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In this degree project, a survey-study of 50 Swedish primary teachers’ attitudes towards reading and their
choice of reading instruction practice in Swedish was made. The aim of the study was to examine Swedish
primary teachers’ attitudes towards reading and how they describe their reading instruction practice. This to
make it possible to examine if there is a relationship between the teachers’ attitudes towards reading and the
choice they make about their reading instruction practice. The study aimed to answer the questions below:


Considering the personal reading habit among the teachers, what kind of attitudes and perceptions of reading does
the teachers in the study express?



When it comes to their reading instruction practice, based on what principals do they describe their practice?
What is described as important by the teachers when planning and contemplating reading instruction practice in
Swedish?



What does the teachers describe as successful motivators for a beneficial development in reading among the
pupils?



Is there a relationship between the teachers’ attitudes towards reading and their choice of reading instruction
practice? Is the choice of reading instruction practice among the teachers influenced by the attitude towards
reading that they have?

The theoretical bases of this study were based on theories of functions of reading, the literacy language
practices emergent literacy and skill-based read readiness and also on the theory of attitudes value in decision
making.
As a conclusion, this study finds that there is evidence for a relationship between the teachers’ attitudes towards
reading and their choice reading instruction practice in Swedish. It is shown that the teachers’ attitudes towards
reading could be seen as influential in the choice of reading instruction practice. This since there is a correlation
between how reading is defined, descried and how the purpose of reading is described, in both of the aspects
which the study investigated.
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1. Inledning
År 2011 deltog Sverige för tredje gång i PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), en
internationell komparativ studie av läsförmågan hos barnen i årkurs 4. I PIRLS 2011 deltog 49 länder
och jämfört med andra länder presterade Sverige väl, men samtidigt gick det från resultaten att uttyda
en fortsatt nedåtgående trend från tidigare resultat i PIRLS (Skolverket 2012:3,28–30). Det framhålls
hur Sverige sedan år 2001 genomgått en generell förskjutning över alla läsfärdighetsnivåer där färre
elever i PIRLS 2011 presterar på en hög och avancerad nivå och fler på en elementär och medelgod
nivå (Skolverket 2012:34). I ett försök till att förklara denna sjunkande läsförmåga hos de svenska
eleverna, framhölls av rapporten en oro för hur den svenska undervisningen i mindre utsträckning än
andra länder ägnar sig åt olika typer av lässtrategier. Detta framhölls som oroande då både länder som
presterat bättre och forskning inom läsning betonat vikten av ett arbete med lässtrategier i
läsundervisningen. Det framläggs därför starkt av rapporten att den svenska skolan, utifrån det
kompensatoriska samshälluppdrag den innehar, borde verka för att i undervisningen arbeta i större
utsträckning med läsförståelsestrategier (Skolverket 2012:85,87). Utifrån detta är det inte
anmärkningsvärt att antalet lässtrategier för läsundervisning utifrån både principerna av phonics (att
arbeta med fonologisk medvetenhet) och wholelanguage (att arbeta utifrån att skapa mening från en
fullständig text) har växt fram och blivit allt mer populärt att använda sig av.
Dock är det inte endast de svenska elevernas sjunkande läsförmåga och behovet av lässtrategier i den
svenska läsundervisningen som förs fram i rapporten. I rapporten framhålls även att andelen elever
som tycker om att läsa sedan 2001 har minskat med 10 procentenheter. Något som inte direkt anses ha
en betydelse för PIRLS-resultatet i fråga men som ändå anses utgöra en faktor av stor betydelse för
elevernas läsförmåga. Detta eftersom intresse, engagemang och glädje i att läsa hos elever framhålls
av rapporten som gynnsamma faktorer för utvecklandet av en bättre läsförmåga hos eleverna
(Skolverket 2012:50,88). En vikt av att undervisningen verkar för att gynna ett läsintresse hos
eleverna betonas därav i rapportens rekommendationer. Det betonas även en vikt av att läraren skapar
möten där eleverna utmanas, görs nyfikna och bereds möjligheter att medvetet samtala om texters
innehåll. Detta för att, enligt rapporten, skapa ett intresse för att läsa böcker och därmed väcka deras
läslust (Skolverket 2012:88).
Med utgångspunkt i resonemanget ovan framkommer en syn på läsning och läsförmåga där intresse
och attityd gentemot läsning utgör en viktig faktor för den tidiga läsutvecklingen hos barn. En syn
vilken, utifrån internationell forskning, inte endast gör sig gällande för läsutveckling hos barn utan
även för hur lärarna lägger upp sin läsundervisning. I internationell forskning betonas en relation
mellan vilken attityd gentemot läsning som läraren har och hur denna lägger upp sin läsundervisning
(se exempel Morrison, Jacobs & Swinyard 1998 samt McKool & Gespass 2009). Flertalet gånger
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sedan 1990-talets början har internationell forskning undersökt sambandet mellan inställning till
läsning hos tidiga åldrars lärare och deras val av metoder i läsundervisningen (se Morrison, Jacobs &
Swinyard 1998; Braithwaite 1999; Cremin, Bearne, Mottram & Goodwin 2008; McKool & Gespass
2009). Det tycks dock som om svensk forskning inte lagt vikt vid att studera detta samband. Fokus
inom svensk forskningsansats tycks istället ha legat på ett elevperspektiv och på att studera och ta
fram modeller för skicklig läsundervisning (se exempel Altalo 2011). Det tycks utifrån detta att
svensk forskning inte ser ett behov av att undersöka förhållandet mellan lärares attityder gentemot
läsning och den påverkan dessa har på läsundervisningen. Detta trots att undersökningar av svenska
lärares läsvanor visar på att majoriteten av lärare under 40 inte läser någon skönlitteratur alls (se
Arevik 2013) samt att internationell forskning framhåller vikten av att lärare agerar som läsförbilder
för eleverna (se McKool & Gespass 2009).
Det har gjort att jag i detta självständiga arbete intresserat mig för relationen mellan svenska lärares
attityd till läsundervisning och deras val av metod i läsundervisningen i svenska. Detta då den
internationella forskningen som genomförts inom ämnet har studerats utifrån amerikansk, brittisk och
australiensisk läskultur och inte utifrån den läskultur som råder i Sverige. I amerikansk, brittisk och
australiensisk forskning om läsundervisning utgör begreppet ”literacy” grunden för
forskningsansatserna. Detta är ett begrepp som i Sverige inte är lika vedertaget och vars närmsta
svenska motsvarighet ”läsförmåga” inte beskriver samma omfång som literacy-begreppet. Detta gör
därav att de resultat som genererats utifrån internationell forskning inte kan direkt amplifieras på
Sveriges lärare, läskultur eller läsundervisning. Utifrån detta motiveras detta självständiga arbetes
intresse och val att utifrån en enkätstudie studera utifall det finns en relation mellan svenska lärares
attityder gentemot läsning och deras val av läsundervisningspraktik. Detta då det skulle kunna ge ett
perspektiv på om lärarens attityder utgör en faktor för hur läraren strukturerar och planerar sin
undervisning.

2. Syfte och Frågeställningar
Syftet med detta självständiga arbete är att, genom en enkätstudie, undersöka utifall 50
lågstadielärares personliga attityd gentemot läsning influerar vilka didaktiska val de gör i upplägget av
sin läsundervisning i svenskämnet i skolans tidigare åldrar. Detta undersöks genom att först, i
enkätstudien, undersöka lärarnas personliga attityd och inställning gentemot läsning samt deras
didaktiska val i konstruktionen av läsundervisningen i svenskämnet. Därefter genom att sätta dessa två
variabler i relation till varandra och undersöka utifall det finns ett samband dem emellan.
Frågeställningar
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-

Utifrån den personliga fritidsläsningen, vilka attityder och inställningar gentemot läsning
uttrycker lärarna i studien?

-

Utifrån vilka principer beskriver lärarna sin läsundervisningspraktik? Vad framhåller de är av
vikt vid planering samt genomförande av läsundervisning i svenskämnet i lågstadiet?

-

Vad framhåller lärarna som motivatorer för en gynnsam läsutveckling hos eleverna?

-

Finns det en relation mellan lärarnas personliga attityd samt förhållning gentemot läsning och
deras val av metod i läsundervisningen? Är deras val av metod i undervisningen influerad av
vad de personligen anser om läsning?

3. Teoretiska Utgångspunkter
Nedan beskrivs de teoretiska utgångspunkter som utgör en teoretisk referensram för detta
självständiga arbetes analys av det material som enkätstudien ger. Inledningsvis beskrivs funktioner
av läsning utifrån en teori om att den vuxna läsaren kan välja vilken funktion som läsning ska ha för
dem. Dessa funktioner läggs fram för att, i analysen av detta självständiga arbetes material, utgöra ett
redskap för sortering och kategorisering av informanternas attityd gentemot läsning. Därefter
behandlas läsundervisningspraktikerna ”emergent literacy” och ”skill-based read readiness”. Dessa
läggs fram för att i analysen ge redskap för sortering och kategorisering av informanternas
beskrivningar av läsundervisningspraktik. Avslutningsvis läggs en teoretisk utgångspunkt fram vilken
beskriver hur den attityd vi har påverkar de val vi gör. Denna redogörs för i detta självständiga arbete
för att utgöra en teoretisk grund för den jämförande analysen mellan lärarnas uttryckta attityd
gentemot läsning och deras beskrivningar av sin läsundervisningspraktik.

3.1. Funktioner av läsning
J. A. Appleyard (1994:15,164) framhåller i Becoming a reader: The experience of fiction from
childhood to adulthood, att den vuxne läsaren, mer än den yngre, väljer den funktion deras läsande av
text ska utfylla. Den vuxna läsaren, till skillnad från exempelvis det läsande barnet, beskrivs som en
som är väl medveten om frivilligheten i deras val att läsa. Den vuxna läsaren framhålls av Appleyard
göra ett aktivt val i hur de läser text och i hur de väljer att använda sin läsning. Detta menar Appleyard
resulterar i flertalet olika funktioner av (eller motiv för) läsning vilket den läsande vuxna kan uppvisa.
Appleyard bevisar detta genom att lägga fram tre funktioner av läsning; escape, searching for truth
och comic. Dessa framhålls inte utgöra alla de funktioner som finns, men Appleyard anser ändå att
dessa utgör en grunddistinktion av de mångfaldiga varianterna av funktioner av läsning som finns.
Appleyard är inte ensam om att identifiera och lägga fram olika funktioner av läsning. Vincent
Greaney och Susan B. Neuman har i två separata studier (se Greaney & Neuman, 1983 och Greaney
Neuman, 1990) lagt fram, likt Appleyard, tre funktioner av läsning de funnit hos barn i lågstadiet
respektive mellanstadiet. Greaney och Neuman (1990) framhåller att de utifrån tre olika studier funnit
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hos barnen tre basfunktioner av läsning: enjoyment, utility och escape. Sten Furhammar (1996) har
även han, i boken Varför läser du? (ett resultat av forskningsprojektet SKRIN) framlagt definitioner
av funktioner av läsning. Furhammar (1996:134) sorterar dessa funktioner utifrån distinktionerna:
opersonlig upplevelseläsning, personlig upplevelseläsning, opersonlig instrumentell läsning och
personlig instrumentell läsning.
Även om benämningarna och sorteringarna av funktionerna av läsning i stor mån skiljer sig mellan de
olika forskarna, så utgörs definitionerna av de olika funktionerna av liknade beskrivningar av vad dem
innebär. Utifrån Appleyards, Greaney & Neumans och Furhammars definitioner av funktioner av
läsning presenteras därav nedan tre definitioner av funktioner av läsning: underhållning, inlevelse och
nytta. Dessa baseras utifrån de distinktioner och definitioner av funktioner av läsning som Appleyard,
Greaney & Neuman och Furhammar lägger fram och de likheter som finns dem emellan. De
nedanstående definitionerna samlar och sammanfattar det essentiella i Appleyards, Greaney &
Neumans och Furhammars formuleringar av funktioner av läsning. Definitionerna som presenteras
nedan kommer att användas som ett verktyg i analysen av den attityd gentemot läsning som uttrycks
av lärarna i studien för detta självständiga arbete.
3.1.1. Läsning utifrån en underhållningsfunktion
Utifrån en funktion av underhållning så framhålls läsning kortfattat innebära att man utifrån olika
aspekter läser för att underhålla sig själv (Greaney & Neuman 1990:185, Appleyard 1994:182–190,
Furhammar 1996:137-140). Denna förhållning till läsning utifrån en funktion av underhållning
uttrycker sig både inom mer positiva termer och mer neutrala termer.
Läsaren som läser utifrån en aspekt av underhållning framhålls läsa texten utifrån den neutrale
betraktarens position, att läsarens egen persona och verklighetsuppfattning hålls utanför läsningen.
Den sätter värde i berättelsernas händelser och i att texten väcker nyfikenhet och intresse i vad som
kommer hända härnäst (Furhammar 1996:137-140). Läsningen menas utgöras av att man som läsare
tar tillfälle till att skapa bilder i huvudet och för en stund roar sig med att föreställa sig de världar och
karaktärer som beskrivs i texterna. Att man för en stund, genom läsningen, antingen tar del av en värld
där man är den man vill vara, eller genom läsningen rensar det inre och får perspektiv på aspekter i
livet som kan oroa en (Appleyard 1994:182,189–190).
Läsning utifrån en funktion av underhållning framhålls även kunna innebära en aspekt av att man läser
för att förhindra tristess eller för att man inte har något bättre att göra (Greaney & Neuman 1990:185).
Läsningen utifrån detta blir därmed till ett tidsfördriv som ger oss något att göra och texter som lästs
minns och definieras utifrån egenskaper såsom ”spännande”, ”bra”, ”rolig” etc. (Furhammar
1996:137).
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Utifrån det som ovan nämns framkommer att läsning utifrån en funktion av underhållning innebär
kortfattat att se läsningen som ett underhållande tidsfördriv. Läsning utifrån en funktion av
underhållning innebär därmed att man, för en stund, tar sig tid till att läsa och föreställa sig det som
beskrivs men när man roat sig klart lämnas textens värld.
3.1.2. Läsning utifrån en inlevelsefunktion
Utifrån en funktion av inlevelse så framhålls läsning kortfattat innebära en flykt från verkligheten, att
man lever sig in i texternas handling och absorberas av dess intrig. Läsning utifrån en funktion av
inlevelse beskrivs utgöras av att man som läsare gör sig till en del av textens värld eller tar sig an
rollen av en av dess karaktärer. Läsaren vilken läser utifrån en funktion av inlevelse försjunker och
engagerar sig i textens värld och stänger ute vardagen runtomkring (Greaney & Neuman 1990:185;
Appleyard 1994:165–168, Furhammar 1996:140, 167). Detta gör därmed att läsning utifrån en
funktion av inlevelse kan ses som en flykt från verkligheten, i vilken läsare stänger ute det som är
runtomkring och engagerar sig i den värld texten framställer.
3.1.3. Läsning utifrån en nyttofunktion
Utifrån en funktion av nytta framhålls läsning kortfattat att innebära att man använder läsning som ett
redskap för att tillskansa sig information, kunskap eller någon form av sanning. Läsning utifrån denna
funktion betonas utifrån att läsaren genom att tillskansa sig text ges möjlighet till att utvecklas
(Greaney & Neuman 1990:185; Appleyard 1994:171-180; Furhammar 1996:142-144). Denna
utveckling beskrivs utgöras av att läsaren använder texten som redskap för att inhämta kunskap,
information och fakta som denna kan omsätta till vad denne redan vet och därigenom genom
läsningen utvecklas kunskapsmässigt (Greaney & Neuman 1990:185; Furhammar 1996:142-143).
Förutom detta beskrivs den även utifrån att läsaren läser för att utvecklas i sig själv och för att ges
insikt in i andra kulturer/världar och andras perspektiv. Läsare söker här i sin läsning i en viss mån
efter textens mening och dess betydelse (Greaney & Neuman 1990:185; Appleyard 1994:171–180;
Furhammar 1996:143-144). Baserat på det som nämns ovan framkommer att läsning utifrån en
funktion av nytta innebär att läsaren använder läsning som ett redskap för att utvecklas både
kunskapsmässigt och i sig själv.

3.2. Emergent literacy och Skill-based read readiness
“Emergent literacy” samt “Skill-based read readiness” syftar var och en till ett skilt perspektiv på
språkundervisningspraktiker och avhandlar därav skilda synsätt på hur man blir en läsare (McMahon,
Richmond & Reeves-Kazelskis 1998: 173). Nedan beskrivs var för sig dessa två
läsundervisningspraktiker, detta för att ge teoretiska utgångspunkter för analysen av informanternas
angivna val av metod i läsundervisningen. Dessa har valts då de representerar två motpoler när det
kommer till undervisningspraktiker inom läs- och skrivundervisning. De har även valts då dessa
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praktiker är de som framhålls i den forskning som gjorts internationellt om förhållandet mellan lärares
attityder gentemot läsning och dess val av läsundervisningspraktik.
3.2.1. Emergent Literacy
Emergent literacy är en språkundervisningspraktik som utgår från att skapa en undervisning vilken
utgår från barnens erfarenheter och som betonar vikten av att skapa en elevaktiv undervisning. Det är
en praktik vilken framhåller att barn lär sig bäst genom den sociala interaktionen, naturlig exponering
av text, lekbaserade övningar och genom att använda sig av språket. Den betonar vikten av att skapa
undervisningsmiljöer rika på en mångfald av textmaterial och vikten av att ge eleverna möjligheter att
engagera sig i språkliga aktiviteter (McMahon, Richmond & Reeves 1998:174; Giles & Tunks
2014:524).
Emergent literacy utgår från att barns språkutveckling börjar tidigt i livet och till stor del har sin
början i barnens tidiga möten med text i omgivningen. Den lägger vikt vid att barns läsutveckling och
skrivutveckling utvecklas tillsammans och influerar varandra, men även att språkutveckling är en
aktiv del av alla ämnen. De koncept som framhålls som viktiga i språkundervisning är medvetenhet
om texters struktur, förståelse av text och en förmåga att använda text. Sammanfattningsvis betonar
emergent literacy som undervisningspraktik att det är genom att möta, samtala och göra egna
upptäcker med text som barn förstår att text är meningsfullt och användbart (McMahon, Richmond &
Reeves 1998:174; Giles & Trunks 2014:524).
3.2.2. Skill-based Read Readiness
Skill-based read readiness är en språkundervisningspraktik vilken utgår ifrån att man för att lära sig
läsa behöver erövra olika förmågor förknippade med läsning. Det är en undervisningspraktik vilken
lägger betoning på lärarledd, systematisk och explicit undervisning, oftast utifrån mycket
strukturerade och färdighetsbaserade strategier. Dessa strategier framhåller aktiviteter som utvecklar
förmågor såsom fonologisk medvetenhet, vokabulär, att känna igen bokstav-ord med mera. Det är en
undervisningspraktik som framhåller att läsinlärning utgörs av vara att systematisk och strukturerad
och inte influerad av känslor och värden (McMahon, Richmond & Reeves 1998:173–174; Giles &
Tunks 2014:523–524).

3.3. Relation mellan de val vi gör och den attityd vi har
Attityders effekt på de val vi gör och de beslut vi tar framhålls som ett förhållande som har studerats
väl. Många aspekter har lyfts fram men en av de som starkast betonas då detta förhållande undersökts
är hur våra val och vårt beteende under vissa förhållanden är svårt att distinktera från det som
benämns som våra attityder. Det framhålls hur attityder under vissa förhållanden, exempelvis när en
individ utför en aktion upprepade gånger under liknade omständigheter, kan bli till ett automatiserat
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beteende där attityden inte längre spelar en roll i de val vi gör utan i stället har blivit en del av rutinen
(Blom Kemdal 2000:45–46).
Anna Blom Kemdal (2000:48) formulerar med utgångspunkt i detta, ett resonemang utifrån vilket
attityder och beslut, istället för att ses som två separata företeelser, borde ses som två sidor av samma
fenomen. Blom Kemdal resonerar utifrån en aspekt att både attityder och beslut utgörs av en vilja att
göra mening av världen runtomkring och därefter svara till denna mening genom antingen tanken eller
aktionen. Att ta sig an en attityd eller att ta sig an ett beslut innebär, enligt Blom Kemdal, därav att
utifrån den givna situationen välja en sida. Förutom detta menar Blom Kemdal (2000:65-66) att
attityder i den aktiva relationen till de beslut och val vi gör, borde kanske ses som en av de inneboende
faktorer inom oss som påverkar hur vi beter oss. Att de attityder vi har utgör de uppfattningar vi har
om världen omkring oss och därmed i relation till våra beslut och våra val utgör den grund utifrån
vilken vi tolkar och avgör hur vi ska agera.
Utifrån det som nämns ovan framkommer hur attityder och beslut/val i många fall kan gå in i varandra
och vara svåra att distinktera från varandra. Samtidigt framkommer dock att attityder utgör en grund
för hur vi agerar och att de attityder vi har kan då de är relaterade till en upprepande aktivitet bli till en
rutin. Att det därmed finns en relation mellan de val vi gör och den attityd vi har. Att våra attityder
utgör en inneboende uppfattning utifrån vilken vi gör mening av världen och även agerar. Detta utgör
för detta självständiga arbete en viktig teoretisk utgångpunkt när det kommer till att relatera lärarnas
personliga attityder till läsning till hur de lägger upp sin undervisning för att undersöka utifall det
finns en relation.

3.4. Teorireflektion
Ovan har detta självständiga arbetes teoretiska utgångspunkter presenteras. En teoretisk framhållning
av läsning utifrån funktioner av underhållning, inlevelse och nytta, har presenterats för att ge en grund
till analysen av studiens lärares personliga attityd gentemot läsning. Detta då dessa funktioner av
läsning ger verktyg för att urskilja olika attityder hos lärarna och för att tematisera liknade attityder.
Det kan argumenteras för att dessa funktioner inte representerar alla de funktioner av läsning som kan
finnas, dock har dessa inte valts för att visa på den mångfald av funktioner av läsning som finns för
varje individ. De funktioner som presenteras ovan har valts då de utgör tre basfunktioner av läsning
som återkommer under olika benämningar i flertalet olika studier.
Språkundervisningspraktikerna emergent literacy och skill-based read readiness har redovisats för,
detta då dessa ger ett verktyg för att analysera hur lärarna i studien beskriver sin undervisning och
utifrån dessa göra en övergripande tematisering. Avslutningsvis presenterades en teori om hur våra
attityder påverkar våra val/beslut, detta för att ge en teoretisk utgångspunkt för jämförelsen mellan
lärarnas attityder och val av läsundervisningspraktik.
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Dessa teoretiska utgångspunkter som presenteras har valts att redovisas för då dem alla på olika sätt
ger verktyg för detta självständiga arbetes analys. De bidrar med perspektiv på hur läsning kan
uppfattas, hur läsundervisningspraktiker kan vara utformade och hur våra attityder står i relation till
våra val. De är därför alla av stor vikt och ger till detta självständiga arbete en teoretisk referensram
att utgå ifrån i analysen.

4. Tidigare Forskning
I amerikansk, brittisk och australiensisk forskning om läsundervisning har relationen mellan lärarnas
personliga attityd gentemot läsning och deras val av läsundervisningspraktik undersökts ett flertal
gånger sedan 1990-talets början. Genom både större enkätstudier och djupgående intervjuer, har syftet
med många av dessa internationella studier utgjorts av att undersöka hur lärares personliga läsvanor
står i relation till hur läsundervisningspraktik väljs, eller till hur många rekommenderade strategier för
läsundervisning som används i undervisning (Morrison, Jacobs & Swinyard 1998; Braithwaite 1999;
Brooks 2007; Cremin, Bearne, Mottram & Goodwin 2008; McKool & Gespass 2009). Dessa studier
har i flertalet fall utgått från att bevisa hypotesen om att lärare som läser och ser ett nöje i det, utifrån
vissa aspekter, stimulerar barnens läsutveckling och attityd mot läsning i än mer positiv riktning än
lärare som inte läser (Morrison, Jacobs & Swinyard 1998; Braithwaite 1999; McKool & Gespass
2009).
Gregory W. Brooks (2007) utgår, i sin studie Teachers as Readers and Writers and as Teachers of
Reading and Writing, dock från en mer kritisk utgångspunkt och ifrågasätter i sin studie om lärarnas
personliga läsvanor verkligen har en inverkan på deras val av läsundervisningspraktik. Detta gör även
att Brooks resultat från studien, även om det framhåller att lärares attityd gentemot läsning har en viss
påverkan på deras val av läsundervisningspraktik, mer betonar elevernas behov och kunskaper som
avgörande faktorer för hur lärare lägger upp sin undervisning (Brook 2007:189).
I majoriteten av de internationella studierna framläggs dock ett resultat som uttrycker att en lärares
läsvanor och attityd gentemot läsning utgör en avgörande faktor för hur de planerar och strukturerar
sin undervisning (Morrison, Jacobs & Swinyard 1998; Applegate & Applegate 2004; Braithwaite
1999; McKool & Gespass 2009). I vissa av dessa internationella studier gås det även så långt att det
framhålls att en hos läraren positiv attityd och inställning till läsning leder till att läraren använder sig
av fler och varierade strategier i sin läsundervisning. Dessa menar även att de lärare som värderar
läsning i större utsträckning försöker engagera elever i en variation av läsaktiviteter och ser ett värde i
att eleverna ges tid för att läsa själva (Morrison, Jacobs & Swinyard 1998; McKool & Gespass 2009).
Några av dessa internationella studier framhåller i sin slutsats, utefter de resultat som deras studier
genererat, rekommendationer för lärare som de anser nödvändiga för att skapa en gynnsam och
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effektiv läsundervisning. Dessa rekommendationer betonar vikten av att lärare tar sig tid för att läsa
själva och även vikten av att lärare verkar för att utgöra en förebild för eleverna när det kommer till
läsning. De framhåller även vikten av att lärare skapar en läsmiljö där eleverna ges möjlighet att
engagera sig i läsaktiviteter där de diskuterar, reflekterar och samtalar om text (Morrison, Jacobs &
Swinyard 1998; Applegate & Applegate 2004; McKool & Gespass 2009).
Utifrån den tidigare forskning som presenterats i detta avsnitt framkommer att majoriteten av de
internationella studierna framhåller en relation mellan lärares attityd gentemot läsning och deras val
av läsundervisningspraktik. Det framkommer även att studierna framhåller en vikt av att lärare läser
och ser positivt på läsning då detta influerar hur deras undervisning läggs upp och i vilken mån de
använder sig av rekommenderade strategier i läsundervisningen. Dock finns det även studier som
ifrågasätter vikten av lärarens attityd till läsning när det kommer till struktureringen av deras
undervisning och menar att det är andra mer viktiga faktorer som påverkar hur lärare strukturerar sin
undervisning.
Slutligen, framkommer det även utifrån det som presenterats ovan en avsaknad av svenska studier i
ämnet. Det tycks utifrån den avsökning som gjorts av tidigare forskning som behandlar relationen
mellan lärares läsattityd och deras läsundervisning, att svensk forskning inte verkat gått in för att
behandla denna relation. Det är även därför som detta självständiga arbete intresserat sig för ämnet,
detta för att utifrån den svenska kulturen undersöka en relation som i internationella studier undersökts
väl.

5. Metod och Material
I detta kapitel kommer detta självständiga arbetes metod och material att presenteras. Inledningsvis
beskrivs valet av enkätstudie som metod för detta självständiga arbetes studie och de fördelar samt
begränsningar som finns med en enkätstudie. Detta följes av en beskrivning av utformningen samt en
beskrivning av genomförandet av enkätstudien. Därefter följer en beskrivning av de etiska
ställningstaganden som tagits i och med genomförandet av denna studie samt en beskrivning av
informanterna för denna studie. Detta följs av en beskrivning av enkätstudiens genererade material
och de begränsningar samt urval som gjorts av det genererade materialet. Den metod för analys som
använts för detta självständiga arbete beskrivs därefter. Avslutningsvis diskuteras studiens reliabilitet,
validitet och generaliserbarhet.

5.1. Enkätstudie som metod
Enkätstudie som metod framhålls lämpa sig bäst när den tänkta studien utgår från forskningsfrågor
vilka behandlar informanters rapporterade beteenden, bruk av och/eller attityder av ett bestämt
fenomen. Det är en metod vilken fokuserar på att utifrån ett utvalt område ställa frågor som behandlar
12

något eller flera av informanternas: attityder – ”Vad anser du om…”, uppfattningar – ”Vad är din
uppfattning om/Ser du dig själv som…”, beteenden/handlande – ”Vad skulle du göra om/ När var
senast gången du…”, karaktärsdrag/attribut – ”Hur gammal är du? Är du gift?”, förväntningar –
”Var tror du att…”, och kunskaper – ”Vem var statsminister mellan år 2006-2014?” (Neuman
2006:273; Norrby & Nilsson 2015: 38).
Utifrån det som nämns ovan, ansågs en enkätstudie som en lämplig metod för detta självständiga
arbetes studie. Detta då de frågeställningar som ställdes för att uppnå syftet, inriktade sig på att
behandla lågstadielärares attityder, förhållningssätt, uppfattningar och handlande, något som beskrivs
som lämpligt att undersöka med enkätstudier. Enkätstudier valdes även som lämplig metod för denna
studie då enkätstudie som metod framhölls kunna samla in ett stort material på kort tid (se Norrby &
Nilsson 2015:52). Att kunna samla in ett stort material på kort tid var av väsentlighet. Detta då
tidsramen för arbetet var kort och studien, för att kunna undersöka existensen av en relation mellan
attityder och val av metod, krävde ett relativt stort antal informanter.
Enkätstudier likväl som andra metoder har sina begränsningar. Inledningsvis kan svar från en enkät
inte ge ett garanterat svar på hur informanten skulle svara i verkligheten, utan en enkät kan endast
samla in informanternas rapporterade attityder, bruk och/eller beteenden. En enkätstudie framhålls
även inte kunna ge djupare förståelse av forskningsfrågorna eller varför informanterna svarat som de
gjort, för sådana svar rekommenderas intervjuer. Det sist nämnda framhålls dock i viss grad kunna
motverkas genom att inkludera frågor med ”öppna” svarsalternativ där informanten själv kan
formulera ett svar. Samtidigt framhålls dock att detta kan göra svaren svåra att bearbeta och jämföra
(Norrby & Nilsson 2015:51–52). Trots detta valdes enkätstudie som metod för detta självständiga
arbete. Detta då det utifrån sina fördelar kunde, under en relativt kort tidsperiod, ge en översikt över
hur flertalet lärare utifrån sin egen läsning ser på läsning och även en översikt av hur lärarna
formulerar sin läsundervisning. Enkäten strukturerades även på sådant sätt, att den till stor del
utgjordes av så kallade ”öppna” frågor. Detta gjorde att svaren till viss del krävde större bearbetning
men samtidigt motverkade i viss mån problemet med ytliga svar. Alla svar betraktades dock endast
som informanternas rapporterade bruk och inte med säkerhet vad de egentligen ansåg om saken. Mer
om konstruktionen och struktureringen av frågor i enkäten följer nedan.

5.2. Utformning av enkätstudie
I utformandet av en enkät till en enkätstudie framhålls att inspiration kan tas från hur andra forskare
har gjort i sina studier inom samma ämne (Pole & Lampard 2002:97; Norrby & Nilson 2015:42). I
utformandet av enkäten till detta självständiga arbetes studie togs inspiration från vad för frågor
vetenskapliga artiklar inom ämnet formulerat samt hur de formulerat sina frågor. Utifrån detta
formulerades en rad frågor som ansågs relevanta för detta självständiga arbetes studie. Dessa frågor
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konstruerades både utifrån principen av att ge informanterna svarsalternativ till frågorna och utifrån
principen att låta informanterna själva ge svar på frågorna. Därav utgjordes denna studie av både
”stängda frågor” där informanterna fick välja utifrån färdiga svarsalternativ och ”öppna frågor” där
informanterna själva fick konstruera svaret. Förutom ”stängda frågor” och ”öppna frågor” valdes även
att i enkäten inkludera likertskalor i vilka informanten fick påståenden som de på en avgjord skala fick
värdera hur mycket de stämde in i.
Det betonas att valet av en viss frågetyp framför en annan inte avgörs utifrån en aspekt av att en viss
frågetyp ger ett bättre svar än den andra. Det som framhålls avgöra vilken frågetyp som tas med i en
enkät eller i vilken utsträckning som frågetypen används i en enkät, är vad studien i fråga syftar till att
studera (Neuman 2006:286–288). Utifrån syftet till detta självständiga arbete låg vikt vid att i enkäten
konstruera frågor vilka gav informanterna möjlighet att visa sina attityder, handlanden och beteenden.
Detta gjorde att enkäten kom att till största del inkludera ”öppna frågor” där informanterna själva fick
konstruera svaret men även kom att inkludera likertskalor där informanterna fick bedöma hur mycket
de stämde in i påståendet. Det gjorde även att antalet ”stängda frågor” kom att inte ha så stort
utrymme i enkäten.
I formuleringen av frågor till en enkät framhålls att oavsett typ av frågor bör de göras så klara och
entydiga som möjligt. Det betonas även att frågorna bör konstrueras med informanterna i åtanke och
att slang, ledande inslag och emotionellt innehåll bör undvikas i frågorna (Norrby & Nilsson 2015:45;
Neuman 2006:278–281). När frågorna till denna studies enkät formulerades lades vikt vid att göra
frågorna tydliga och att inte lägga något emotionellt eller något tyckande i frågorna som skulle kunna
misstolkas. Frågorna gavs därav till en responsgrupp utgörande av både yngre och äldre verksamma
inom läraryrket innan de inkluderades i enkäten, detta för att undvika missförstånd och otydlighet i
frågorna. När frågorna fått godkänt av responsgruppen så inkluderades de i enkäten.
Då frågorna till en enkätstudie formulerats utgörs nästa steg av att strukturera upp frågorna till en
tydlig helhet. Det betonas att det är av vikt att utforma enkäten till att ha en början, en mitt och ett slut
och att strukturera frågorna på ett sådant sätt att de frågor vilka behandlar samma ämne grupperas
inom en och samma kategori. Detta för att ge ett flyt i enkäten och minimera förvirringen hos
informanterna (Neuman 2006:297, 292–293; Norrby & Nilsson 2015:44). Utifrån det som nämns
ovan grupperades därför de färdiga frågorna in i tre olika kategorier och delade därmed upp enkäten i
tre delar utgörandes av: ”Lärares läsvanor”, ”Lärares läsundervisning” och ”Begrepp inom
läsundervisningen”.
När väl formulering och gruppering av frågorna var gjord, skrevs till enkäten en inledande text som
beskrev syftet med enkäten och samtidigt framhöll att det inte fanns några rätt eller fel när det kom till
att svara på frågorna. Då detta gjorts sammanställdes enkäten och skickades ut till
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lärarresponsgruppen för testning. När de svarat på den och vissa korrigeringar gjorts bedömdes
enkäten som klar.
Den slutliga enkäten kom därmed att utgöras av 18 frågor, varav tre bakgrundsfrågor som angav kön,
vilken ålder de arbetade i och vilken ålder de hade behörighet till. 10 frågor utgjordes av så kallade
”öppna frågor” där svarsalternativet konstruerades av informanten själv. Två frågor utgjordes av
likertskalor där informanterna fick på en skala, från ”1 – instämmer helt” till ”5 – instämmer inte alls”,
välja hur väl de stämde in på de påstående som angavs. Resterande tre frågor utgjordes av en ”stängd
fråga” och två flervals frågor där informanterna gavs möjligheten att ange mer än ett svarsalternativ.
Enkäten i sin helhet kan ses i Bilaga 2.

5.3. Genomförande av enkätstudie
I detta självständiga arbete valdes det att enkäten skulle sammanställas till att i sitt slutliga skick
utgöra en webbenkät i Google Formulär som gjordes tillgänglig till andra via internet. Detta för att
göra enkäten tillgänglig till så många som möjligt så smidigt som möjligt, samt för att minimera
risken för att informantsvar tappades bort. Den risk som fanns för att alla inte skulle ha tillgång till
internet för att kunna svara på enkäten, minimerades av att länken till webbenkäten skickades till
informanternas arbetsmail. Detta gjorde därmed att de informanter som inte hade tillgång till internet
hemma kunde besvara enkäten i skolan där tillgång till internet oftast är ett faktum.
Kontakt med informanterna togs via den e-mailadress som uppgavs på skolornas hemsidor, därmed
skickades kontaktmailet till deras arbetsmail. En länk till webbenkäten bifogades tillsammans med ett
mail (se bilaga 1) till de kontaktade informanterna som beskrev vem jag var, vad studien utgick på och
vad deras svar skulle komma att användas till. I mailet framlades även betydelsen av deras
medverkan, att deras svar var anonyma och ett slutgiltigt datum för inlämning av svar sattes till den 11
november 2015.

5.4. Etiska ställningstaganden
Monica Dahlgren (2007:21) beskriver att bland de etiska ställningstaganden som måste tas i åtanke i
samband med en forskningsstudie ingår bland annat krav på samtycke, konfidentialitet och på att bli
informerad. I detta självständiga arbete har dessa tagits i åtanke under både konstruktion av studie och
under studiens genomförande. Detta innebär att informanterna givits frivillighet att delta i studien och
att förfrågan om att delta i studien inte formulerats utifrån termer vilka signalerade ett krav att delta.
Det innebär även att informanterna i studien försäkrats om att deras svar behandlas konfidentiellt och
inte används till något annat än detta självständiga arbete. Avslutningsvis innebär det även att
informanterna blivit informerade om studiens syfte, vad svaren kommer att användas till och vem jag
är som genomför studien.
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5.5. Urval, svarsfrekvens och egenskaper hos informanterna
Det går sällan att undersöka precis alla i en utvald population utan ett urval måste göras, detta gäller
särskilt för mindre undersökningar såsom studentarbeten på universitet och högskola. Det här gör att
det inte går att generalisera ett resultat som gäller för alla i den bakomliggande populationen men
samtidigt går det att beskriva attityder och tendenser hos det urval som man valt (Norrby & Nilsson
2015:40). I detta självständiga arbete gjordes ett urval i att, i studien, endast inkludera kommunalt
arbetande lärare i förskoleklass, ettan, tvåan eller trean verksamma inom Stockholms stads kommun.
Detta då Stockholms stads kommuns skolor på sina hemsidor gav ut mailadresserna till deras lärare
och därmed gjorde det enkelt att slumpmässigt välja ut ett antal lärare vilka skulle delges enkäten. Ett
antal av 200 valdes och länken till webbenkäten skickas slumpmässigt ut till lärare i slumpmässigt
valda skolor och dessa gavs därmed en chans att delta i studien.
Av de 200 lärare som delgavs enkäten svarade 52 lärare, vilket gav en svarsfrekvens på 26%. Utifrån
dessa 52 svar så fick två av svaren tas bort då enkäterna för dessa saknade svar, vilket gör att
enkätstudien slutligen utgjordes av 50 svar och därav gav en svarsfrekvens på 25%. I och med
enkätens utformning med ett stort antal ”öppna frågor” samt att denna studie är ett studentarbete på
universitet, var en svarsfrekvens på 50 svar ett mycket rimligt och bra resultat för detta självständiga
arbete. Att endast 25% av de lärare som delgavs enkäten svarade kan problematiseras då det ger ett
stort bortfall av informanter, dock är det vanligt att webb-enkäter i många fall genererar en liten
svarfrekvens, detta då det inte finns något obligatorium, krav eller press på att delta. Detta gör att det
krävs ett större utskick av enkäter för att ett godtagbart material ska kunna genereras (se Neuman
2006).
Utifrån de 50 svar som genererats utifrån enkätstudien framkommer en översikt av informanterna. Av
de 50 informanter som svarat var 45 av dem kvinnor och fem av dem män, en frekvens på 10%
manliga lärare är inte så underligt då lågstadielärare i majoritet utgörs av kvinnor. Av de 50
informanter som svarade arbetade 32% (16 stycken) i förskoleklass, 30% (15 stycken) i tvåan, 22%
(11 stycken) i trean och resterande 16% (9 stycken) i ettan. Av informanterna angav 50% alltså hälften
att de hade behörighet som sträckte sig högre än årkurs tre, 20% angav att de hade behörighet för
endast förskoleklass och 20% angav att de hade behörighet från förskoleklass till trean. De resterande
10% angav att de hade behörighet att undervisa från årkurs 1 till årkurs 3.

5.6. Urval och begränsningar av genererat material
Ett urval och en begräsning av materialet gjordes efter det att enkäterna från informanterna samlats in.
Urvalet utgjordes av att endast de två första delarna av enkäten, ”Lärares läsvanor” samt ”Lärares
läsundervisning”, tog med i den slutliga analysen av studien. Den sista och tredje delen av enkäten
”Begrepp inom läsundervisningen” exkluderades från analysen då svaren i denna del gjorde att
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studien sträckte över ett för brett spektrum. En begränsning gjordes även i delen ”Lärarnas läsvanor”
där ett val gjordes att exkludera fråga 6 i enkäten (en flervalsfråga om vilka texter lärarna läser på sin
fritid) från den slutliga analysen. Detta gjordes då denna fråga inte tillförde något till analysen.

5.7. Analysmetod
En kvalitativ analys framhålls utgöras av tre grundläggande faktorer: reducering, sortering och
argumentering. Materialet som genererats från studien måste först och främst genomgå en viss
reducering, detta då det är en omöjlighet att visa allt som man fått fram genom studien. Därefter
framhålls att materialet måste sorteras utifrån den teori som studien antingen utgår ifrån eller vill
arbeta fram. Slutligen framhålls att man utifrån sitt material ska argumentera för sin tes och använda
den i dialog med den forskning och teori som redan finns (Rennstam & Wästerfors 2011:198).
I detta självständiga arbete har det genererade materialet från enkätstudien analyserats utifrån ett
koncept liknande det som beskrivs ovan. Materialet har först och främst genomgått en reducering då
ett visst urval och en viss begränsning har gjorts av det genererade materialet (vilket beskrivs mer
ingående i punkt 5.6). Därefter har materialets två delar, lärarens uttryckta attityder och lärarens
beskrivningar av läsundervisning, enskilt kategoriserats och tematiserats utifrån valda teoretiska
utgångspunkter från teoridelen av detta självständiga arbete. Utifrån dessa kategoriseringar och
tematiseringar har därefter en jämförelse gjorts mellan lärarens uttryckta attityder och dess beskrivna
undervisning. Resultatet av jämförelsen har därefter satts i dialog med den forskning som redan finns
om det undersökta fältet.
Utifrån det som beskrivs ovan framhålls att den analysmetod som använts i detta självständiga arbete
utgörs av en kvalitativ metod. Detta kan ifrågasättas då en enkätstudie är en metod som genomgående
framhålls som en kvantitativ metod och därmed ska generera kvantitativa data. Dock utgjordes denna
enkätstudies enkät av i majoritet så kallade ”öppna” frågor vilket resulterade i ett stort kvalitativt
material. Likertskalorna i enkäten har använts som komplement till de öppna frågorna och analyserats
utifrån en kvantitativ beräkning av i hur stor grad informanterna stämmer in i påståendena. Den största
delen av materialet i detta självständiga arbete har dock utgjorts av kvalitativa data vilka därav krävt
den kvalitativa analys som beskrivs ovan.
Avslutningsvis ska framhållas att den analys som görs endast utgör en tolkning som jag som författare
gör utifrån de teoretiska utgångspunkterna och informanternas svar. Detta innebär inte att analysen
inte kan ge något eller lägga fram fynd som kan utgöra intressanta aspekter för individer verksamma
inom skola och utbildning. Dock ska det betonas att analysen är en tolkning och därav skulle andra
tolkningar av svaren kunna ha gjorts om det varit en annan som gjort studien.
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5.8. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet
Enkätstudien som används i detta självständiga arbete kan diskuteras utifrån begreppen reliabilitet,
validitet och generaliserbarhet. Dessa begrepp problematiserar var och en viktiga aspekter av en
studie. Reliabilitet behandlar studiens resultats tillförlitlighet, utifall det insamlade materialet
motsvarar studiens förväntningar och om resultatet är neutralt utan påverkan av annat. Validitet
behandlar om studiens resultat svarar till syftet och generaliserbarhet studiens urval (Stensmo
2002:124)
När det kommer till denna studies reliabilitet har denna stärkts av att studien utgjordes av en
kvantitativ metod, nämligen en enkätstudie. Dock blev reliabiliteten ändå svår att mäta då enkäten i
detta självständiga arbetes enkätstudie utgjordes till stor del av frågor vars svar kan klassas som
kvalitativa. I ett försök att stärka denna studies reliabilitet gjordes försök att formulera ”neutrala”
frågor i enkäten och inte lägga några värderingar i dess formuleringar. Det generade materialet från de
50 enkäterna har alla analyserats utifrån samma process. Utifrån det som nämns ovan anser jag denna
studies reliabilitet som relativt god.
I fallet med detta självständiga arbetes validitet anser jag den som god. Syftet med detta självständiga
arbete och dess studie var att undersöka attityder gentemot läsning hos lärare, dessas val av
läsundervisningspraktik och om det fanns en eventuell relation dem emellan. Målet med detta arbete
var att tolka, förstå och upptäcka företeelser som kom fram i lärarnas enkätsvar och ställa dem i
relation till teoretiska perspektiv. Följande har i detta självständiga arbete gjorts och ett resultat har
genererats, därav anser jag denna studies validitet som god.
Då syftet med detta självständiga arbete var att undersöka och få förståelse för en eventuell relation
mellan svenska lågstadielärares attityder gentemot läsning och deras val av läsundervisningspraktik,
anser jag att generaliserbarheten var till tillfredsställelse. Gruppen som utgjorde informanter var
enhetlig på det sätt att de alla var verksamma inom skola, arbetade med barn inom förskoleklass till
trean och undervisade i svenskämnet. De skillnader som fanns utgjordes av ålder, år som verksam
lärare samt att de alla inte arbetade inom samma skolområde, dock var det deras attityder och
arbetssätt som jag var intresserad av. Utifrån detta anser jag därav att generaliserbarheten var
tillfredställande.

6. Resultat och Analys
I denna del presenteras detta självständiga arbetes resultat och analys utifrån det material som
genererats utifrån enkätstudien av lärares attityder gentemot läsning och deras
läsundervisningspraktik. Detta självständiga arbetes resultat och analys har delats in i tre delar:
Lärarens personliga attityder gentemot läsning utifrån en funktion av läsning, Lärarnas
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läsundervisningspraktik och Relationen mellan lärarnas attityder gentemot läsning och deras val av
läsundervisningspraktik. I den första delen ”Lärarens personliga attityder gentemot läsning utifrån en
funktion av läsning”, tolkas lärarnas personliga attityder gentemot läsning utifrån vilken funktion av
läsning som framkommer i lärarnas enkätsvar. I den andra delen ”Lärarnas läsundervisningspraktik”,
relateras den läsundervisningspraktik lärarna beskrivit i sina enkätsvar till
språkundervisningspraktikerna emergent literacy och skill-based read readiness beskrivna i punkt 3.2.
Emergent literacy och Skill-based read readiness. Läsundervisningspraktikerna presenteras utifrån
den tematisering som gjorts av informanterna utifrån vilka funktioner av läsning som framkommer i
enkätsvaren, vilka beskrivs i punkt 6.1.1. Lärarnas personliga attityder gentemot läsning utifrån en
funktion av läsning.
Avslutningsvis görs, i den tredje delen ”Relationen mellan lärarnas attityder gentemot läsning och
deras val av läsundervisningspraktik”, en jämförelse mellan det som genererats i del 1 och del 2 av
analysen med avstamp i den teoretiska utgångspunkt som presenteras i punkt 3.3. Relation mellan de
val vi gör och den attityd vi har. Detta för att undersöka om det finns en relation dem emellan och vad
denna relation utgörs av.

6.1. Lärarnas personliga attityder gentemot läsning utifrån en funktion av läsning
Diagram 1

Diagram 2

Hur mycket läser du
uppskattningsvis på din fritid?

Jag ser mig som en läsare
2%

8%

10%
4%

8%
0%

20%
66%

Ofta (3-4 gånger i veckan)
Ibland (någon gång i veckan)

82%

Då och Då (Några gånger i månaden)
Sällan (Någon gång i veckan)

Instämmer helt

2

3

4

Instämmer Inte alls

I detta självständiga arbetes enkätstudie framkommer av informanternas rapporterade läsvanor, att
majoriteten av lärare framhåller sig läsa flera gånger i veckan (se diagram 1) samt att majoriteten av
lärare alltid har sett sig som läsare (se diagram 2). Detta tyder på att det finns en samstämmighet
lärarna emellan när det kommer till hur mycket de anger att de läser och om de ser sig som läsare eller
ej. Dock framkommer i analysen av informanternas svar av vad det innebär att vara läsare, att trots
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samstämmigheten i att framhålla sig som läsare vilka läser ofta så är det inte utifrån samma funktion
som lärarna motiverar sitt val att läsa.
I analyserna av informanternas svar gällande formuleringar av läsvanor samt formuleringar av
innebörden av läsning framkommer att lärarna i studien svarar till fyra olika funktioner av läsning:
läsa för underhållning, läsa för nytta, läsa för att få inlevelse och läsa för att kunna läsa. Nedan
presenteras var för sig de funktioner av läsning som utifrån de teoretiska aspekterna i punkt 3.1
Funktioner av läsning tolkats finnas i informanternas svar. Utifrån dessa funktioner av läsning som
tolkats fram i informanternas svar, framkommer även ett perspektiv på vilken attityd gentemot läsning
som lärarna influeras av.
6.1.1. Att framhålla läsning utifrån en aspekt av nytta
Med utgångspunkt i informanternas svar framkommer att 20 stycken eller 40 % av lärarna i studien
formulerar läsningens innebörd utifrån en funktion av nytta. Dessa lärare ser läsning som något mer än
att bara avkoda text och framhåller själva läsaktiviteten som stimulerande, avkopplande och
tillfredsställande. De stämmer in i att processen till att bli läsare innebär en ständig process där man
ständigt utvecklas och att det för att bli en bra läsare krävs övning. Informanterna i denna kategori
beskriver kortfattat läsaren som den som både kan avkoda text, förstå den och läser för att utvecklas
antingen i sig själv eller för att utvecklas kunskapsmässigt. En läsare för dessa lärare är nyfiken på
världen omkring och använder läsningen som ett medel för att skapa mening av den värld de lever i.
Läsning för dessa lärare innebär att ofta ”tillgodogöra sig” olika sorters text och att använda läsningen
som ett redskap för utveckling på olika nivåer. De betonar att läsning innebär både en aspekt av att roa
sig själv och en aspekt av att läsa för att man måste eller för att man har ett behov. Formuleringar
vilka återkommer i dessa informanters svar om vad det innebär att vara en läsare är: ”Att lära sig läsa
är att lära sig nya saker”, ”Ser det (läsningen) som utvecklande och utmanande”, ”Att vara läsare är att
ständigt utvecklas”, ”Att man tar del av andras tankar, idéer och kunskaper”, ”Att ta till sig...” samt
”Att vara läsare är att vara någon som får utveckling och erfarenhet av att läsa”.
Av det som nämns ovan framkommer att dessa informanter framhåller en funktion av läsning utifrån
en aspekt av nytta. Detta baseras på att deras formuleringar i enkätsvaren svarar till Greany &
Neumans, Appleyards samt Furhammars definitioner av läsning utifrån en funktion av nytta. Greany
& Neuman (1990) samt Furhammar (1996) framhåller att läsning utifrån en funktion av nytta innebär
att se läsning som ett redskap för att tillskansa och tillgodogöra sig information, kunskap eller någon
form av sanning. Denna framhållning av läsningens funktion som ett redskap för kunskapsinhämtning
framkommer tydligt i informanternas svar ovan. Greany & Neuman (1990), Appleyard (1994) och
Furhammar (1996) beskriver även att läsning utifrån en funktion av nytta utgörs av att framhålla
läsning som en aktivitet vilken grundar sig i att utveckla läsaren antingen i sig själv eller
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kunskapsmässigt. Detta är en framhållning som framkommer som betonande i informanternas svar
ovan.
Sammanfattningsvis så framhåller 20 av lärarna läsning utifrån en funktion av nytta. Detta
argumenteras för då dessa informanters formuleringar svarar till Greany & Neumans, Appleyards
samt Furhammars definition av läsning utifrån en funktion av nytta. Baserat på att dessa informanters
svar betonar läsning utifrån en funktion av nytta, framkommer även en attityd gentemot läsning där
läsning hos informanterna ses som positivt utifrån aspekter av att tillgodogöra sig erfarenheter och
kunskaper genom läsning.
6.1.2. Att framhålla läsning utifrån en aspekt av underhållning
Utifrån det genererade materialet från enkätstudien framkommer att 15 av lärarna beskriver läsning
utifrån en funktion av underhållning. Dessa informanters svar stämmer in i påståendena som
framhåller att man läser för att det är avkopplande och för att det är stimulerande, men stämmer även
in till stor del i det påstående som beskriver läsning kortfattat som den mekaniska
avkodningsförmågan. De stämmer in i att man för att bli en bra läsare måste öva och även i att
processen till att bli en läsare är en ständigt pågående process där man ständigt utvecklas. Dessa
informanters svar framhåller att en läsare är den som finner lust och nöje i att läsa och som därav gör
det ofta. De beskriver läsaren som den som njuter av att läsa mycket och av att läsa en mångfald av
olika texter. Läsning för dessa lärare framhålls utifrån en aspekt av att underhålla och att ge
avkoppling från vardagen vi lever i. Läsaren för dessa informanter är den som gör ett aktivt val i att
läsa och finner nöje i det och formuleringar som återkommer i informanternas svar är: ”Att läsa för
avkoppling”, ”Att läsa mycket samt varierat och finna nöje i det”, ”En som njuter av att läsa” samt
”Att känna lust för att läsa”.
Utifrån det resonemang som framhålls ovan går detta att uttyda en framhållning av läsning utifrån en
funktion av underhållning. Detta då informanternas svar ovan svarar till Appleyards (1994) och
Furhammars (1996) beskrivningar av läsning utifrån en funktion av underhållning. Detta då dessa
informanters svar formulerar läsning utifrån aspekter av att roa sig själv, finna nöje i det man läser och
att få avkoppling, vilket stämmer in på Appleyards (1994) och Furhammars (1996) definition av
läsning utifrån en funktion av underhållning. Intressant är dock att informanternas svar endast
stämmer in på den positiva framhållningen av läsning utifrån en funktion av underhållning. Att de
därav inte stämmer in i den neutrala framhållning vilken Greaney & Neuman (1990) samt Furhammar
(1996) beskriver. Ingen av informanterna framhåller läsning utifrån en aspekt av att vara ett
underhållande tidsfördriv när det inte finns något annat att göra, utan alla framhåller aspekten av att
roa och underhålla sig själv för att man vill.
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Sammanfattningsvis framkommer att 15 av informanterna framhåller läsning utifrån en funktion av
underhållning. Detta motiveras med grund i att det som betonas i informanternas svar, svarar till
Appleyards (1994) och Furhammars (1996) positiva definition av läsning utifrån en funktion av
underhållning. Utifrån detta framkommer även att dessa lärare uttrycker en attityd mot läsning som
utgörs av en positiv inställning till läsning som en aktivitet vilken kan roa en och kan ge en
avkoppling från vardagen.
6.1.3. Att framhålla läsning utifrån en aspekt av inlevelse
I informanternas svar framkommer hur ett fåtal av informanterna, fem lärare totalt, beskriver läsning
utifrån en funktion av inlevelse. Dessa ser sig som engagerade läsare som stimuleras av att läsa. De
framhåller även att de gärna spenderar en hel dag åt att läsa och att de gör det för att de finner
tillfredställelse av att läsa. Informanterna i denna kategori stämmer in i att processen till att bli en
läsare är en ständigt pågående process där man ständigt utvecklas och att viljan till att läsa påverkas av
mötena med text i omgivningen. De stämmer även in i att man för att bli en bra läsare behöver övning
och att man även behöver tillskansa sig vissa erfarenheter. Dessa informanter betonar att läsning
innebär att längta, njuta och försjunka sig i texterna. De beskriver läsaren som den vilken frivilligt
väljer att läsa och som en vilken när den läser inte märker världen omkring. Läsning för dessa
informanter beskrivs utifrån en aspekt av att försvinna in i böckerna och att leva sig in i böckernas
handling. Formuleringar som återkommer hos informanterna här i deras beskrivningar av vad det
innebär att vara en läsare är: ”Att försjunka sig i text och inte märka det som sker runtomkring”, ”Att
längta efter att få slå upp sin bok och läsa” samt ”Att leva sig in i texterna”.
Utifrån det som beskrivs ovan motiveras för att dessa informanter framhåller läsning utifrån en aspekt
av inlevelse. Detta då informanternas svar ovan svarar till Greaney & Neumans, Appleyards samt
Furhammar definition av läsning utifrån en funktion av inlevelse. Greaney & Neuman (1990),
Appleyard (1994) samt Furhammar (1996) framhåller att läsning utifrån inlevelse innebär att man som
läsare försjunker och engagerar sig i texterna och deras handlingar. Detta framkommer även i
informanternas svar ovan, som betonar vikten av att leva sig in i texterna och bli engagerade i deras
handling. Lärarnas beskrivning ovan av vad det innebär att vara en läsare, svarar även till hur Greaney
& Neuman (1990) och Appleyard (1994) framhåller att läsning utifrån en funktion av inlevelse
innebär att som läsare stänga ute världen omkring när man läser.
Sammanfattningsvis framhålls i fem av informanternas svar från enkätstudien en framhållning av
läsning utifrån en funktion av inlevelse. Detta argumenteras för då dessa informanters svar betonar det
som Greaney & Neuman, Appleyard samt Furhammar beskriver i sina definitioner av läsning utifrån
en funktion av inlevelse. Utifrån dessa informanters framhållning av läsning utifrån en funktion av
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inlevelse framhålls en positiv attityd till läsning som ett sätt att försjunka samt engagera sig i andra
världar än ens egen.
6.1.4. Läsning utifrån en avkodnings- och tolkningsaspekt
Utifrån enkätstudiens svar framkommer att 10 av informanterna inte svarar till någon av de funktioner
som framhålls i punkt 3.2. Funktioner av läsning. Dessa informanters framhållning av vad det innebär
att vara en läsare betonar en vikt av att kunna avkoda och av att kunna använda lässtrategier i sin
läsning. De framhåller hur en läsare är den som tekniskt kan tolka bokstäver, ord och tecken och
utifrån detta tillägna sig det som står. Läsning för dessa informanter beskrivs utifrån en aspekt av att
avkoda text och utifrån avkodningen både förstå textens innehåll samt kunna göra textkopplingar
utifrån både sig själv och världen omkring. Formuleringar som återkommer i dessa informanters
framhållningar om vad det innebär att vara en läsare utgörs av följande: ”En person som använder
lässtrategier för att förstå”, ”Att kunna avkoda text och förstå den” samt ”En som läser självständigt”.
Utifrån det som framhålls ovan så svarar dessa informanters svar inte till någon av de funktioner av
läsning som framhålls i punkt 3.1. Funktioner av läsning, dock uttrycker dessa informanter samtidigt
en egen funktion av läsning. Dessa informanters svar uttrycker mer en funktion av läsning utifrån att
kunna avkoda, tolka och förstå text. Den aspekt av läsning vilken framkommer i informanternas svar
ovan skulle kunna argumenteras för att framhålla läsning utifrån en funktion av avkodning och
tolkning för att tillskansa sig text. Detta i sin tur framhåller att det hos dessa informanter framkommer
en attityd gentemot läsning i vilken innebörden av läsning kortfattat innebär just att man kan läsa. Att
läsning är en förmåga man genom att lära sig avkoda och tolka ges tillgång till och därefter kan
använda för att tolka och avkoda andra texter.
6.1.5. Sammanfattning av lärarnas personliga attityder gentemot läsning utifrån deras framhållna
funktion av deras läsning
Diagram 3
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Lärarnas attityd till läsning utifrån en funktion av
läsning
5

10

15
20

Läsning utifrån avkodning och tolkning

Nytta

Underhållning

Inlevelse

Utifrån de funktioner av läsning som framkommer från informanternas svar från enkätstudier (se
diagram 3) framkommer fyra olika attityder gentemot läsning som lärarna i studien uppvisar. Dessa
attityder presenteras nedan utifrån fyra attitydgrupper:
Attitydgrupp 1: Läsning utgör ett redskap vilken används för att tillgodogöra sig kunskaper och
erfarenheter
Attitydgrupp 2: Läsning utgör en aktivitet där vi kan koppla av från vardagen och roa oss själva
Attitydgrupp 3: Läsning utgör en aktivitet där vi genom att försjunka oss i text kan leva in oss in
andra världar och andra människors öden
Attitydgrupp 4: Läsning utgör en förmåga att avkoda, tolka och utifrån det förstå text.

6.2. Lärarnas läsundervisningspraktik
Nedan presenteras de läsundervisningspraktiker som lärarna i studien framhåller. Utifrån de fyra
grupper av attityder som framkom i avsnittet ovan presenteras de läsundervisningspraktiker som
lärarna framhåller. Läsundervisningspraktikerna som informanterna framhåller i sina svar relateras
därefter till de teoretiska begreppen emergent literacy och skill-based read readiness.
6.2.1. Läsundervisningspraktik hos lärare i Attitydgrupp 1: Läsning utgör ett redskap vilken används
för att tillgodogöra sig kunskaper och erfarenheter
Nedan presenteras läsundervisningspraktiken hos de lärare som framhåller läsning som ett redskap för
att tillgodogöra sig kunskaper. Läsundervisningspraktiken presenteras utifrån rubrikerna:
Utgångspunkter i läsundervisningen, Läsaktiviteter och särskilda läsmetoder, Upplägg och strategier
av läsundervisningen samt Viktiga, influerande och motiverande faktorer. Utifrån det som
framkommer från dessa rubriker sammanfattas läsundervisningspraktiken och relateras till de
teoretiska utgångspunkterna i punkt 3.2. Emergent literacy och Skill-based read readiness.
24

6.2.1.1.Utgångspunkter i läsundervisning i attitydgrupp 1
I attitydgrupp 1 framkommer ett flertal utgångspunkter för läsundervisningen som är i majoritet (se
bilaga 3 tabell 1). Till att börja med framhåller informanterna i denna grupp att lärare, för att arbeta
med läsutveckling hos barn, måste förstå hur språk utvecklas och att lärare även har ett ansvar i att ha
en uppsikt över hur eleverna utvecklas som läsare. De instämmer även i att det är viktigt att skapa en
läsmiljö där eleverna får möta olika sorters text och att utvecklingen av språk sker i en social miljö där
man samtalar med andra om text. Avslutningsvis framhåller de att barn via lek kan få värdefulla
insikter i språkets struktur och att innebörd snarare än att läsa korrekt ska utgöra grunden för barns
tidiga möten med läsningen.
6.2.1.2. Angivna läsaktiviteter och särskilda läsmetoder i attitydgrupp 1
I diagram 4 här nedanför redovisas de läsaktiviteter som informanterna inom attitydgrupp 1 har lyft
fram att de använder i sin undervisning. Utifrån tabell 1 framkommer att de läsaktiviteter som har
högst antal träffar (80% till 100% av lärarna har valt alternativet) utgår från en rad olika aspekter.
Dessa aspekter utgörs av; högläsning både från lärare och elever, att lärare väljer de böcker som
eleverna läser men även ger eleverna möjlighet att välja själv och att läraren kontrollerar elevernas
läsning både genom muntliga frågor och genom att gradera deras läsförmåga.
Diagram 4
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Angivna läsaktiviteter i attydgrupp 1
Övrigt
Låter eleverna få diskutera böcker i smågrupper
Arbetar med elevernas läsinlärning utifrån små läsgrupper
Ger eleverna möjlighet att läsa egenvalda böcker
Låter eleverna få läsa högt i storgrupp
Ger frågor om förståelse av text som eleverna får besvara…
Ställer muntliga frågor om förståelse av text
Läser i klassen högt böcker som eleverna själva valt
Läser böcker i klassen för rekreation
Läser böcker i klassen för att instruera eleverna i uppgifter
Eleverna berättar för andra i klassen om böcker de läst
Eleverna berättar för dig om böcker de läst
Rekommenderar noga utvalda titlar för klassen
Ger eleverna tid för att själva välja att läsa under skoldagen
Introducerar nya böcker för klassen
Använder sig av tyst läsning (Eleverna har tillåtelse att…
Använder sig av tyst läsning (Det ska vara knäpptyst)
Väljer ut böcker som ställs i klassrummet och som eleverna…
Använder sig av läsläxa
Läser tillsammans med eleverna högt ur läsebok inför läsläxa
Låter eleverna läsa högt egna berättelser för klassen
Läser berättelser högt för klassen
"Lusar" elever
Deltar i aktiviteter i bibliotektet med eleverna
Tar eleverna till biblioteket
Läser från faktaböcker högt för klassen
Läser kapitelböcker högt för klassen
Läser kapitelböcker för barn högt för klassen
Läser bilderböcker högt för klassen
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När det kommer till användning av särskilda läsmetoder framkommer Bornholmsmodellen, En
läsande klass samt ASL (Att skriva sig till läsning) i majoritet hos lärarna men de framhålls användas
utifrån olika användningsområden. Bornholmsmodellen (vilken utgår ifrån att utveckla en fonologisk
medvetenhet hos eleverna, arbeta med bokstavsljud och leka fram språket) framhålls av informanterna
som en metod vilken används i den tidiga läsundervisningen för att ge eleverna en grund att utgå ifrån.
Metoden ”En läsande klass” framhålls som en metod vilken används som komplement, denna används
för att arbeta med förståelsen av text. ASL är den metod som framhålls främst som den metod man
använder sig fullt ut av och som även influerar hur man ser på läsundervisningen.
6.2.1.3.Upplägg samt strategier i läsundervisningen i attitydgrupp 1
I attitydgrupp 1 framkommer att informanterna grundar sin tidiga läsundervisning i att arbeta med
bokstavsljud och att de framhåller en vikt av att eleverna i den tidiga läsundervisningen utvecklar en
fonologisk medvetenhet. Därefter framhålls ett upplägg av undervisningen där läsundervisning och
skrivundervisning arbetas med sida vid sida. En återkommande formulering hos informanterna som
framhåller detta är ”Läsa och skriva går hand i hand”. Förutom en stark betoning på sambandet mellan
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att läsa och skriva så läggs en stark betoning på att arbeta med elevernas läsförståelse. Informanterna
inom attitydgrupp 1 framhåller vikten av att samtala om texterna och att läraren för att skapa en
förståelse för text hos eleverna måste göra det både före, under och efter läsningen. Högläsning
framhålls även det vara av vikt men då utifrån aspekten av att få eleverna intresserade av läsning. Det
framhålls även i denna attitydgrupps beskrivningar av upplägg där en vikt läggs på att i
läsundervisning skapa rum för att elever arbetar med regelbunden läsning utifrån olika principer (tyst,
högt, i par och i grupp).
Med utgångspunkt i det som framhålls ovan framkommer att attitydgrupp 1 i sin läsundervisning
framhåller upplägg och strategier där fonologisk medvetenhet utgör en grund, läsundervisning arbetas
med sida vid sida om skrivundervisning, högläsning används för att intressera elever och ett
regelbundet arbete med läsning utifrån olika principer betonas vara av vikt.
6.2.1.4.Viktiga, influerande och motiverande faktorer
Utifrån de informanters svar som utgör attitydgrupp 1 framkommer ett antal faktorer som de anser
som viktiga, influerande och motiverande faktorer. Det framhålls att varierad undervisning är av vikt
för att göra eleverna intresserade av läsning, likväl som att välja text med omsorg. Lärarna inom
attitydgrupp1 betonar starkt att valet av text utgör en faktor för att motivera eleverna. De framhåller
att texterna som väljs för undervisning måste betyda något, väcka intresse hos eleverna och göra dem
engagerade. Läsning ska utgå från att utveckla eleverna och att skapa hos eleverna en positiv känsla
till läsning. Informanterna inom attitydgrupp 1 framhåller att en vikt ligger i att vara lyhörd för
elevernas kunskaper och nyfikenhet och att visa eleverna den användning de kan ha av läsning.
6.2.1.5.Sammanfattning av läsundervisningspraktiken hos attitydgrupp 1
Utifrån det som framhålls i ovanstående avsnitt, framkommer att läsundervisningspraktiken i
attitydgrupp 1 betonar en vikt av att regelbundet arbeta med text, både genom att läsa och skriva.
Fokus läggs på att välja texter som betyder något och som väcker intresse hos eleverna och utifrån
detta arbeta med elevernas läsförståelse. Att samtala om text, både före, under och efter läsningen
framhålls som en viktig faktor för elevernas läsutveckling. Samtidigt betonas även en vikt av att i den
tidiga läsundervisningen hos eleverna lägga grund för en fonologisk medvetenhet och genom
högläsning intressera elever för läsning och visa dem den användning de kan ha av läsning.
Med utgångspunkt i det som framhålls ovan framkommer en samstämighet med
språkundervisningspraktiken emergent literacy. McMahon et al (1998) samt Giles & Tunks (2014)
framhåller att emergent literacy som undervisningspraktik betonar vikten av att utgå från eleverna och
att skapa en elevaktiv undervisning. Den framhåller även att läs- och skrivutveckling utvecklas
tillsammans och influerar varandra och att barn för att utvecklas i sin läsning måste ges möjlighet att
engagera sig i språkliga aktiviteter. Detta framhåller även informanterna i attitydgrupp 1 när de
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beskriver sin läsundervisning och vad de anser är av vikt, vilket visar på en läsundervisningspraktik
starkt influerad av språkundervisningspraktiken emergent literacy. Denna influens stärks ännu mer i
och med informanternas betoning av förståelse av text och vikten av att förstå användning av text,
vilket även betonas inom emergent literacy (se McMahon, Richmond & Reeves 1998:174; Giles &
Trunks 2014:524).
Dock framkommer även influenser av språkundervisningspraktiken skill-based read readiness, detta
främst genom betoningen av att grunda en fonologisk medvetenhet hos barnen i början av deras
läsundervisning. Detta svarar till hur skill-based read readiness framhåller att man för att lära sig läsa
behöver erövra olika förmågor förknippade med läsning (se McMahon, Richmond & Reeves
1998:173–174; Giles & Tunks 2014:523–524).
Sammanfattningsvis kan därav framhållas att läsundervisningspraktiken som framhålls i attitydgrupp
1 betonar en läsundervisningspraktik vilken i sin tidiga början utgår från skill-based read readiness
och därefter går över till en läsundervisningspraktik som är starkt influerad av emergent literacy.
Denna läsundervisningspraktik framhåller vikten av att eleverna möter olika typer av text och att de
även ges en förståelse av vikten av användning av text. Detta val av läsundervisningspraktik svarar till
den attityd gentemot läsning som informanterna i attitydgrupp 1 uppvisar. Detta då de både betonar att
läsning innebär att använda sig av text och att vikten av läsning ligger i att få en förståelse för texten.
6.2.2. Läsundervisningspraktik i Attitydgrupp 2: Läsning utgör en aktivitet där vi kan koppla av från
vardagen och roa oss själva
Nedan presenteras läsundervisningspraktiken hos de lärare som framhåller läsning som en aktivitet för
avkoppling och underhållning. Läsundervisningspraktiken presenteras utifrån rubrikerna:
Utgångspunkter i läsundervisningen, Läsaktiviteter och särskilda läsmetoder, Upplägg och strategier
av läsundervisningen samt Viktiga, influerande och motiverande faktorer. Utifrån det som
framkommer från dessa rubriker sammanfattas läsundervisningspraktiken och relateras till de
teoretiska utgångspunkterna i punkt 3.2. Emergent literacy och Skill-based read readiness.
6.2.2.1.Utgångspunkter i läsundervisning i attitydgrupp 2
I attitydgrupp 2 framkommer bara ett fåtal utgångspunkter i klar majoritet för alla inom attitydgruppen
(se bilaga 3 tabell 2). Dessa utgångspunkter framhåller vikten av att skapa en läsmiljö i klassrummet,
att ge barnen tillfällen att diskutera och läsa text samt att läraren för att kunna arbeta med elevernas
läsutveckling måste ha en förståelse för hur språk utvecklas.
6.2.2.2.Angivna läsaktiviteter och särskilda läsmetoder i attitydgrupp 2
I diagram 5 här nedanför redovisas de läsaktiviteter som informanterna inom attitydgrupp 2 har lyft
fram att de använder i sin undervisning. Utifrån diagrammet framkommer att de läsaktiviteter som har
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högst antal träffar (80% till 100% av lärarna har valt alternativet) framhåller vikten av läraren och vad
den gör. Den framhåller högläsning av läraren, att läraren både i klassen och utifrån biblioteket
introducerar böcker för eleverna och att läraren även kontrollerar elevernas läsutveckling.
Diagram 5

Angedda läsaktiviteter i attitydgrupp 2
Övrigt
Låter eleverna få diskutera böcker i smågrupper
Arbetar med elevernas läsinlärning utifrån små läsgrupper
Ger eleverna möjlighet att läsa egenvalda böcker
Låter eleverna få läsa högt i storgrupp
Ger frågor om förståelse av text som eleverna får besvara…
Ställer muntliga frågor om förståelse av text
Läser i klassen högt böcker som eleverna själva valt
Läser böcker i klassen för rekreation
Läser böcker i klassen för att instruera eleverna i uppgifter
Eleverna berättar för andra i klassen om böcker de läst
Eleverna berättar för dig om böcker de läst
Rekommenderar noga utvalda titlar för klassen
Ger eleverna tid för att själva välja att läsa under skoldagen
Introducerar nya böcker för klassen
Använder sig av tyst läsning (Eleverna har tillåtelse att…
Använder sig av tyst läsning (Det ska vara knäpptyst)
Väljer ut böcker som ställs i klassrummet och som eleverna…
Använder sig av läsläxa
Läser tillsammans med eleverna högt ur läsebok inför läsläxa
Låter eleverna läsa högt egna berättelser för klassen
Läser berättelser högt för klassen
"Lusar" elever
Deltar i aktiviteter i bibliotektet med eleverna
Tar eleverna till biblioteket
Läser från faktaböcker högt för klassen
Läser kapitelböcker högt för klassen
Läser kapitelböcker för barn högt för klassen
Läser bilderböcker högt för klassen
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När det kommer till framhållning av särskilda metoder är Bornholmsmodellen den övergripande
metoden hos attitydgrupp 2 och då med en betoning på den lekfullhet som Bornholmsmodellen utgör
med sina språklekar.
6.2.2.3.Upplägg samt strategier i läsundervisningen i attitydgrupp 2
Utifrån informanternas svar i attitydgrupp 2 framkommer, i upplägget och strategin för
läsundervisningen, en betoning på högläsning och att leka fram språket. Dessa framhåller vikten av att
i upplägget av undervisningen utgå från att leka fram ett intresse för läsning hos eleverna och låta
lekfullheten få utgöra en grundpelare för undervisningen. Informanterna i attitydgrupp 2 framhåller
även vikten av att få läsa själva och att samtala om text.
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Med utgångspunkt i det som framhålls ovan beskrivs en läsundervisningspraktik hos attitydgrupp 2
vilken utgår från att leka fram ett intresse och en förståelse för text. Den framhåller dock samtidigt
vikten av att både få höra, läsa och samtala om text.
6.2.2.4.Viktiga, influerande och motiverande faktorer
Informanterna i attitydgrupp 2 betonar att viktiga, influerande och motiverande faktorer utgörs av att
själva läsupplevelsen görs lustfylld och att det görs till en rolig aktivitet. Lärarna inom denna
attitydgrupp betonar vikten av att väcka lusten till att läsa hos eleverna. Inom attitydgruppen framhålls
motivationen till läsning utgöras av att läsning görs intressant och rolig för eleverna. Det betonas att
det är av vikt att intressera eleverna för att läsa och att därefter uppmuntra eleverna i deras läsning.
Sammanfattningsvis betonar informanterna i attitydgrupp 2 att viktiga, influerande och motiverande
faktorer i läsundervisningen utgörs av aspekter av att göra läsningen rolig, intressant och att
uppmuntra eleverna i sin läsning.
6.2.2.5.Sammanfattning av läsundervisningspraktiken hos attitydgrupp 2
Med utgångspunkt i ovanstående avsnitt framkommer att lärarna i attitydgrupp 2 framhåller en
läsundervisningspraktik som betonar lekens vikt i läsundervisningen. Inom denna attitydgrupp
framhålls lekens betydelse i att hos eleverna väcka ett intresse och få en förståelse för text. Lärarna
inom denna attitydgrupp framhåller att viktiga, influerande och motiverande faktorer för läsning
utgörs av att göra det roligt, att utgå från elevernas intresse och att som lärare positivt uppmuntra
eleverna i deras läsning. Det läggs även en betoning på att skapa en läsmiljö i vilken eleverna ges
möjlighet att läsa och diskutera text. Det framhålls upprepade gånger i informanternas svar att det är
av vikt, för elevernas läsutveckling, att eleverna får höra, läsa och samtala om texter. Inom
attitydgrupp 2 ges även läraren en viktig uppgift i att förstå hur språk utvecklas och att i
läsundervisning läsa högt för eleverna, introducera böcker och kontrollera elevernas utveckling i deras
läsande.
Det som framhålls ovan ter sig uttrycka en läsundervisningspraktik hos attitydgrupp 2 vilken svarar
till språkundervisningspraktiken ”emergent literacy”. Emergent literacy utgår ifrån att barn lär sig bäst
genom social interaktion, lekbaserade övningar och genom ett undervisningsklimat som engagerar
eleverna i olika språkliga aktiviteter (McMahon, Richmond & Reeves 1998:174; Giles & Tunks
2014:524). Detta är något som informanterna även framhåller i sina svar. De betonar utifrån både
upplägg, strategi och motivation, lekens vikt när det kommer till att utveckla elevernas läsförmåga och
vikten av att engagera eleverna i olika språkliga aktiviteter. Informanternas svar i attitydgrupp 2 kan
även ses svara till emergent literacy genom att de betonar att i undervisningen låta eleverna få både
höra, läsa och samtala om text. Detta då emergent literacy som undervisningspraktik framhåller att det
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är genom att möta, samtala och göra egna upptäcker med text som barn lär sig bäst (se McMahon,
Richmond & Reeves 1998:174; Giles & Trunks 2014:524).
Emergent literacy betonar i sin undervisningspraktik samhörigheten mellan läsning och skrivning.
Den framhåller även vikten av att i undervisningen utgå från elevernas erfarenheter och intressen
(McMahon, Richmond & Reeves 1998:174; Giles & Trunks 2014:24). I attitydgrupp 2 framhåller
lärarna, likt emergent literacy, vikten av att utgå från elevernas intresse. Det läggs dock inte hos
informanterna i denna attitydgrupp en betoning på samhörigheten mellan att läsa och skriva. Detta gör
att man skulle kunna framhålla att informanternas beskrivningar av läsundervisning inom attitydgrupp
2 inte svarar till hela den undervisningspraktik som emergent literacy utgör. Detta då den endast
svarar till en del av vad språkundervisningspraktiken innebär. Informanterna inom attitydgrupp 2
betonar, likt emergent literacy, värdet i en elevaktiv undervisning där de utifrån sina intressen
engageras i många och varierade språkmöten utifrån lekens perspektiv. Dock läggs hos attitydgruppen
en större betoning på att ”göra det roligt” än vad emergent literacy framhåller, en betoning vilken i
stor mån tycks ersätta betoningen på läs- och skrivundervisningens samhörighet. Att denna aspekt av
att göra läsning ”rolig” för eleverna har getts en så stark betoning av informanterna inom attitydgrupp
2, kan relateras till attitydgruppens förhållning till läsning. Inom attitydgrupp 2 framhålls av lärarna en
attityd där läsning för dem utgör en aktivitet där de kan koppla av och roa sig själva. Detta kan utgöra
en förklaring till att dessa lärare i sina beskrivningar av undervisningen betonar vikten av att läsning
för eleverna blir till något roligt.
Det kan därav sammanfattas att läsundervisningspraktiken inom attitydgrupp 2 utgörs till stor del av
en läsundervisningspraktik vilken svarar till emergent literacy, men att den även till en stor del
påverkas av attitydgruppens framhållning av läsning som en underhållande/roande aktivitet.
6.2.3. Läsundervisningspraktik hos Attitydgrupp 3: Läsning utgör en aktivitet där vi genom att
försjunka oss i text kan leva in oss in andra världar och andra människors öden
Nedan presenteras läsundervisningspraktiken hos de lärare som framhåller läsning som en aktivitet där
man genom att försjunka sig i text kan leva sig in andra världar och andra människors öden.
Läsundervisningspraktiken presenteras utifrån rubrikerna: Utgångspunkter i läsundervisningen,
Läsaktiviteter och särskilda läsmetoder, Upplägg och strategier av läsundervisningen samt Viktiga,
influerande och motiverande faktorer. Utifrån det som framkommer från dessa rubriker sammanfattas
läsundervisningspraktiken och relateras till de teoretiska utgångspunkterna i punkt 3.2. Emergent
literacy och Skill-based read readiness.
6.2.3.1.Utgångspunkter i läsundervisning i attitydgrupp 3
I attitydgrupp 3 framkommer att de utgångspunkter i läsundervisningen som står i majoritet är
utgångspunkter vilka utgår från lek och struktur (se bilaga 3 tabell 3). Dessa utgångspunkter betonar
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vikten av att genom leken lära sig läsa och av att skapa en social läsmiljö med många möjligheter att
engagera sig i varierande läsaktiviteter som gynnar läsutvecklingen. Det är innebörden av texten som
ska utgöra grunden för de tidiga mötena och där spelar leken en stor roll. Dock betonas i lika stor grad
vikten av att en lärare förstår hur språk utvecklas och att det finns en struktur i läsundervisningen för
att barnen ska utvecklas i sin läsning.
6.2.3.2.Angivna läsaktiviteter och särskilda läsmetoder i attitydgrupp 3
I diagram 6 här nedanför redovisas de läsaktiviteter som informanterna inom attitydgrupp 3 har lyft
fram att de använder i sin undervisning. Utifrån diagram 6 framkommer att de läsaktiviteter som har
högst antal träffar (80% till 100% av lärarna har valt alternativet) utgår från aspekter av högläsning
(av både lärare och elever), att eleverna ges tid till egen läsning, möte med nya böcker och att läraren
kontrollerar läsutvecklingen hos eleverna.
Diagram 6
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Angedda läsaktiviteter i attitydgrupp 3
Övrigt
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2

Arbetar med elevernas läsinlärning utifrån små läsgrupper
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Ger eleverna möjlighet att läsa egenvalda böcker
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Låter eleverna få läsa högt i storgrupp
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Ger frågor om förståelse av text som eleverna får besvara…

1

Ställer muntliga frågor om förståelse av text
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Läser i klassen högt böcker som eleverna själva valt
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Läser böcker i klassen för rekreation
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Läser böcker i klassen för att instruera eleverna i uppgifter
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Eleverna berättar för andra i klassen om böcker de läst

3

Eleverna berättar för dig om böcker de läst

3

Rekommenderar noga utvalda titlar för klassen

3

Ger eleverna tid för att själva välja att läsa under skoldagen

5

Introducerar nya böcker för klassen

5

Använder sig av tyst läsning (Eleverna har tillåtelse att…

2

Använder sig av tyst läsning (Det ska vara knäpptyst)

2

Väljer ut böcker som ställs i klassrummet och som eleverna…

4

Använder sig av läsläxa

4

Läser tillsammans med eleverna högt ur läsebok inför läsläxa

2

Låter eleverna läsa högt egna berättelser för klassen

4

Läser berättelser högt för klassen

5

"Lusar" elever

5

Deltar i aktiviteter i bibliotektet med eleverna

2

Tar eleverna till biblioteket

4

Läser från faktaböcker högt för klassen

4

Läser kapitelböcker högt för klassen

3

Läser kapitelböcker för barn högt för klassen

5

Läser bilderböcker högt för klassen
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När det kommer till framhållning av särskilda metoder i läsundervisningen i attitydgrupp 3 så är det
flertalet olika metoder som benämns. Av de som framhålls återkommer i flertalet av informanternas
svar Bornholmsmodellen, ”En läsande klass” samt LTG (Läsande på Talets Grund). Oftast framhålls
inte en av metoderna enskilt utan oftast framhålls det att lärarna blandar de olika metoderna.
Informanterna framhåller hur de tar olika aspekter som de anser gynnsamma från de olika metoderna
och blandar det till sin egen personliga mix.
6.2.3.3.Upplägg samt strategier i läsundervisningen i attitydgrupp 3
Utifrån informanternas svar i attitydgrupp 3 framkommer att lärarna inom denna grupp lägger en stor
vikt på högläsning och att samtala om läsning i sin läsundervisning. I deras beskrivningar av deras
upplägg av läsundervisning framhåller lärarna vikten av högläsning och att på olika och varierande
sätt arbeta med läsning. Det handlar om att i läsundervisningen lära eleverna att läsa och därefter
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kunna diskutera det lästa. Boksamtal, läsgrupper, högläsning och att läsa högt för varandra är upplägg
som informanterna i attitydgrupp 3 framhåller utgör grunden för deras läsundervisning. Dessa
framhållningar återkommer i attitydgrupp 3 svar om strategier i läsundervisningen, detta då de
beskriver högläsning, samtal om läsning och att lära sig läsa ”mellan raderna” som strategier de
använder sig av i läsundervisningen.
Utifrån informanternas svar i attitydgrupp 3 framkommer en läsundervisning som betonar vikten av
att höra text, läsa text och att diskutera text. Samtal om text läggs stor vikt vid och betoning läggs på
olika former av samtal av text och att utifrån detta lära sig läsa ”mellan raderna”.
6.2.3.4.Viktiga, influerande och motiverande faktorer
Informanterna i attitydgrupp 3 framhåller i sina svar tillgången till inspirerande texter, ett rikt
läsmaterial och möjligheten till att skapa egna texter som viktiga och influerande faktorer. De betonar
vikten av att läsa högt och att diskutera text, men att en nyckelfaktor för att lyckas med detta ligger i
att utgå från elevernas intresse och utifrån det arbeta med att väcka läsintresset.
I attitydgrupp 3 framhåller informanterna att tricket till att motivera eleverna till att läsa ligger i att
visa nöjet med läsning och att man som lärare visar att man själv njuter av att läsa. Motivationen till
att läsa grundas, enligt informanterna i attitydgrupp 3, genom att ge eleverna verktygen för att kunna
läsa men även genom att få dem att förstå att de själva måste vilja läsa och använda verktygen för
läsning. Det handlar om att du som lärare ger dem kniven och gaffeln men de måste äta själva (citat
från enkätsvar).
Utifrån informanternas svar i attitydgrupp 3 framkommer att lärarna inom denna grupp lägger vikt på
att utgå från elevernas intressen och att ge eleverna tillgång till ett rikt textmaterial. Det framhålls
även att en vikt ligger i att läsa högt och diskutera det lästa och att som lärare visa att man själv ser ett
nöje i att läsa. Lärarna inom denna attitydgrupp betonar att motivationen till läsning måste grundas i
en vilja till att läsa hos eleverna. Att läraren kan ge verktygen men eleverna måste förstå att de måste
själva använda verktyg och vilja läsa för att utvecklas.
6.2.3.5.Sammanfattning av läsundervisningspraktiken hos attitydgrupp 3
Utifrån ovanstående avsnitt framkommer att lärarna inom attitydgrupp 3 betonar vikten av att
tillsammans med eleverna skapa en läsmiljö vilken ger många möjligheter till att engagera sig i
varierande läsaktiviteter. Det framhålls en vikt av att låta eleverna i läsundervisningen få höra, läsa
och diskutera text. Störst vikt läggs vid just textsamtalet, att engagera eleverna i olika former av
textsamtal och att arbeta med att läsa ”mellan raderna”. Motivatorer vilka framhålls av informanterna i
attitydgrupp 3 är att som lärare själv visa att man ser ett nöje i att läsa och att i läsundervisningen utgå
från elevernas intressen, samt att ge tillgång till rika textmaterial. Dock betonas även lärarens roll, att
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läraren måste förstå hur språk utvecklas och i sin läsundervisning ha en struktur. Lärarna inom
attitydgrupp 3 framhåller hur läraren är en av dem som kan ge elever verktyg till att läsa men även är
den som måste få eleverna att förstå att de själv måste vilja läsa för att utvecklas. Det framhålls att
läraren har en viktig uppgift i att motivera elevernas vilja att läsa.
Med utgångspunkt i attitydgrupp 3:s beskrivningar av dess läsundervisningspraktik, framkommer att
dess beskrivna läsundervisning kan ses svara till undervisningspraktiken emergent literacy.
Undervisningspraktiken hos attitydgrupp 3 beskriver en läsundervisning där eleverna både får höra,
läsa och diskutera text och har tillgång till ett rikt textmaterial. Detta kan ses svara till emergent
literacys betoningen av en elevaktiv undervisning där eleverna lär sig bäst genom att använda språket
och till dess framhållning av skapa läsmiljöer med en mångfald av texter (McMahon, Richmond &
Reeves 1998:174; Giles & Tunks 2014:524). Attitydgrupp 3 framhåller även värdet av en läsmiljö där
eleverna ges möjlighet att tillsammans med andra samtala om text och med målet att arbeta med att
läsa ”mellan raderna”. Detta är något som även emergent literacy framhåller vikten av då denna lägger
en betoning på den sociala interaktionen och att ett viktigt koncept med läsundervisningen som
framhålls är att utveckla en förståelse av text (se McMahon, Richmond & Reeves 1998:174; Giles &
Tunks 2014:524).
Det skrivs också fram hos informanternas svar i attitydgrupp 3, en framhållning av vikten av struktur i
läsundervisningen och en uppgift hos läraren att ge elever verktyg de kan använda sig av i sin läsning.
Detta svarar inte helt till den undervisningspraktiken som emergent literacy framhåller, dock kan det
ses svara till undervisningspraktiken skill-based read readiness. Detta då skill-based read readiness
som undervisningspraktik betonar en systematisk och strukturerad läsundervisningspraktik samt utgår
från att man för att kunna läsa behöver erövra olika förmågor (McMahon, Richmond & Reeves
1998:173–174; Giles & Tunks 2014:523–524).
Utifrån detta framkommer att läsundervisningspraktiken hos attitydgrupp 3 kan ses ha sin grund i
emergent literacy men även har influenser av skill-based read readiness. Detta bland annat i och med
att attitydgrupp 3 framhåller en läsundervisning vilken betonar den sociala interaktionen mellan
eleverna i textsamtal men samtidigt betonar värdet av struktur och utvecklingen av förmågor/verktyg.
6.2.4. Läsundervisningspraktik hos Attitydgrupp 4: Läsning utgör en förmåga att avkoda, tolka och
utifrån det förstå text.
Nedan presenteras läsundervisningspraktiken hos de lärare som framhåller läsning utifrån en förmåga
att avkoda, tolka och utifrån det förstå text. Läsundervisningspraktiken presenteras utifrån rubrikerna:
Utgångspunkter i läsundervisningen, Läsaktiviteter och särskilda läsmetoder, Upplägg och strategier
av läsundervisningen samt Viktiga, influerande och motiverande faktorer. Utifrån det som
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framkommer från dessa rubriker sammanfattas läsundervisningspraktiken och relateras till de
teoretiska utgångspunkterna i punkt 3.2. Emergent literacy och Skill-based read readiness.
6.2.4.1.Utgångspunkter i läsundervisningen i attitydgrupp 4
I attitydgrupp 4 utgår utgångspunkterna för läsundervisningen, som står i majoritet, utifrån aspekten
av vikten med en social läsmiljö där läraren utgör en källa till kunskap och kontroll (se bilaga 3 tabell
4). Utgångspunkterna som framhålls i majoritet hos lärarna i attitydgrupp 4 utgår från att skapa en
social läsmiljö där eleverna ges möjlighet att diskutera och observera andra i hur de använder sitt
språk. I denna sociala miljö poängteras vikten av text och att när det kommer till det tidiga mötet med
läsning så ska mening, snarare än korrekthet, utgöra grunden. Det framhålls som viktigt för eleverna
att de ges många och varierande tillfällen att engagera sig i läsning under hela skoldagen. Samtidigt
framhålls att läraren måste förstå hur språk utvecklas för att kunna skapa en gynnsam läsundervisning
och läraren anges ha ett ansvar att kontrollera elevernas läsutveckling.
6.2.4.2.Angivna läsaktiviteter och särskilda läsmetoder i attitydgrupp 4
I diagram 7 här nedanför redovisas de läsaktiviteter som informanterna inom attitydgrupp 4 har lyft
fram att de använder i sin undervisning. Utifrån diagram 7 framkommer att de läsaktiviteter som har
högst antal träffar (80% till 100% av lärarna har valt alternativet) framhåller främst lärarledda
aktiviteter. Att läraren läser högt för eleverna, tar eleverna till biblioteket, introducerar nya böcker till
eleverna och kontrollerar elevernas läsutveckling. Den aktivitet som utgår från eleverna, och är i
majoritet hos lärarna i attitydgrupp 4, utgörs av att elevernas ges tillåtelse att läsa egna berättelser
högt. Det som sammanfattningsvis därav kan framhållas om aktiviteterna i majoritet i attitydgrupp 4
är att de till stor del utgörs av högläsning.
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Angedda läsaktiviteter i attitydgrupp 4
Övrigt
Låter eleverna få diskutera böcker i smågrupper
Arbetar med elevernas läsinlärning utifrån små läsgrupper
Ger eleverna möjlighet att läsa egenvalda böcker
Låter eleverna få läsa högt i storgrupp
Ger frågor om förståelse av text som eleverna får besvara…
Ställer muntliga frågor om förståelse av text
Läser i klassen högt böcker som eleverna själva valt
Läser böcker i klassen för rekreation
Läser böcker i klassen för att instruera eleverna i uppgifter
Eleverna berättar för andra i klassen om böcker de läst
Eleverna berättar för dig om böcker de läst
Rekommenderar noga utvalda titlar för klassen
Ger eleverna tid för att själva välja att läsa under skoldagen
Introducerar nya böcker för klassen
Använder sig av tyst läsning (Eleverna har tillåtelse att…
Använder sig av tyst läsning (Det ska vara knäpptyst)
Väljer ut böcker som ställs i klassrummet och som eleverna…
Använder sig av läsläxa
Läser tillsammans med eleverna högt ur läsebok inför läsläxa
Låter eleverna läsa högt egna berättelser för klassen
Läser berättelser högt för klassen
"Lusar" elever
Deltar i aktiviteter i bibliotektet med eleverna
Tar eleverna till biblioteket
Läser från faktaböcker högt för klassen
Läser kapitelböcker högt för klassen
Läser kapitelböcker för barn högt för klassen
Läser bilderböcker högt för klassen
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De särskilda metoder för läsundervisning som framhålls i attitydgrupp 4 är övervägande ”En läsande
klass” och Bornholmsmodellen. Dock framhålls även att lärarna använder sig av en blandning av olika
metoder för att möta upp olika elever.
6.2.4.3.Upplägg samt strategier i läsundervisningen i attitydgrupp 4
I informanternas svar i attitydgrupp 4 framkommer tydligt att lärarna inom denna grupp beskriver
upplägget av sin undervisning utifrån det läromedel eller den metod de använder. Detta framkommer
exempelvis hos de lärare som inom denna grupp framhåller Bornholmsmodellen. Dessa beskriver hur
upplägget av deras undervisning utgörs av att stegvis arbeta med ljud, bokstäver, sätta samman ljud
och språklekar, det som i stor mån utgör Bornholmsmodellen. Vissa inom denna grupp framhåller hur
läroplanens mål och krav utgör grunden för deras upplägg av läsundervisningen. Lärarna inom
attitydgrupp 4 betonar i sina svar ett upplägg som utgår från att utveckla olika förmågor.
När det kommer till beskrivningarna av de strategier hos lärarna inom attitydgrupp 4 framhålls en vikt
av att diskutera text och diskutera hur man kan tolka texten. Det betonas även vikten av att prata om
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och träna på bokstavsljud och ordbilder, samt att arbeta med läsningen utifrån läsförståelsestrategier
däribland Barbro Westmans figurer (spågumman, cowboyen med mera). Att som lärare skapa en
läsmiljö och att läsa högt framhålls även det som viktiga strategier.
Sammanfattningsvis framkommer i informanternas svar i attitydgrupp 4 en framhållning av att
upplägget av undervisningen beskrivs utifrån det läromedel eller den metod som lärarna använder sig
av. Det framkommer bland lärarna inom denna grupp en betoning på att hos eleverna utveckla
förmågor som är väsentliga för att kunna läsa. Detta är något som återkommer i deras beskrivningar
av strategier i läsundervisningen, där de framhåller och lägger vikt på att prata om och träna på olika
förmågor förknippade med läsning. Dock framhålls även skapandet av en läsmiljö och högläsning
som viktiga strategier.
6.2.4.4.Viktiga, influerande och motiverande faktorer
Med utgångspunkt i informanternas svar framkommer att lärarna inom attitydgrupp 4 framhåller
viktiga, influerande och motiverande faktorer utifrån främst ett lärarperspektiv. Det framhålls av
informanterna inom denna grupp, att det är av vikt att som lärare vara väl förberedd och veta vad som
är syftet med undervisningen. Det betonas att viktiga och influerade faktorer utgörs av att läraren har
elevernas individuella behov i åtanke, att läraren vet vilka moment som ska tas upp och att läraren
arbetar med förförståelsen. Motivationen till läsningen inom denna attitydgrupp 4 framhålls grundas i
att lärare är en läsförebild för eleverna och arbetar gemensamt med eleverna med läsningen. Det läggs
även vikt vid att som lärare ha en positiv framtoning mot alla och att som lärare se elevernas intresse
och ge eleverna belöning för att de läst.
Utifrån det som framhålls ovan, framkommer det i informanternas svar att de inom attitydgrupp 4
betonar den medvetna läraren som en influerande och viktig faktor för en läsundervisning som gynnar
elevernas läsutveckling. Lärarna i attitydgrupp 4 framhåller att motivationen till läsning grundas i att
man som lärare utgör en förebild för eleverna och även uppmuntrar eleverna i sin läsning.
6.2.4.5.Sammanfattning av läsundervisningspraktiken hos attitydgrupp 4
Med utgångspunkt i det som framhålls i ovanstående avsnitt, framkommer att lärarna inom
attitydgrupp 4 främst betonar läsmiljö, den medvetna lärarens roll i läsundervisningen, träning av
förmågor samt en utgångspunkt i läromedel, läsmetoder eller läroplanen. Informanterna framhåller en
vikt av att skapa en social läsmiljö som ger eleverna möjlighet att diskutera och observera hur andra
brukar sitt språk. Det framhålls även ett värde i att eleverna ges många och varierande tillfällen att läsa
och möta text under skoldagen. I attitydgrupp 4 beskrivs dessa läsaktiviteter främst som lärarledda. De
beskriver hur läraren ska utgöra en förebild och genom läsaktiviteter, såsom högläsning och
biblioteksbesök, uppmuntra eleverna till läsning. Denna lärare som beskrivs av attitydgrupp 4 är
medveten om vad den gör och varför den gör det. Avslutningsvis skrivs det fram att upplägget av
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läsundervisningen inom denna attitydgrupp utgår främst från läromedel, olika metoder eller
läroplanens mål och krav. Det läggs i informanternas svar i attitydgrupp 4 en stark betoning på att
utveckla olika förmågor hos eleverna vilka är väsentliga för att kunna läsa. Det framhålls hur det är av
vikt att prata om och i läsundervisningen träna på olika förmågor som är förknippade med läsning och
valda metoder eller läromedel.
Det som skrivs fram i informanternas svar i attitydgrupp 4 kan ses till stor del svara till
språkundervisningspraktiken skill-based read readiness. Skill-based read readiness utgår som
språkundervisningspraktik utifrån att man för att lära sig läsa, behöver erövra olika förmågor
förknippade med läsning. Den framhåller även en betoning på en läsundervisning som är lärarledd,
strukturerad och baserad på färdighetsbaserade strategier (McMahon, Richmond & Reeves 1998:173–
174; Giles & Tunks 2014:523–524). Dessa utgångspunkter och betoningar framkommer även hos
informanterna i attitydgrupp 4. Detta då de framhåller en läsundervisningspraktik vilken betonar
vikten av att träna och prata om olika förmågor vilka förknippas med läsning och läsutveckling. Det
framkommer även i deras beskrivningar av hur upplägget av läsundervisningen till stor del baseras på
strukturer i läromedel, olika metoder eller läroplanen.
I beskrivningar av läsundervisningspraktiken hos attitydgrupp 4 framkommer, som nämns ovan,
influenser av språkundervisningspraktiken skill-based read readiness. Dock framkommer det också, i
informanternas svar, aspekter vilka kan ses svara till språkundervisningspraktiken emergent literacy.
Emergent literacy framhåller i sin undervisningspraktik att barn lär sig bäst genom den sociala
interaktionen och genom att bli naturligt exponerade av text. Den framhåller även en vikt i att skapa
möjligheter för eleverna att engagera sig i språkliga aktiviteter (McMahon, Richmond & Reeves
1998:174; Giles & Tunks 2014:524). I attitydgrupp 4 framhålls detta också i informanternas
beskrivningar av deras läsundervisningspraktik. Detta främst i lärarnas framhållning av vikten att
skapa en social läsmiljö som ger eleverna möjlighet att diskutera och observera hur andra brukar sitt
språk. Men även i det värde som lärarna i sina beskrivningar lägger på att eleverna ges många och
varierande tillfällen att läsa och möta text under skoldagen.
Sammanfattningsvis framkommer att lärarna inom attitydgrupp 4 beskriver en läsundervisningspraktik
vilken till stor del kan ses svara till läsundervisningspraktiken skill-based read readiness. Detta genom
att lärarna beskriver en undervisningspraktik vilken framhåller en lärarledd, strukturerad och
färdighetsbaserad undervisning som utgår ifrån att prata om och träna olika förmågor. Dock
framkommer även att den inom vissa aspekter svarar till emergent literacy, i och med framhållningen i
beskrivningarna av den sociala interaktion och möjligheter till olika former av textmöte.
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6.2.5. Sammanfattning av läsundervisningspraktiker hos attitydgrupper utifrån
språkundervisningspraktikerna ”Emergent Literacy” & ”Skill-based Read Readiness”
I bild 1 nedan presenteras en sammanfattning av de olika läsundervisningspraktikerna hos
attitydgrupperna. Det framhålls vilken språkundervisningspraktik som beskrivningarna av
läsundervisningspraktiken svarar främst mot och vad som utgör influenser.
Bild 1

Läsundervisningspratik utifrån språkundervisningspraktikerna
"Emergent Literacy" & "Skill-based Read Readiness"

Attitydgrupp 1
Läsning utgör ett redskap
vilken används för att
tillgodogöra sig kunskaper och
erfarenheter

Attitydgrupp 2
Läsning utgör en aktivitet där
vi kan koppla av från vardagen
och roa oss själva

Attitydgrupp 3
Läsning utgör en aktivitet där
vi genom att försjunka oss i
text kan leva in oss in andra
världar och andra människors
öden

Attitydgrupp 4
Läsning utgör en förmåga att
avkoda, tolka och utifrån det
förstå text.

•Främst: Emergent Literacy
•Arbeta regelbundet med text, både genom att läsa &
skriva. Att framhålla vikten av användning av text
•Att samtala om text
•Välja texter som betyder något & utgå från elevernas
intresse
•Influenser av: Skill-based Read Readiness
•Viktigt att i den tidiga undervisning grundlägga en
fonologisk medvetenhet
•Främst: Emergent Literacy
• Lekens betydelse när det kommet till att väcka ett
intresse och en förståelse för text
•Skapa läsmiljö där eleverna får läsa och diskutera text
•Viktigt att få höra, läsa och samtala om text & utgå från
elevernas intresse
•Influenser av: "Att Göra Det Roligt"
•Viktigt att göra läsning till något "roligt" för eleverna
•Främst: Emergent Literacy
•Skapa en läsmiljö som ger många möjligheter att
engagera sig i varierande läsaktiviteter
•Vikt vid att höra, läsa och samtala om text. Störst vikt vid
samtal & "läsa mellan raderna"
•Utgå från elevernas intresse & ge tillgång till rikt
textmaterial
•Influenser av: Skill-based Read Readiness
•Lärarna utvecklar strukturerad undervisning som ger
eleverna verktyg för att läsa
•Främst: Skill-based Read Readiness
•Upplägg av undervisning systematiskt strukturerad kring
läromedel, metod och/eller läroplan
•Stark betoning på att utveckla förmågor hos eleverna
förknippade med läsning
•Lärarledda läsaktiviteter
•Influenser av: Emergent Literacy
•Skapa en läsmiljö som ger eleverna möjlighet att
diskutera och observera hur språk används
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6.3. Relationen mellan lärarnas attityder och deras val av läsundervisningspraktik
Attityder och beslut skulle utifrån en aspekt kunna ses som två sidor av samma fenomen. Detta genom
att attityder och beslut utgörs båda av att göra mening av världen och att svara till denna mening
genom antingen tanke eller handling. Attityder skulle därav kunna beskrivas som de uppfattningar vi
har om världen omkring oss och i relation till våra val och beslut skulle de därför kunna ses som den
grund utifrån vilken vi tolkar och avgör hur vi ska agera (Blom Kemdal 2000:48, 65-66). En lärare,
likväl som vilken människa som helst, är inte fri från attityder utan har sina uppfattningar om världen
omkring dem. Uppfattningar utifrån vilka de tolkar och avgör hur de ska agera. Utifrån detta
perspektiv på läraren samt Blom Kemdals resonemang (presenterat i korthet ovan), skulle det kunna
innebära att den attityd gentemot läsning som läraren har utgör en grund för hur de tolkar betydelsen
av läsning och vilka beslut de tar om läsundervisningens innehåll.
Detta innebär i sin tur att det i informanternas svar skulle kunna finnas en korrelation mellan den
attityd de beskriver gentemot läsning och den läsundervisningspraktik som de beskriver. I
informanternas beskrivningar angående läsundervisningen går det att uttyda hur det finns en
korrespondens mot språkundervisningspraktikerna emergent literacy och/eller skill-based read
readiness. Det framkommer dock i informanternas svar att denna korrespondens som finns gentemot
språkundervisningspraktikerna, i mångt och mycket kan ses svara till den attityd gentemot läsning
som lärarna i sina svar beskriver. Nedan redovisas för detta i var och en av attitydgrupperna och det
som kommits fram till sammanfattas därefter.
Attitydgrupp 1
Inom attitydgrupp 1 går det att hos informanterna uttyda en attityd gentemot läsning vilken framhåller
läsning som ett redskap för att tillgodogöra sig kunskaper och erfarenheter. Läsning framhålls hos
dessa lärare utifrån en aspekt av att läsa för att utvecklas i sig själv eller kunskapsmässigt och
”tillgodogöra sig” olika sorters text. Läsningen beskrivs utifrån att lära sig, att utvecklas, att ta del av,
att ta till sig och få utveckling och erfarenhet av att läsa. Dessa framhållningar av läsning avspeglar sig
även i hur de formulerar läsundervisningspraktiken.
Läsundervisningspraktiken hos attitydgrupp 1 svarar till emergent literacy och dess betoning på att
lära sig läsa genom att aktivt arbeta och verka för att utveckla en förståelse av användningen av text.
Den framhåller även emergent literacys betoning på att välja texter som betyder något (se McMahon,
Richmond & Reeves 1998:174; Giles & Trunks 2014:24). Denna korrespons mot emergent literacy
kan dock i mångt och mycket även ses som en avspegling gentemot attityden till läsning. Detta då
både attityden och läsundervisningspraktiken hos attitydgrupp 1 betonar läsning utifrån det som
Greaney & Neuman, Appleyard samt Furhammar benämner som ”nytta” (se Greaney & Neuman
1990:185; Appleyard 1994:171-180; Furhammar 1996:142-144). Läsning framhålls inom både
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attityden och läsundervisning inom attitydgrupp 1 som ett redskap och vikt läggs hos båda på att få
eleverna att förstå användningen av text för att kunna tillgodogöra information eller erfarenheter. Det
läggs även hos både attityd och undervisning en vikt av valet av text och att välja texter som betyder
något. Det kan därav framhållas att läsundervisningspraktiken och läsundervisningen har en
korrelation sinsemellan. Detta då det framkommer aspekter vilka framhålls i lärarnas attityd gentemot
läsning likväl som i läsundervisningen, vilket visar på att det dem emellan finns en relation där
attityden tycks influera läsundervisningspraktiken.
Attitydgrupp 2
Inom attitydgrupp 2 går det att hos informanterna uttyda en attityd gentemot läsning vilken framhåller
läsning som en aktivitet där vi kopplar av från vardagen och roar oss själva. Läsning utgör för dessa
informanter en aktivitet där man läser för att man vill och har lust, läsning är en aktivitet vilket utgörs
av nöje, avkoppling och/eller intresse. Läsningen beskrivs utifrån att finna nöje av, njuta av och känna
lust för att läsa. Detta är framhållningar av läsning vilken framkommer även i beskrivningarna av
läsundervisningen.
I attitydgrupp 2:s beskrivningar av läsundervisningen framkommer en korrelation mot främst
språkundervisningspraktiken emergent literacy. Detta då läsundervisningspraktiken framhåller en
elevaktiv undervisning vilken utgår från leken och inser dess vikt i elevernas utveckling, något vilket
även betonas inom emergent literacy. Att beskrivningarna av läsundervisning hos attitydgrupp 2 även
betonar vikten av en god läsmiljö samt att utgå från elevernas erfarenheter och väcka ett intresse,
svarar också det mot emergent literacy (se McMahon, Richmond & Reeves 1998:174; Giles & Trunks
2014:24). Dessutom svarar dessa framhållningar även till informanternas attityd gentemot läsning,
detta då de båda framhåller läsning utifrån en aspekt av underhållning.
Beskrivningarna av läsundervisningen likväl som lärarnas attityder framhåller starkt vikten av att göra
läsning till något roligt och underhållande. Läsning, i både deras framhållna attityd och
läsundervisning hos informanterna i attitydgrupp 2, beskrivs utifrån aspekter av att ha intresse, att
vilja läsa och att ha lust att läsa. Läsning utifrån både attityd och läsundervisningspraktik beskrivs
utifrån det som Appleyard, Furhammar och Greaney, Neuman framhåller som ”underhållande” (se
Greaney & Neuman 1990:185, Appleyard 1994:182–190, Furhammar 1996:137-140). Utifrån detta
framkommer även att det mellan lärarens framhållna attityd gentemot läsning och deras beskrivna
undervisningspraktik finns en relation. Den attityd gentemot läsning som lärarna framhåller svarar till
det som de framhåller som av vikt i sin läsundervisning. Detta kan även innebära att den korrelation
som finns mellan den beskrivna läsundervisningspraktiken och emergent literacy, skulle kunna
förklaras utifrån den attityd gentemot läsning som lärarna framhåller.
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Attitydgrupp 3
Inom attitydgrupp 3 går det att hos informanterna uttyda en attityd gentemot läsning vilken framhåller
läsning som en aktivitet där man genom att försjunka sig i text kan leva sig in i andra världar och
andra människors öden. Läsning för dessa informanter innebär att längta, njuta och försjunka sig i
texten och handling. Läsningen beskrivs utifrån att frivilligt välja att läsa och att leva sig in i texterna
så att man inte märker omvärlden. Lärarna inom denna attitydgrupp beskriver läsning utifrån att
försjunka sig, längta efter och leva sig in läsningen. Dessa framhållningar av läsning framkommer
även i informanternas beskrivningar av läsundervisningen i attitydgrupp 3.
I attitydgrupp 3:s beskrivningar av läsundervisningen framkommer en samstämmighet med
språkundervisningspraktiken emergent literacy. Inom attitydgrupp 3 framhålls läsundervisningen
utifrån att skapa en läsmiljö som ger eleverna möjlighet att engagera sig i varierande läsaktiviteter
såsom att höra, läsa och diskutera text. Det läggs en stor betoning på olika former av textsamtal och att
arbeta med att läsa ”mellan raderna”. Detta är aspekter vilka alla svarar till
språkundervisningspraktiken emergent literacy (se McMahon, Richmond & Reeves 1998:174; Giles
& Trunks 2014:24). Dock framkommer det också en samstämmighet med
språkundervisningspraktiken skill-based read readiness. Detta då beskrivningar av läsundervisningen i
attitydgrupp 3 framhåller en vikt av strukturerad undervisning som ger eleverna verktyg för att kunna
läsa, vilket även betonas i skill-based read readiness (McMahon, Richmond & Reeves 1998:173–174;
Giles & Tunks 2014:523–524). Sammanfattningsvis så svarar de beskrivna
läsundervisningspraktikerna inom attitydgrupp 3 till både emergent literacy och skill-based read
readiness. Det går det även att se en korrelation mellan den beskrivna läsundervisningspraktiken och
lärarnas framhållna attityd genom läsning.
Det framhålls, i både beskrivningarna av läsundervisningspraktikerna och i de framhållna attityderna
gentemot läsning, en förhållning mot läsning vilken betonar vikten av att gå in i texten. Att man som
läsare måste kunna förstå texten, läsa mellan dess rader och verkligen gå in i texten. Det som dock
säger emot denna korrelation mellan attityd gentemot läsning och läsundervisningspraktik är
betoningen på att ha en strukturerad undervisning och att utveckla hos eleverna verktyg för att kunna
läsa. Dock skulle denna betoning ändå kunna motivera en korrelation då man för att kunna försjunka
sig i text måste utan problem kunna läsa med flyt, en förmåga som kan kräva strukturerad
undervisning och att eleverna utvecklar förmågor för att kunna läsa. Sammanfattningsvis framkommer
ändå en korrelation mellan de beskrivningar av läsundervisningen och attityder gentemot läsning som
lärarna framhåller. Detta då de båda främst framhåller läsning utifrån en aspekt av att ”leva sig in” och
kunna ”läsa mellan raderna”, det som Greaney & Neuman, Appleyard samt Furhammar beskriver som
”inlevelse” (se Greaney & Neuman 1990:185; Appleyard 1994:165–168, Furhammar 1996:140, 167).
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Attitydgrupp 4
Inom attitydgrupp 4 går det att hos informanterna uttyda en attityd gentemot läsning vilken framhåller
läsning som en förmåga att avkoda, tolka och utifrån det förstå text. Läsning framhålls hos dessa
lärare utifrån en aspekt av kunna tolka bokstäver, ord och tecken och utifrån avkodningen kunna göra
textkopplingar utifrån sig själv och andra. Läsningen innebär för dessa informanter att kunna läsa och
förstå det lästa. Läsning, inom attitydgrupp 4, skulle kunna ses som en förmåga som man ges tillgång
till genom att lära sig avkoda och tolka, och som sedan kan användas för att avkoda och tolka andras
texter. Denna framhållning av text framhålls inte endast i informanternas attityd gentemot läsning utan
återkommer även i deras beskrivningar av läsundervisningspraktiken.
Attitydgrupp 4 beskriver en läsundervisningspraktik vilken främst svarar mot
språkundervisningspraktiken skill-based read readiness. Detta då den läsundervisningspraktik som
beskrivs av lärarna inom attitydgrupp 4, framhåller en stark betoning på att i undervisningen arbeta
med, träna på och prata om olika färdighetsförmågor förknippade med läsning och valda metoder eller
läromedel. Läsundervisningen svarar även till skill-based read readiness då den framhåller lärarledda
och strukturerade aktiviteter där läraren är medveten om vad den gör och varför den gör det (se
McMahon, Richmond & Reeves 1998:173–174; Giles & Tunks 2014:523–524).
Beskrivningarna av läsundervisningen hos attitydgrupp 4 kan ses svara till skill-based read readiness,
vilket framhålls ovan, men de kan även ses svara till informanternas framhållna attityd gentemot
läsning. Detta då både den framhållna attityden gentemot läsning samt beskrivningarna av
läsundervisningspraktikerna betonar vikten av att utveckla förmågor för att kunna läsa. Dessa
framhåller även båda läsning endast som avkodning och tolkning och läsaren som den som behärskar
detta. Denna korrelation mellan attitydgrupp 4:s lärares attityd gentemot läsning och deras beskrivna
läsundervisningspraktik stärks även av att både attityden och undervisningspraktiken beskrivs utifrån
en aspekt av läsning som opersonlig och oberoende av känslor. Utifrån det som framhålls kan det
därav hävdas att det finns en korrelation mellan lärarens attityd gentemot läsning och deras val av
läsundervisningspraktik. Det kan också därav framhållas att den korrelation mellan den beskrivna
läsundervisningspraktiken och skill-based read readiness som går att uttyda, skulle kunna ha sin grund
i den attityd gentemot läsning som informanterna framhåller.
Sammanfattning
Det som kommer fram i jämförelserna mellan attitydgruppernas attityd gentemot läsning och den
läsundervisning som de beskriver, är att det dem emellan finns en relation. Utifrån det material som
genererats av de 50 lärarnas enkätsvar, skulle det därav kunna hävdas att det finns en relation mellan
de attityder gentemot läsning som lärarna har och den läsundervisningspraktik de väljer. Detta
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motiveras utifrån att lärarnas attityder gentemot läsning i stor mån svarar till den
läsundervisningspraktik som de framhåller. De aspekter utifrån vilka läsning beskrivs i både
attityderna och läsundervisningarna samstämmer med varandra och i majoritet formuleras de likadant.
Läsningen ges även samma betydelse i den attityd gentemot läsning som framkommer hos lärarna
som i den läsundervisningspraktik som lärarna beskriver. Sammanfattningsvis framhåller därav detta
självständiga arbete, utifrån det resultat som materialet genererat och den analys som gjorts av detta
material, att det är möjligt att hävda att det finns en relation mellan den attityd gentemot läsning som
lärarna har och den läsundervisningspraktik de väljer.

7. Slutsats
I detta självständiga arbete var syftet att undersöka om det fanns en relation mellan 50 svenska lärares
attityder gentemot läsning och deras beskrivna läsundervisningspraktiker i svenskämnet. Utifrån det
som genererats av detta självständiga arbetes resultat och analys, framkommer att det skulle kunna
hävdas att det finns en relation mellan lärarnas framhållna attityd gentemot läsning och deras val av
läsundervisningspraktik i svenskämnet. Detta resultat av en relation mellan lärarens attityd gentemot
läsning samstämmer med de resultat som genererats i internationell forskning (se Morrison, Jacobs &
Swinyard 1998; Applegate & Applegate 2004; Braithwaite 1999; McKool & Gespass 2009). Med
utgångspunkt i detta, skulle det kunna hävdas att lågstadielärare i Sverige (trots en annan skolkultur än
den i de engelska skolorna vilka undersökts i den internationella forskningen) även dem påverkas av
de attityder gentemot läsning som de har när de strukturerar läsundervisningen.
Det resultat som genererats i detta självständiga arbete skulle dock kunna problematiseras utifrån det
faktum att de beskrivningarna av attityder likväl som undervisningspraktiker som framhålls, endast är
lärarnas rapporterade bruk. Detta då undersökningen i detta självständiga arbete endast utgjorts av en
enkätstudie och inte kompletterats av intervjuer eller observationer. Dock skulle detta kunna
argumenteras emot då frågorna i enkätstudien i majoritet utgjordes av frågor där lärarna själva fick
formulera sina svar. Det skulle även kunna argumenteras emot utifrån det faktum att intervjuer, även
de, endast ger lärarnas rapporterade attityder och läsundervisningspraktiker. Observationer skulle
kunna utgöra en kompletterande metod, dock i ett självständigt arbete på studentnivå är det ej möjligt
att göra observationer i alla klassrum. Att göra observationer i ett fåtal klassrum skulle inte ge denna
studie ett komplement, då det inte representerar alla beskrivna läsundervisningspraktiker och gör det
svårt att få ett sammanhängande resultat. Det som detta självständiga arbetes resultat kan ge ändå är
ett perspektiv på om det hos 50 lärares attityder gentemot läsning och deras läsundervisningspraktik
finns en relation dem emellan. Det ska även framhållas att resultatet endast generats utifrån de
rapporterade attityder och beskrivna läsundervisningspraktiker som lärarna framhåller, detta gör att
resultatet ska ses utifrån att det är vad lärarna beskriver och inte utifrån hur det verkligen kan se ut.
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Det framskrivna resultatet av en relation mellan lärarnas attityd gentemot läsning och deras val av
undervisningspraktik, skulle även kunna problematiseras utifrån vilken påverkan attityderna har på
valet av undervisningspraktik. Detta skulle kunna problematiseras då läsundervisningen inte endast
påverkas av vem man själv är som lärare och person. Den läsundervisningspraktik som beskrivs av en
lärare är influerad av ett antal olika faktorer, exempelvis organisatoriska, strukturerade och personliga.
Bland dessa nämnda utgör lärarens attityd gentemot läsning en av dessa influenser. Det som då kan
frågas är vilken vikt som lärarens attityd ska ges när det kommer till vad som påverkar lärares val av
undervisningspraktik. Gregory W. Brooks (2007) lägger fram i sin studie Teachers as Readers and
Writers and as Teachers of Reading and Writing, att även om lärares attityd gentemot läsning har en
viss påverkan på deras val av läsundervisningspraktik, är det elevernas behov och kunskaper som är
avgörande faktorer för hur lärare lägger upp sin undervisning (Brook 2007:189). Utifrån Brooks
forskningsresultat framhålls att även om det finns en relation mellan lärarens attityd gentemot läsning
och deras val av undervisningspraktik, är det inte den som utgör den viktigaste påverkan på
läsundervisningens utformning. Då är dock frågan om det har en betydelse om det utgör den viktigaste
påverkan på läsundervisningen? Det viktiga resultatet utifrån de studier som har gjorts, däribland detta
självständiga arbete, är att det framkommit att det finns en relation mellan lärares attityder gentemot
läsning och deras upplägg av läsundervisningen.
I två internationella forskningsartiklar, vilka undersöker möjligheten för en relation mellan lärares
attityder gentemot läsning och deras val av läsundervisningspraktik, framkommer att vikten ligger i att
se att det finns en sådan relation. Att det viktiga ligger i att som lärare vara medveten om att ens
attityder påverkar vilka val av undervisningspraktiker man gör (Applegate & Applegate 2004:562;
McKool & Gespass 2009:273). Det viktiga är därmed inte hur stor påverkan våra attityder har på våra
val. Det viktiga är att se att det finns en relation mellan våra attityder gentemot läsning och vårt val av
läsundervisningspraktik, att vara medveten om detta och inte ignorera att en sådan relation kan finnas
bara för att det finns andra aspekter som kan ha större influens på våra val.
I de senaste PIRLS-undersökningen så framkom att läsförmågan hos 10-åriga barn i Sverige hade
sjunkit i jämförelse med tidigare år. I Skolverkets rapport lades det fram att en viktig aspekt för bättre
läsförmågan hos eleverna utgjordes av elevernas attityd gentemot läsning, men att lärares attityd
gentemot läsning inte hade någon större påverkan (se Skolverket 2012:3,28–30,50,88). Utifrån detta
självständiga arbetes analys av 50 svenska lärares attityder gentemot läsning och deras val av
undervisningspraktik, går resultatet emot Skolverkets framhållning av lärares attityder gentemot
läsning och dess obetydliga inverkan på elevernas läsförmåga. I detta självständiga arbetes resultat
och analys framkommer att det skulle kunna finnas en relation mellan svenska lärares attityd gentemot
läsning och deras val av läsundervisningspraktik i svenska. Det kommer även fram att denna relation
utgörs av att attityden till läsning influerar det val av läsundervisningspraktik som görs av lärarna.
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Detta resultat samstämmer med den internationella forskning som finns på området och utifrån detta
framkommer att det finns en vikt i att som lärare vara medveten om denna relation.
När det kommer till förklaringen av de sjunkande resultaten så läggs mycket fokus på att det antingen
är eleverna, området, situationen, resurserna, läraren eller metoden som inte fungerar. Detta är alla
viktiga aspekter som påverkar resultaten, men en aspekt som glöms i många fall är lärarens attityd
gentemot ämnet. Blom Kemdal (2000) lägger i sin avhandling fram att våra attityder skulle kunna ses
som en grund för de tolkningar och de beslut vi tar och detta är något som man lärare borde vara
medveten om. I detta självständiga arbete framkommer en relation mellan lärares attityder gentemot
läsning och deras val av läsundervisningspraktik, denna relation visar att det är av vikt att vara
medveten om den påverkan våra attityder har på våra val. Detta då det skulle ge ett konkret redskap
för lärare när det kommer till att utvärdera sig själva och sin undervisning. Om lärare ser hur de själva
uppfattar läsning och hur detta kommer i uttryck i undervisningen kanske de kan se en relation mellan
hur eleverna uppfattar läsning och vilken riktning deras läsutveckling går.

8. Vidare Forskning
I detta självständiga arbete visas på en relation mellan lärarens attityd gentemot läsning och deras val
av undervisning och utifrån detta borde bara vara logiskt att lärarnas attityder gentemot läsning även
påverkar läsmiljön i klassrummet. I den forskning som finns om läsundervisning framhålls att
läsmiljön påverkar hur eleverna ser på läsning och utifrån detta borde därmed lärarnas attityd
gentemot läsning i viss mån avspeglas på eleverna. Det vore därav intressant att i en uppföljande
studie, förutom att intervjua lärarna, även göra klassrumobservationer och intervjua elever om deras
attityder gentemot läsning. Detta för att studera om lärarens attityd gentemot läsning påverkar vilken
attityd gentemot läsning som eleverna har. Att man, utifrån att det finns en relation mellan lärarens
attityd gentemot läsning och deras val av undervisning, studerar utifall lärarens attityd gentemot
läsning avspeglas på elevernas attityd gentemot läsning.
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Bilagor
Bilaga 1 – Brev till lärare
Hej alla lärare,
Mitt namn är Sofia Alveryd och jag går min sista termin på Södertörns grundskollärarutbildning med
inriktning mot Förskoleklass till Årskurs Tre. Under denna min sista termin ska jag göra ett
självständigt arbete på 15 hp där jag ska undersöka en vald fråga inom ett eget valt ämne. Jag har valt
att mitt arbete ska fokusera på läsundervisningen i svenska i årkurserna förskoleklass till trean och det
jag vill undersöka är hur lärarens egna läsvanor står i relation till deras val av metod vid
läsundervisning.
Jag skriver därför till er för att be er om hjälp med att fylla i ett formulär som jag har konstruerat.
Formuläret är indelat i tre avdelningar, den första behandlar läsvanor, den andra läsundervisning och
den tredje några relevanta begrepp inom läsundervisningen.
Jag skulle uppskatta det oerhört om ni kunde ta er tiden till att besvara detta formulär då det skulle ge
mig ett oerhört värdefullt material till mitt arbete. Alla svar är självklart anonyma och lämnas inte ut
till någon annan. Inga personliga uppgifter behöver uppges och alla svar kommer endast att användas
för studien till mitt självständiga arbete. Det finns inga rätt och fel i formuläret, det jag är intresserad
av är era tankar och era idéer.
Återigen om ni kunde ta er en liten stund av er tid för att besvara detta formulär skulle jag vara enormt
tacksam.
Tackar er på förhand för er medverkan och att ni är villiga att hjälpa en lärarstudent med dess sista
stora uppgift.
Länken till formuläret är följande: http://goo.gl/forms/Jo6ecGvOQJ

Vänliga Hälsningar
Sofia Alveryd

Kontakt: sofia01.alveryd@student.sh.se

Ps. Om ni skulle vilja se det färdiga resultatet av det färdiga arbetet är det bara att maila mig på:
sofia01.alveryd@student.sh.se och anmäla ert intresse så bifogar jag det till er när det självständiga
arbetet är färdigt. D.s

OBS! Behöver svar senast den 11 november
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Bilaga 3 – Tabeller
Nedan presenteras tabeller som hänvisas till i avsnitt 6.2. Den gulmarkerade siffran i tabellen indikerar
det val som utgör majoriteten av informanterna.
Tabell 1
Attitydgrupp 1: Läsning utgör ett redskap vilken används för att tillgodogöra sig kunskaper och
erfarenheter
1
Instämmer
Helt
Lärare behöver inte förstå
hur språk utvecklas för att
undervisa barn i att läsa
Barn måste få formell och
strukturell undervisning för
att utvecklas i sin läsning

8

2

3
Ja och Nej

4

1

2

5

2

5
Instämmer inte alls
3

14

2

3
Att skapa en läsmiljö i
klassrummet där eleverna
får bekanta sig med olika
sorters texter, böcker och
läsmaterial hjälper eleverna
att utveckla sin läsning
Barn utvecklar sitt språk
genom att diskutera med
andra
Barn utvecklar sitt språk
genom att observera hur
andra använder sitt språk
Barn utvecklas till läsare
genom att delta i en social
miljö där texter utgör en
viktig del
Barn får värdefull insikt i
språkets struktur och form
när engagerad i frivillig och
spontan lek
Läsundervisningen måste
vara systematisk och
undervisas sektionsvis
Lek är ett av de bästa sätten
för barn att lära sig om
språkets struktur och form
Möjligheter att engagera sig
i läsaktiviteter måste vara en
del av den dagliga
undervisningen
Att lära sig läsa är en social
process som ofta är influeras
av barnens sökande efter
mening
Det är lärarens ansvar att
kontrollera barns utveckling

19

1

17

1

1

1

15

3

1

1

15

3

1

1

14

3

1

2

3

6

6

4

1

7

5

6

1

1

13

5

1

1

9

5

5

1

14

2

4

60

till läsare
För att bli en läsare måste
barn ges många och
varierande tillfällen att läsa
Mening snarare än att läsa
korrekt ska utgöra grunden
för barnens tidiga möten
med läsningen
Läsundervisningen influeras
av dina egna behov som
läsare
Undervisningen influeras av
dina egna tankar, idéer och
erfarenheter om läsning

18

1

1

13

5

1

2

5

11

9

7

4

1

2

Tabell 2
Attitydgrupp 2: Läsning utgör en aktivitet där vi kan koppla av från vardagen och roa oss själva
1
Instämmer
Helt
Lärare behöver inte förstå hur
språk utvecklas för att
undervisa barn i att läsa
Barn måste få formell och
strukturell undervisning för
att utvecklas i sin läsning
Att skapa en läsmiljö i
klassrummet där eleverna får
bekanta sig med olika sorters
texter, böcker och läsmaterial
hjälper eleverna att utveckla
sin läsning
Barn utvecklar sitt språk
genom att diskutera med
andra
Barn utvecklar sitt språk
genom att observera hur
andra använder sitt språk
Barn utvecklas till läsare
genom att delta i en social
miljö där texter utgör en
viktig del
Barn får värdefull insikt i
språkets struktur och form
när engagerad i frivillig och
spontan lek
Läsundervisningen måste vara
systematisk och undervisas
sektionsvis
Lek är ett av de bästa sätten
för barn att lära sig om
språkets struktur och form
Möjligheter att engagera sig i
läsaktiviteter måste vara en

2

3
Ja och nej

5
Instämmer inte alls
2

13

1

2

5

2

12

2

13

1

9

4

1

1

9

4

1

1

8

3

3

5

1

8

1

8

4

2

1

9

3

2

1

61

5

4

1

1

1

del av den dagliga
undervisningen
Att lära sig läsa är en social
process som ofta är influeras
av barnens sökande efter
mening
Det är lärarens ansvar att
kontrollera barns utveckling
till läsare
För att bli en läsare måste
barn ges många och
varierande tillfällen att läsa
Mening snarare än att läsa
korrekt ska utgöra grunden
för barnens tidiga möten med
läsningen
Läsundervisningen influeras
av dina egna behov som läsare
Undervisningen influeras av
dina egna tankar, idéer och
erfarenheter om läsning

7

5

3

8

6

1

12

2

10

3

1

6

5

1

2

7

4

3

1

1

1

1

Tabell 3
Attitydgrupp 3: Läsning utgör en aktivitet där vi genom att försjunka oss i text kan leva in oss in andra
världar och andra människors öden
1
Instämmer
Helt
Lärare behöver inte förstå hur
språk utvecklas för att
undervisa barn i att läsa
Barn måste få formell och
strukturell undervisning för att
utvecklas i sin läsning
Att skapa en läsmiljö i
klassrummet där eleverna får
bekanta sig med olika sorters
texter, böcker och läsmaterial
hjälper eleverna att utveckla sin
läsning
Barn utvecklar sitt språk genom
att diskutera med andra
Barn utvecklar sitt språk genom
att observera hur andra
använder sitt språk
Barn utvecklas till läsare genom
att delta i en social miljö där
texter utgör en viktig del
Barn får värdefull insikt i
språkets struktur och form när
engagerad i frivillig och spontan
lek
Läsundervisningen måste vara
systematisk och undervisas

2

3
Ja och
Nej

4

5
Instämmer inte alls
5

4

1

5

5
5

5

4

1

2

3

62

sektionsvis
Lek är ett av de bästa sätten för
barn att lära sig om språkets
struktur och form
Möjligheter att engagera sig i
läsaktiviteter måste vara en del
av den dagliga undervisningen
Att lära sig läsa är en social
process som ofta är influeras av
barnens sökande efter mening
Det är lärarens ansvar att
kontrollera barns utveckling till
läsare
För att bli en läsare måste barn
ges många och varierande
tillfällen att läsa
Mening snarare än att läsa
korrekt ska utgöra grunden för
barnens tidiga möten med
läsningen
Läsundervisningen influeras av
dina egna behov som läsare
Undervisningen influeras av
dina egna tankar, idéer och
erfarenheter om läsning

3

1

4

1

2

2

3

2

4

1

1

1

5

3

2

4

1

Tabell 4
Attitydgrupp 4: Läsning utgör en förmåga att avkoda, tolka och utifrån det förstå text.
1
Instämmer
helt
Lärare behöver inte förstå hur
språk utvecklas för att undervisa
barn i att läsa
Barn måste få formell och
strukturell undervisning för att
utvecklas i sin läsning
Att skapa en läsmiljö i
klassrummet där eleverna får
bekanta sig med olika sorters
texter, böcker och läsmaterial
hjälper eleverna att utveckla sin
läsning
Barn utvecklar sitt språk genom
att diskutera med andra
Barn utvecklar sitt språk genom
att observera hur andra använder
sitt språk
Barn utvecklas till läsare genom att
delta i en social miljö där texter
utgör en viktig del
Barn får värdefull insikt i språkets
struktur och form när engagerad i
frivillig och spontan lek

2

3
Ja och nej

4

5
Instämmer inte alls
1

4

5

1

10

9

1

8

1

8

2

6

2

63

1

2

9

Läsundervisningen måste vara
systematisk och undervisas
sektionsvis
Lek är ett av de bästa sätten för
barn att lära sig om språkets
struktur och form
Möjligheter att engagera sig i
läsaktiviteter måste vara en del av
den dagliga undervisningen
Att lära sig läsa är en social
process som ofta är influeras av
barnens sökande efter mening
Det är lärarens ansvar att
kontrollera barns utveckling till
läsare
För att bli en läsare måste barn ges
många och varierande tillfällen att
läsa
Mening snarare än att läsa korrekt
ska utgöra grunden för barnens
tidiga möten med läsningen
Läsundervisningen influeras av
dina egna behov som läsare
Undervisningen influeras av dina
egna tankar, idéer och
erfarenheter om läsning

1

3

4

5

1

4

7

2

1

5

4

1

7

2

1

8

2

7

2

1

2

4

2

4

5

64

2

2
1

