med Lpo94 (2006b) där det står att eleven ska ges rika möjligheter att samtala, läsa och skriva för 
att utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 
Vårt syfte med denna studie är att undersöka, beskriva och förstå om elevens syn på sig själv som 
litterat (läsare) förändrats genom delaktighet i läsutvecklingsarbetet ”Läslust”. Vi ser i resultat av 
intervjuerna med eleverna att de själva anser att de har utvecklat sin läs- och skrivkompetens, sin 
läsförståelse, avkodning och utökat ordförrådet. Vi ser i resultatet av intervjuerna med 
pedagogerna att elevens bild av sig själv styrks av pedagogerna. Detta anser vi tyda på att 
läsutvecklingsarbetet hittills har nått de av Benzeliusskolan i förväg uppställda målen som även 
kursplanen i svenska för grundskolan (Skolverket, 2000) föreskriver. Nämligen att eleven ska 
utveckla sin fantasi och kreativitet och lust att lära, genom att läsa skönlitteratur såväl i skolan 
som på fritiden. Eleverna ska på så sätt utvecklas till aktiva självständiga läsare. Pedagogerna på 
Benzeliusskolan uppfattar att eleverna numera läser av frivilligt intresse både under skoltid och 
under fritid. 
 
Benzeliusskolans läsutvecklingsarbete bygger på att använda sig av lässamtal både vid 
inledningen och under tiden som boken läses. Dessa samtal är viktiga för att utveckla eleverna 
som läsare (Avrin, 2004). Samtalen bidrar även till att eleverna får förståelse för det de ska läsa 
vilket underlättar för att nå en djupare läsförståelse. Enligt Taube (1997) handlar effektiv 
språkanvändning bl.a. om att kunna fånga lyssnarens uppmärksamhet, ta hänsyn till lyssnarens 
tidigare erfarenheter och kunskaper, samt att vara lyhörd för feedback från lyssnaren under 
samtalets gång. Vi ser vid analysen av intervjuerna att eleverna nu förstår anledningen till 
boksamtal. De anser också överlag att det nu är roligt eller ganska roligt att prata om böcker. 
Detta anser vi tyder på att eleverna har utvecklat både sin förmåga att förstå det de läser och 
förmågan att samtala om böcker. Benzeliusskolan har tagit ett stort steg med hjälp av ”Läslust” 
mot ett av läroplanens (Lpo94, 2006b) strävansmål i kapitel 2.2 angående kunskaper. I detta 
kapitel påtalas att skolan ska sträva efter att varje elev ska lära sig lyssna, diskutera och 
argumentera. 
 
Liksom vi tidigare har redogjort för i bakgrunden så har högläsning sin givna plats genom hela 
grundskoletiden (Norberg, 2003). Enligt Öster (2004) är högläsning visserligen inte en garanti för 
att barnen blir läsare, men också att om det inte läses högt för barnen finns det risk för att de inte 
blir läsare alls. Högläsningsboken, är enligt Vygotskij (1999), ett medel för lärande som finns 
inom den proximala utvecklingszonen eftersom barnen får uppleva texter genom högläsning, som 
de själva kan bemästra i framtiden. Vi ser i intervjuerna av pedagogerna att högläsningen är ett av 
de mest uppskattade inslagen i läsutvecklingsarbetet, såväl i lägre som i högre åldrar och detta 
har medfört att läslusten indirekt har ökat beroende på den litterära stimulans som ”Läslust” 
erbjuder. 
 
Bakgrundsforskningen gör gällande att både högläsningsböcker och texter som eleverna väljer att 
läsa själva ska väljas med omsorg. För att eleverna ska engageras av läsandet, måste texterna 
beröra dem och innehållet vara meningsfullt för dem. Eleverna ska kunna identifiera sig med 
personerna i berättelserna. Eleverna ska få uppleva starka känslor med hjälp av läsandet (Avrin, 
2004, Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, Lindö, 2005). Vår analys av intervjuerna 
synliggör ett av läsutvecklingsarbetets största problem, nämligen tillgången på skönlitteratur som 
ger eleverna varierande läsupplevelser i takt med deras personliga utveckling. Resultatet visar på 
ett klart samband mellan problemet med att få tillgång till ett större urval av litteratur och 
elevernas tankar om att de vill få möjlighet att göra större individuella bokval utifrån personliga 
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intressen. Pedagogerna uttryckte även problemet med att biblioteken vid ett flertal tillfällen inte 
kunnat erbjuda ett specifikt bokval i tillräckligt många (minst fem) exemplar. Vi anser att det 
skulle vara önskvärt med ett utökat samarbete i denna fråga då mycket av läsutvecklingsarbetet 
bygger på möjligheten att en mindre grupp elever läser samma bok i läsklubbsform. Det är även 
viktigt för läslusten att litteraturen upplevs som meningsfull för eleven, precis på samma sätt som 
det är viktigt för den vuxne läsaren. Som Elbro (2004) skriver är det upp till pedagoger och 
bibliotekarier att tillsammans hitta litteratur som den enskilde eleven är intresserad av och vill 
läsa mer om. 
 
Benzeliusskolans arbete med läsutveckling börjar i förskoleklassen med språklekar grundade på 
Bornholmsmodellen. Elbro (2004) pekar på vikten av barns tidiga uppmärksamhet på de enskilda 
språkljuden som en av de starkaste, och också bäst undersökta, indikatorerna för hur det går med 
barnens senare läsutveckling. Därför finns det, en mycket god anledning att arbeta intensivt med 
de yngre barnens bokstavskännedom och uppmärksamhet på språkljuden redan i förskoleåldern. 
Läsning består av olika byggstenar, som vi har redogjort för i bakgrunden. Enligt Lundberg och 
Herrlin, 2005, är det viktigt att både se och förstå ömsesidigheten och samspelet mellan dessa 
byggstenar. Här föreligger ett spiralformat samband mellan ordavkodning och fonologisk 
medvetenhet som antingen kan ha en negativ eller positiv tendens. Det som underlättar 
ordavkodningen är att ha en god fonologisk medvetenhet. Att ha en god ordavkodning har också 
en positiv inverkan på den fonologiska medvetenheten, samt även på flytet i läsningen. Det utgör 
då den positiva spiralens tendens, där helt enkelt bra blir bättre. Därmed finns det även ett 
motsatsförhållande, nämligen att en dålig fonologisk medvetenhet medför en negativ inverkan på 
ordavkodningen. Detta får effekten att både flytet i läsningen hos eleven och dennes förståelse av 
det lästa blir avsevärt lägre än hos en elev med god fonologisk medvetenhet. Detta utgör den 
negativa spiralens tendens. Det är denna negativa spiral som Benzeliusskolan vill undvika eller 
bryta bland de elever där den redan förekommer, med hjälp av Bornholmsmodellen. Även 
Jacobsson och Svensson (2006), menar att god läsförmåga förutsätts av adekvat språklig 
förståelse och automatiserad ordavkodning. En lätt och snabb ordavkodning medför bättre flyt i 
läsningen av hela meningar. Detta har en positiv inverkan på läsförståelsen och det medför också 
rent konkret att den som läser med gott flyt, lättare kan minnas vad det nyss lästa stycket 
handlade om. Detta gör att läsaren lättare kan integrera olika delar av en text och på så sätt 
uppfatta vad en längre text handlar om snabbare. 
 
Vi anser att vårt resultat visar på, att som en direkt följd av det medvetna arbetet med 
Bornholmsmodellen i förskoleklassen och i läsgruppen på den första nivån, ser pedagogerna och 
även specialpedagogerna oberoende av varandra, att till skillnad mot tidigare år har man i år 
ingen elev som inte kan läsa i år 1. Dessutom har ett stort antal elever i förskoleklassen 
genomgått en märkbar utveckling mot att bli läsare, vilket enligt specialpedagogerna inte har 
varit fallet under tidigare år. 
 
Elbro (2004) redovisar ett cirkelresonemang som har innebörden att; ett gott ordförråd är en 
förutsättning för god läsförståelse, samtidigt som mycket läsning är en viktig källa till ett gott 
ordförråd. Han menar att det är detta som är källan till ibland stora skillnader, i elevers 
läsutveckling. De redan duktiga läsarna blir snabbt ännu duktigare, medan de svaga går långsamt 
framåt. Även Myrberg (2004) anser att nyckeln till en fortsatt god utveckling av läsförmågan 
ligger i ordförrådet, då ca 80 % av orden i ”läsordsförrådet” nästan aldrig uppträder i det 
vardagliga språket. Det är alltså i högsta grad nödvändigt att möta skrivna texter för att utveckla 
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sitt ordförråd. Tidigare forskning, som till exempel Wallby, Carlsson och Nyströms (2001), visar 
på att svagare elever inte går framåt i utveckling i nivågrupperade arbetsformer, vilket de duktiga 
eleverna gör oavsett arbetssätt. Undervisningen inom nivågrupperingen måste vara anpassad till 
eleverna, d.v.s. den måste vara lika stimulerande för alla elever på alla nivåer (ibid.). Vår analys 
visar dock på ett annorlunda förhållande, nämligen att läsutvecklingsarbetet i och för sig gynnar 
de redan duktiga läsarna, men att den största progression faktiskt har skett hos de svaga läsarna. 
Både eleverna själva och pedagogerna påtalar detta faktum. Slutsatsen som vi drar av detta är att 
ett stimulerande arbetssätt som lyckas engagera alla elever på deras individuella nivå, medför att 
alla elever blir synliggjorda och får en undervisning som är anpassad och attraherar den enskilde 
elevens behov.  
 
Skolverket har i sina lägesbedömningar konstaterat att det är en större andel elever än tidigare 
som inte når de mål som angetts i styrdokumenten. I dessa lägesbedömningar påtalar Skolverket 
att det är allvarligt att nästan en fjärdedel av eleverna i slutet av år 9 inte har nått kunskapsmålen i 
ett eller flera ämnen. Följden av detta har medfört att andelen behöriga elever till gymnasiet har 
minskat jämfört med tidigare år (Skolverket, 2005, 2006a). Myndigheten för skolutveckling 
(2006) har analyserat de svenska resultaten i flera internationella studier gällande bl.a. 
läsförståelse hos elever i grundskolan. De anser att det är särskilt oroande att en så pass stor andel 
svenska elever har brister i läsförståelse och myndigheten är oroad över detta faktum eftersom 
förmågan att kunna läsa och skriva är en förutsättning för nästan allt lärande. Detta var något som 
Benzeliusskolan tog fasta på hösten 2006 och det blev grunden till att läsutvecklingsarbetet 
”Läslust” startade. Vår empiriska undersökning visar att många av skolans förhoppningar om 
utveckling har infriats, då eleverna uppvisar en ökad lust att läsa och där de även har börjat förstå 
varför det är så viktigt att vara litterat.  
 

Personlig reflektion 
Vi anser att detta läsutvecklingsarbete visar på många goda resultat. Eleverna, och då speciellt de 
elever som inte kommit så långt i sin läsutveckling, har genom detta arbete utvecklat sin 
läsförmåga, sin läsförståelse och sin allmänna lust till att läsa långt över Benzeliusskolans 
förväntan. Pedagogerna närde förhoppningar om att så skulle ske, men då människan är 
oberäknelig och föränderlig kan man aldrig vara säker på ett visst utfall av en åtgärd, utan endast 
ha förhoppningar om densamma.  
 
Begreppet nivågruppering är något av sprängstoff i den allmänna debatten idag, beroende på att 
ingen vill tillstå att det är rätt att dela in människor i bättre eller sämre kategorier. Det regleras 
inte heller i styrdokumenten, utan är något som beslutas lokalt om på varje skola. Detta medför 
att det är av yttersta vikt hur skolan använder sig av nivågruppering. Skolan måste våga ställa sig 
själva frågan vad syftet är med nivågruppering, varför de vill använda sig av det och hur det i så 
fall ska utformas? Vi anser att den nivågruppering av eleverna som pedagogerna har arbetat med 
på Benzeliusskolan, i detta utvecklingsarbete har fallit väl ut, till stor del beroende på ett 
målmedvetet arbete efter en gemensam linje och strategiskt planerad undervisning på alla nivåer. 
Tack vare kontinuerlig uppföljning av ”Läslust” som arbetssätt och elevernas enskilda 
progression har pedagogerna hittills lyckats undvika de negativa aspekterna som påtalats av 
Wallby, Carlsson och Nyström (2001). Vi ser dock några faror gällande denna nivågruppering, då 
det t.ex. kan hända att en elev placeras på en nivå som inte motsvarar deras ålder där de kan 
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känna sig utpekade och som mindre vetande. Vi ser även en fara som handlar om på vilka 
grunder eleverna delas in i dessa grupper. Det vi syftar på är om denna indelning endast sker 
baserad på testresultat rörande läsförståelse. Ett testresultat kan ge en vägledning för 
pedagogerna, men får enligt vår åsikt inte vara den allenarådande grunden för indelning av 
eleverna. Vi ser dock att Benzeliusskolan har vidtagit vissa åtgärder, medvetet eller omedvetet, 
för att undvika att detta ska inträffa. De har exempelvis delat in eleverna i tre åldersgrupper, 
vilket medför att det inte blir ett för stort glapp åldersmässigt om en elev bör arbeta på en högre 
eller lägre nivå än de flesta andra i dennes åldersgrupp. Genom att pedagogerna för kontinuerliga 
samtal med eleverna om deras individuella utveckling är inte risken överhängande att eventuella 
testresultat enbart styr denna nivågruppering. 
 
Vi anser också att detta är ett solklart exempel på ett förhållningssätt i ett förbättringsarbete som 
Myndigheten för skolutveckling beskriver som ”nedifrån och upp”. Med det menar Myndigheten 
för skolutveckling att graden av framgång beror på hur väl skolan har förmått att planera, 
förankra och genomföra sin idé bland såväl elever, pedagoger som föräldrar. Vi är från vår sida 
övertygade om att denna breda förankringsgrund har stor del i det goda utfallet av detta 
läsutvecklingsarbete. 
 
Det finns egentligen inget hinder för att detta arbete inte ska kunna fortsätta i all oändlighet och 
bli en naturligt integrerad del av verksamheten. Det som vi ser skulle kunna förhindra detta är om 
pedagogerna och eleverna tappar lusten och tilltron till arbetssättet. Några problem som vi har 
uppmärksammat är litteraturtillgången, begränsade ekonomiska medel och hur samarbetet med 
bibliotek och dess personal fungerar. Anledningen till att vi ser att tillgången på litteratur ses som 
ett av läsutvecklingsarbetets största problem beror på att skolans eget bibliotek är mycket 
begränsat, och det faktum att skolan ligger utanför centralorten gör att de oftast är hänvisade till 
bokbussens begränsade utbud. Nästa problem handlar om begränsade ekonomiska medel avsatta 
för skönlitteratur, vilket för Benzeliusskolan betyder att inköpen av skönlitteratur för barn är 
starkt reducerade. Vi ser också att ett riskmoment kan föreligga i det tidskrävande arbetet med att 
söka efter lämplig litteratur på kommunens olika bibliotek och i bokbussen. 
Läsutvecklingsarbetets framgång bygger också på att all personal på skolan är införstådd i 
arbetsformen och känner lust att delta i och utveckla densamma. Då pedagogerna önskar ett 
närmare samarbete med biblioteken och dess personal ser vi en utvecklingsmöjlighet för 
”Läslust”. Vår tanke kring detta är att Benzeliusskolan skulle kunna närma sig biblioteket och 
försöka skapa delaktighet och ett utökat samarbete kring ”Läslust”, vilket även skulle kunna ligga 
i bibliotekens och kommunens intresse, då Myndigheten för skolutveckling (2006) anser det vara 
oroande att en stor andel svenska elever har brister i läsförståelse.  
 
När det gäller vår egen kunskapsutveckling i och med denna studie, så känner vi att vi har fått ta 
del av ett arbete i skolan med positiva förtecken. Detta är oerhört viktigt för oss som blivande 
pedagoger, då media tyvärr ofta målar upp en negativ bild av dagens skola. Vi är också medvetna 
om att för att vår studie skulle kunna vara reellt användbar för andra skolor än vår studerade 
skola, så hade vi behövt använda oss av en jämförande skola som arbetar enligt mer traditionella 
läs- och skrivinlärningsstrategier, vilket Elbro (2004) mycket riktigt påpekar. Då skulle vi ha 
genomfört en liknande studie i båda skolorna och ställt resultaten mot varandra. Detta har dock 
varit praktiskt omöjligt beroende på vår tidstillgång till denna studie. Vi ser dock vikten av att 
denna typ av utvecklingsarbete i skolorna lyfts fram och synliggörs, eftersom det i sin tur ändå 
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kan inspirera andra skolor att se nya vägar till lärande på ett framförallt konstruktivt och 
innovativt sätt, med hjälp av förhållandevis enkla medel.  
 
En annan aspekt på vårt arbete med denna studie är att vi båda känner att vi nu förstår än mer 
tydligt varför det är viktigt att forskningen inom lärande utvecklas. Vår profession behöver 
beskriva, förklara och problematisera olika företeelser inom skolans värld för att på så sätt 
klargöra för samhället varför skolan kanske är den viktigaste institution vi har i vårt samhälle. 
Inom skolan läggs grunden till framtida samhällsmedborgare som både du och jag ska leva och 
interagera med. Därför måste skolan både få ta plats och ses som en viktig och angelägen del att 
satsa på för våra politiker. 
 

Fortsatt forskning 
Vi anser att förslag på fortsatt forskning skulle kunna röra frågan om pedagogerna och eleverna 
upplever någon relevant skillnad efter ytterligare några år med ”Läslust” -arbete? Detta därför att 
denna studie inleddes och utfördes under läsutvecklingsarbetets inledande läsår. Vi anser därför 
att det skulle vara intressant att se om den positiva progressionen hos eleverna i detta 
läsutvecklingsarbete fortlöper under en längre tidsperiod och hur den kan förstås. Det skulle även 
vara intressant att se om det går att arbeta fram metoder för att stödja pedagogerna i arbetet med 
att hitta skönlitteratur anpassad för elever i dessa åldersgrupper. Ytterligare en intressant aspekt 
att analysera är frågan om det är nivågrupperingarna av eleverna som ligger till grund för 
framgång? Gynnar dessa nivågrupperingar alla elever även i fortsättningen eller ger ett längre 
tidsperspektiv en annorlunda bild? Vi skulle också kunna tänka oss att det vore intressant att 
analysera huruvida pedagoger anser att en grupp elever, som har arbetat metodiskt enligt detta 
arbetssätt ett visst antal år, uppvisar ett annorlunda förhållande till litteratur och läsning. Vad 
medför detta för skolarbetet i övrigt? Ökar måluppfyllelsen? Får det synergieffekter på allt 
lärande? 
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Bilaga 1. 



   

Bilaga 2. 
 

Intervjufrågor till elever 
 

- Kan du beskriva ”läslust” för mig? Vad tycker du om läslust? Berätta vad du känner 
och tänker när ni ska arbeta med ”läslust”. 

 
- Berätta vilken typ av böcker du läste innan ni började med ”läslust”. Vilka böcker 

läser du nu? Berätta varför du läser dem? Berätta vilka böcker som intresserar dig. Hur 
har du upptäckt dessa böcker? 

 
- Var läser du? Läser du på andra ställen idag än tidigare? Hur känns det?  

 
- Berätta vad du har lärt dig om läsning sen ”läslust” började? Märker du det själv? Hur 

då? 
 

- Berätta hur du upplever att det är att läsa. Hur kändes det när ni började med ”läslust”? 
Hur känns det nu? Känns det bra eller dåligt för dig? Berätta för mig om du vill 
förändra på något, vad och hur.(arbetssätt, läsmetoder, tidsåtgång mm) 

 
 
Intervjufrågor till pedagoger 
 

- Kan du beskriva ”läslust” för mig? Vad tycker du om läslust? Berätta vad du känner 
och tänker när ni ska arbeta med ”läslust”. 

 
- Tycker du att eleverna i din grupp har utvecklats enligt de intentioner ni hade vid 

starten av ”läslust”? Berätta hur du upplever att det märks. 
 

- Upplever du att eleverna har förändrat sitt läsbeteende? Hur märks det i sådana fall? 
 

- Vilken svårighetsgrad på böcker anser du att eleverna i din grupp klarar att läsa idag? 
Ser du någon skillnad i elevernas läsutveckling, om du jämför årets grupp med tidigare 
grupper i samma ålder som du arbetat med? 

 
- Anser du att detta arbetssätt har främjat alla elever? Har arbetssättet främjat elever 

som både har lätt att lära och de som har svårare att knäcka koden?  
 

- Har ”läslust” motsvarat dina förväntningar? Är detta ett arbetssätt som du vill fortsätta 
med? Varför då? Är det något du vill förändra? På vilket sätt? 


