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Sammanfattning: 
 
Den här uppsatsen jämför lärarhandledningen till läroboken En läsande klass med tidigare 
forskning som gjorts kring läsförståelse i Sverige. Syftet har varit att undersöka  huruvida 
handledningen kan sägas ha ett vetenskapligt stöd i sitt syfte att lära elever i årskurs 4-6 
läsförståelse. Resultatet av mitt arbete visade att En läsande klass inte har ett vetenskapligt 
förhållningssätt till forskning i den mening att författarna systematiskt hänvisar till och 
refererar till forskning. En del utav övningarna som eleverna förväntas göra är planerade 
utifrån en blandning av författarnas egna erfarenheter och vetenskap. De fem olika läsfixarna 
är centrala för innehållet och syftar till att lära eleverna se och förstå texter från olika 
synvinklar, dessa går dock alla att i olika hög utsträckning motivera med hjälp av tidigare 
forskning. Generellt stödjer tidigare forskning de arbetsätt som En läsande klass förespråkar. 
Samtidigt vill  En läsande klass etablera ett socialt lärande i grupp som utgångspunkt för all 
undervisningen med läsförståelse. I den senare delen av uppsatsen behandlas forskning som 
visar på att det finns risker med ett sådant perspektiv. Elever med motivationssvårigheter och 
avkodningssvårigheter riskerar att påverkas negativt av att En läsande klass ger mindre tid för 
elever att på egen hand läsa texter och skönlitteratur. I slutet av arbetet visar jag på att det 
finns exempel på hur man kan bredda perspektivet på läsförståelse för att bättre inkludera alla 
elever i undervisningen. 
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Inledning 
 

Läsning utgör en betydande del av alla skolans ämnen. Ett flertal studier har visat att 
läsrelaterade färdigheter påverkar skolresultaten i hög utsträckning och att elever med 
språkliga svårigheter vid skolstart inte når grundskolans mål i samma utsträckning som 
sina klasskamrater (Levin, 2014). En god läsförmåga är därför avgörande för elevers 
lärande och kunskapsutveckling. Läsning skapar också möjlighet för individen att bli 
inkluderad, samt att delta i olika sociala sammanhang i samhället (Skolverket, 2012). 
Forskningsresultat har fastslagit att läsning är viktig för individens självförtroende, elever 
som inte klarar av att läsa hamnar efter, inte bara inom svenska ämnet utan också på 
andra områden. Att tidigt fånga upp dessa elever som kan tänkas få svårigheter med 
läsningen är därför ett av skolans absolut viktigaste uppdrag (Herkener, 2011). Genom att 
arbeta efter ett diagnostiserande arbetssätt, och möta eleven där de befinner sig i sin 
kunskapsutveckling, har man möjlighet att undanröja framtida läs- och skrivsvårigheter 
(Lundberg & Herrlin, 2005). 
Den senaste tiden har det blivit allt tydligare att någonting saknas i svenska barns 
utbildning. Två viktiga internationella undersökningar som granskar svenska elevers 
resultat i läsförståelse är PISA och PIRLS. Båda studierna jämför elevers kunskaper i 
läsförståelse internationellt, men också i förhållande till tidigare undersökningar. PISA 
undersökningen genomförs i Sverige vart tredje år och mäter elevers förmåga att förstå, 
använda och reflektera över texter (Skolverket,2013). Det yttersta syftet är att eleverna 
skall utveckla sina kunskaper och sin potential för att delta i samhället. PIRLS 
undersökningen (Skolverket, 2012) liknar PISA. Man vill säkra den nationella 
undervisningens kvalité så att man kan säkerställa att skolan klarar att tillvarata det 
potential som unga har inför framtiden. 
Den resultatförsämring i läsförståelse som Svenska barn visat på är unik. Inget annat land 
i undersökningen har tappat lika mycket i kunskapsnivå avseende läsförståelse som 
Sverige gjort. Resultatförsämringen från år 2000 är den största uppmätta nedgången av 
samtliga länder (Skolverket, 2013). Det har också visat sig att de lågpresterande eleverna 
har tappat betydligt mer än de högpresterande eleverna (Skolverket, 2013). Trots att 
resultaten i många fall visar på väldigt konkreta brister i elevers kunskaper, råder det 
fortfarande ingen klar bild kring vart skolan är i störst behov av utveckling. 
Resultatet av PIRLS rapporten (Skolverket, 2012) visade att svenska elever fortfarande är 
relativt duktiga på att läsa, resultaten ligger över internationella medelvärden. Men 
samtidigt framgår det av skolverkets analys (2012) att Sverige är ett av fåtalet länder där 
elever försämrat sina resultat för hela perioden sedan de senaste mätningarna. Svenska 
elever visar på en allt sämre läsförståelse idag än för 10 och 15 år sedan. Detta gäller för 
alla grupper av elever oavsett kulturell och social bakgrund (Skolverket, 2013 
Några viktiga konkreta saker som visats är att flickor läser bättre än pojkar, utlandsfödda 
elever läser sämre än svenskfödda, och att svenska elever har speciellt svårt att förstå 
sakprosa texter jämfört med jämnåriga elever internationellt (Skolverket, 2012). hittills 
finns inget som tyder på att trenden är på väg att brytas. 
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När jag skriver dessa rader var det bara 10 dagar sedan den sista tunga rapporten, den här 
gången från OECD (improving schools in Sweden an OECD perspektive) som belyser 
svensk skolas brister. Rapporten visar på att svensk skola är ojämlik, att det finns 
attitydproblem i klassrummen och att elever med sämre förutsättningar får sämre 
utbildning. 

Bakgrund 
 

Bakgrunden syftar till att introducera och förklara begreppet läsförståelse samt den 
progression som är önskvärd hos elever utifrån aktuell forskning. Meningen är att läsaren 
skall få förståelse för begreppet läsförståelse och den utbildning som svenska elever får 
kring ämnet i skolan. Från den utgångspunkten är syftet sedan att motivera ett nytt 
aktuellt forskningsprojekt för läsaren. 

Allmänt om läsutveckling 
 
Arbetet med att lära sig läsa tar sin början redan i förskolan. För att förstå hur bokstäver 
kan representera språkljud krävs en insikt att det går att dela upp ord i mindre delar. 
Denna insikt kallas för en fonologisk medvetenhet och anses vara själva grunden för 
barns läsutveckling (Lundberg & Herrlin, 2005). 
Vid läsning krävs en hög kompetens av språklig förmåga. I förskolan får eleverna en 
grundläggande språkförståelse och under åren på lågstadiet lär sig eleverna 
sammanljudning av bokstäver samt att sätta ihop bokstäver till ord. Under denna 
inledande period tränas automatiserad avkodning som ligger till grund för att eleverna ska 
kunna fokusera på innehållet i läst text. En automatisk ordavkodning innebär att eleven 
inte behöver belasta sin minnesfunktion vilket är kännetecknande för den effektiva 
läsaren (Gough & Tunmer, 1986). 
Ordavkodning uppstår som ett resultat av att barnet klarar att känna igen bokstäver i olika 
kombinationer och utläsa dem tillsammans. 
När elever klarat att ”knäcka koden” betyder det att barnet klarar att avläsa helt nya ord 
med hjälp av tidigare kunskaper (Lundberg & Herrlin, 2005). När eleven lyckas 
automatisera sin  ordavkodning blir det också enklare att engagera sig i en texts innehåll. 
Läsförståelse uppstår som ett resultat av att elever dels lärt sig avkoda ord och dels lärt 
sig förstå innebörden av det som lästs (Lundberg & Herrlin, 2005). 
Redan under elevers tidiga läsutveckling går det att identifiera olika grupper av elever 
som kan dra nytta av olika former av läspedagogiska insatser. Skälet till att ta reda på 
vilken typ av svårigheter en elev har, handlar om att kunna ge rätt stöd utifrån den 
enskilde elevens behov. Läsförståelsen underlättas med hjälp av förförståelse, egna 
erfarenheter, sammanhang och bilder (Lundberg & Herrlin, 2005). 
Om inte texter diskuteras och reflekteras kring som en naturlig del av undervisningen 
finns risken att elever inte lyckas nå de kunskaper som behövs för att förstå läst text 
(Samuelsson & Svanfeldt, 2002). Elever i årskurs 4 bör klara av att läsa vanliga ord 
snabbt, samt hinna med att läsa textremsor på tv, och vara engagerade i att läsa 
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skönlitteratur (Samuelsson & Svanfeldt, 2002). McKeown, Beck och Blake, (2009) har 
jämfört två olika sätt att undervisa i läsförståelse för årskurs 4-6. 
I det ena sättet tränades elever till att bli strategiska läsare. Eleverna lär sig då  
sammanfatta textavsnitt och ställa frågor till det som lästs. I PIRLS rapport (Skolverket, 
2012) kallas detta för en textbaserad läsförståelse. Det andra sättet kallar McKeown, 
Beck & Blake (2009) för en innehållsorienterad läsförståelse och i PIRLS rapport 
(Skolverket, 2012) för en tolkande och värderande läsförståelse. 
I den här typen av undervisning ligger fokus på att skapa inre mentala föreställningar och 
idéer om tankar som finns i texten. Alltså en form av analys. Undersökningen visade att 
båda dessa typer av läsförståelse var viktiga att öva på men att den innehållsorienterade 
läsförståelseundervisningen gav det bästa resultatet för elever (McKeown, Beck & Blake, 
2009). Svenska elever har visat på försämrade resultat i båda kategorierna (Skolverket, 
2013). 

Aktuell forskning om elevers läsförståelse i Sverige och norden. 
 
I en egen tidigare uppsats (Wilhelmsson, 2015) har jag jämfört modern svensk forskning 
kring undervisning i läsning för årskurs 4-6, samt undersökt vilka generella brister som 
karaktäriserar läsförståelseundervisningen inom svenskämnet i skolan ur ett generellt 
perspektiv. Min litteraturstudie visade i likhet med tillexempel PISA (Skolverket, 2013) 
och PIRLS (Skolverket, 2012) undersökningarna att svenska elever har särskilt svaga 
kunskaper i läsförståelse. 
Det visade sig också att forskarna var i stort eniga om att svenska lärare generellt inte 
aktivt arbetar för att lära elever strategier för att förstå och analysera texters betydelse. 
Istället bestod arbetet med texter i svenskundervisningen i stor utsträckning av tyst 
individuellt arbete och läsning av skönlitteratur. 
Kritiskt analytiska reflektioner över texter och/eller fördjupade samtal om olika 
textmöten är ovanligt inom svenskundervisningen (Stenberg, 2011, Herkener, 2011, 
Ewald, 2007). Resultatet jag kom fram till i den studien bekräftas också av en tidigare 
litteraturstudie i ämnet skriven av Monica Reichenberg (2012). Det som Reichenbergs 
studie visade var speciellt kännetecknande för läsningen i svenska klassrum med stor 
andel lågpresterande elever var att lärare såg på läsningen som en helt individuell 
aktivitet där elever läste olika böcker för att sedan individuellt bearbeta materialet. 
Mycket talar för att en sådan ensidig attityd mot läsning är negativ för elevernas 
utveckling (Reichenberg, 2012). Samma undersökning visar också att de klasser som 
hade absolut bäst resultat avseende läsförståelse var de klasser där lärare såg på elevers 
läsning som en social aktivitet. I dessa klasser läste eleverna ofta högt för varandra, de 
pratade och diskuterade böcker med varandra. 
Min undersökning ( Wilhelmsson, 2015) visar också att lärare verkar ha en tendens att 
välja bort särskilda typer av undervisning. Detta är anmärkningsvärt eftersom läroplanen 
(Skolverket, 2011) är mycket tydlig med att elever ska lära sig analysera skönlitteratur för 
olika syften. De skall lära sig tolka och urskilja texters budskap. Lgr11 (Skolverket, 
2011) skriver också att elever skall lära sig att analysera skönlitteratur. (Skolverket, 
2011). Elever behöver klara av att bearbeta texter enskilt men också tillsammans med 
andra (Skolverket, 2011). 
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De skall lära sig lässtrategier för att förstå och tolka olika typer av texter samt lära sig vad 
som skiljer mellan texters budskap. Alla dessa förmågor var något som generellt tränades 
alltför lite inom svensk skola (Stenberg, 2011, Herkener, 2011, Ewald, 2007). 

Vägen från reflektion till nytt forskningsprojekt 
 
Min Litteraturstudie resulterade i flera svar kring läsförståelse inom svensk skola. 
Samtidigt uppkom många följdfrågor och potentiella ingångar för nya forskningsprojekt. 
I skrivandets stund var det ungefär tre månader sedan jag skrev klart min första studie, 
detta har lett till att studiens resultat och de reflektioner jag hade då har kommit att 
betraktas ur nya perspektiv. Bara under den korta tid som varit sedan jag påbörjade min 
litteraturstudie har läsförståelse varit ett aktuellt ämne i samhällsdebatten. 
En ny lärobok i läsförståelse, ”En läsande klass” (Gonzalez, M, Wedsberg, M. & 
Wendéus, 2014b) har rört upp mycket känslor. Bakgrunden är att två av de mest 
etablerade och respekterade professorerna Monica Reichenberg och Barbro Westlund har 
gått ut och kritiserat boken för att sakna vetenskaplig förankring. De anser att deras 
forskning blivit tolkad på ett alltför simpelt och icke problematiserande sätt (lärares 
nyheter, 2014). Kritiken är intressant eftersom ”En läsande klass” (Gonzales, m.fl, 
2014b) blivit så populär ute på skolorna. Den har hyllats och rekommenderats av bland 
annat regeringen (lärares nyheter, 2014). 
 Materialet har skickats ut som ett gratismaterial till alla skolor, vilket kan tolkas som ett 
påbud till lärare att använda sig av materialet. 
Det är också så att lärare runt om i landet i vissa fall tvingats att använda materialet av 
skolledningen, även mot sin vilja (lärares nyheter, 2014). Eftersom jag tidigare skrivit 
om ämnet läsförståelse (Wilhelmsson, 2015) och är väl bekant med vilka brister som 
finns inom området i den svenska skolan blev jag intresserad av att ta reda på huruvida 
”En läsande klass” (Gonzales, m.fl, 2014b) kan anses bidra till en positiv utveckling i 
sitt syfte att lära elever läsförståelse utifrån de brister som upptäckts i 
undervisningen.  
Eftersom materialet i elevernas textbok (Gonzales, m.fl, 2014b) till största delen består av 
skönlitterära texter insåg jag efter en första granskning att en analys av dessa inte skulle 
resultera i ett särskilt intressant resultat. I min strävan efter att försöka finna ett annat mer 
intressant perspektiv att granska fick jag istället ideen att titta närmare på 
lärarhandledningen (Gonzalez, M, Wedsberg, M. & Wendéus, 2014a). 
Lärarhandledningen är intressant eftersom den visar på de tankar och idéer som finns 
bakom utformandet av materialet. Handledningen (Gonzales, m.fl, 2014a) utgör därför 
också en god möjlighet att se hur författarna avser att materialet bör användas. 
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Iden kring ”En läsande klass” 
 
I inledningen till handledningen (Gonzales, m.fl, 2014a) skriver författaren att 
läsförståelse är något som tidigare ansetts komma av sig självt allteftersom eleverna 
tränat på och lärt sig avkodning. Författarna skriver att vi idag vet om att detta inte 
stämmer (Gonzales, m.fl, 2014a). Elever i årskurs 4 behöver aktiv hjälp och stöttning i att 
lära sig att läsa för att lära (Gonzales, m.fl, 2014a). Boken är tänkt som ett hjälpmedel att 
lära elever strategier för läsförståelse.  
Bokens grundläggande ide bygger på tanken att eleverna genom att inta olika roller 
(läsfixare) ska lyckas upptäcka och se texter i olika genrer från olika perspektiv. Totalt 
finns fem olika roller. Den första rollen, spågumman arbetar med att förutspå information 
om textens handling genom att undersöka olika rubriker, bilder, bildtexter och textgenrer. 
Eleverna kan använda sig av den här strategin innan, under och efter läsningen. Ofta 
handlar förutsägelserna om vad som kommer att hända senare i en berättelse. 
En del texter är faktatexter, då handlar förutsägelserna om att utifrån sin egen kunskap 
om ämnet förutsäga vad texten kan tänkas handla om. Den andra rollen kallas för 
reportern. Meningen är att eleverna skall ställa frågor till sig själva på tre olika nivåer i 
texten. På raden, mellan raderna och bortom raderna. Detektiven arbetar med att reda ut 
sådant som är oklart i texter, som nya ord och uttryck. I sin strävan att lösa problem i 
texten tar eleven hjälp av kontexten samt sin förförståelse. Detektiven tittar närmare på de 
problem som dyker upp i samband med textbearbetningen och försöker sedan själv att 
reda ut dessa. Konstnärens uppgift är att skapa inre bilder av det som lästs. Med hjälp av 
sinnena lever läsaren sig in i texten och kan se, höra eller känna det som texten berättar 
om. Konstnären används under själva läsningen. 
Den sista rollpersonen, är Cowboyen. Cowboyen använder sitt lasso för att ”fånga in” 
alltså, sammanfatta det viktigaste i texten. Denna strategi används både under och efter 
läsningen och är extra viktig när eleverna läser för att lära. En stjärnläsare är en elev som 
behärskar alla modellerna, hen övervakar sin läsning och blir snabbt medveten om när 
hen inte förstår. Meningen är att eleven själv lär sig förstå vilken/vilka läsfixare som är 
lämpliga att använda sig av. Texterna och lektionsplaneringarna innehåller inget enskilt 
arbete, eftersom dialogen och samtalet kring texterna anses vara det mest centrala. 

I min bakgrund har jag strävat efter att ge en objektiv bild kring den upplevda 
problematik som forskning i Sverige visat på kring undervisning i ämnet läsförståelse. 
”En läsande klass” (Gonzales, m.fl, 2014a, 2014b) har på kort tid blivit ett etablerat 
arbetsredskap ute på svenska skolor. Efter vad jag kunnat se har ingen utomstående 
jämförelse gjorts med inriktning på bokens lärarhandledning i jämförelse med forskning 
på området. En jämförelse mellan dessa är viktig för att visa ifall materialet har stöd hos 
tidigare forskning som visat på vilka förmågor svenska elever behöver träna på inom 
ämnet. Lärarhandledningen är relevant att granska eftersom den både beskriver 
materialets innehåll och det förhållningssätt som läraren förväntas ha till materialet. 
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Syfte 
 

Syftet är att undersöka lärarhandledningen till ”En läsande klass” (Gonzales, m.fl, 
2014a). Jag vill undersöka vilka förmågor inom området läsförståelse som eleverna ges 
tillfälle att öva på, samt vilka brister som går att upptäcka hos materialet. 
Undersökningen ska göras genom en jämförelse mellan lärarhandledningen och tidigare 
forskning kring läsförståelse. 
 
Frågeställning: 
 

Hur förhåller sig innehållet i lärarhandledningen till ”En läsande klass” i relation till 
tidigare forskning om läsförståelse?  
 

Metod 
 
I metodavsnittet följer en redovisning kring hur insamlandet av forskning, samt 
jämförelsen mellan vetenskap och lärarhandledningen gått till. Allt material från ”En 
läsande klass” (Gonzales, m.fl, 2014a, 2014b) finns fritt tillgängligt på internet. 
(http://www.enlasandeklass.se/texterna/). Metodkapitlet inleds genom att presentera vilka 
urval som gjorts i uppsatsen. Sedan diskuteras avgränsningar och vilka aspekter som 
ansetts viktigast att titta på. Vidare redovisar jag vilken strategi jag använt för att bearbeta 
och dela upp materialet i kategorier och teman. Läsaren ges också möjlighet att få en kort 
inblick kring varifrån det vetenskapliga materialet kommer och vilka databaser som 
använts för att samla in det vetenskapliga materialet. Avslutningsvis presenterar jag ett 
ideologikritiskt perspektiv som använts som utgångspunkt vid analysarbetet av empirin. 

Urval 
 
Utgångspunkten och den empiri som använts i den här uppsatsen är lärarhandledningen 
till ”En läsande klass” (Gonzales, m.fl, 2014a). Boken innehåller kommentarer, 
strategier och vägledning för arbete med årskurs 1-6. Jag har dock valt att avgränsa min 
undersökning till att endast omfatta årskurs 4-6. Detta för att materialet inte skall bli 
orimligt stort och svårt att bearbeta. Läsförståelse är ett ämne där elever förväntas göra en 
ständig progression under sin utbildning (Herkner, 2011). Det finns särskilda förmågor 
som elever förväntas lära sig när de når årskurs 4-6. Att jämföra forskning för 
elevgrupper inom mer avgränsade åldersgrupper blir därför helt naturligt och gör 
jämförelsen både enklare och trovärdigare. 
Lärarhandledningen är som tidigare nämnts utgångspunkten för jämförelsen. Samtidigt 
finns det en logisk koppling mellan handledningen och läroboken som är svår att bortse 
helt ifrån. 
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Texter och övningar i läroboken har ibland undersökts översiktligt som en naturlig del av 
arbetet. ”En läsande klass” (Gonzales, m.fl, 2014a, 2014b) syftar till att lära elever 
läsförståelse inom det svenska språkets ramar. För att uppsatsens jämförelse mellan 
analysobjektet och empiri ska bli så naturlig och trovärdig som möjligt så är det 
empiriska materialet skrivet från ett svenskt perspektiv, av svenska forskare. Vid flera 
tillfällen stötte jag på intressanta andrahandsreferenser bland mina källor. Jag har då 
använt mig av dessa oavsett nationellt ursprung så länge jag ansett att den data som 
presenterats är relevant att jämföra med svenska förhållanden. 

Ett ideologikritiskt analysperspektiv 
 
En ideologi är en helhet av olika mer eller mindre tydliga föreställningar och värderingar 
som präglar hur vi ser på människor, samhället och världen runt omkring oss. En 
ideologikritisk analys, syftar inte nödvändigtvis till att peka ut en text som falsk och 
bedräglig (Hellspong, 2001). Det handlar snarare om att visa att en text inte är lika 
intresselös och objektiv som den ofta framställs. Den ideologikritiska analysen syftar till 
att visa upp texters sociala och ideologiska tendenser. 
Det finns framförallt två anledningar till att detta analysperspektiv valdes ut. Det första är 
att handledningens författare (Gonzales, m.fl 2014a) varit öppna med att de ofta utgått 
ifrån egna erfarenheter när de skrivit handledningen, därför finns anledning att misstänka 
att de ideologier som varit etablerade hos författarna sedan tidigare fått en alltför 
framträdande roll i utformandet av handledningens innehåll. 
Den andra anledningen är att ”En läsande klass” (Gonzales, m.fl 2014a, 2014b) är 
rekomenderad att användas av regeringen. Genom subentioner har handledningen, 
tillsammans med elevernas textbok lagts upp som kostandsfritt material på internet. 
Därför finns också anledning att misstänka att ”En läsande klass” gynnar deras intressen. 
 
Innehållsanalys 
 
Metoden som användes för att granska forskningsmaterialet kallas för innehållsanalys 
(Barajas, Forsberg & Wengström 2013, Bryman 2011). Arbetet inleddes med att jag 
började med att försöka urskilja olika mönster kring innehållet i handledningen. Från 
början bläddrade jag och skumläste olika avsnitt varpå jag skrev ned små idéer och 
reflektioner i ett skrivblock. Därefter sorterade jag materialet i olika övergripande 
kategorier i syfte att mer detaljerat kunna urskilja intressanta undersökningsområden 
(Bryman, 2011). Efter en andra genomläsning av materialet använde jag mig av 
överstrykningspennor i olika färger för att dela upp materialet i kategorier. 
Dessa kategorier fick utgöra utgångspunkter för vad ett tänkt resultat skulle kunna handla 
om. Efter att jag identifierat några potentiella kategorier, läste och letade jag bland det 
vetenskapliga materialet jag använt till min studie för att försöka se och jämföra huruvida 
innehållet i ”En läsande klass” (Gonzales, m.fl 2014a) kan sägas ha ett vetenskapligt 
stöd utifrån tidigare forskning på området. Jag använde och kopierade citat som 
behandlade de ämnen som tas upp i handledningen  (Gonzales, m.fl 2014a). Dessa 
resultat kopierades till olika dokument i pages/word. De respektive dokumenten blev till 
komprimerade versioner av originalens undersökningar och resultat. 
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Jag färgsatte sedan dokumentens text i olika färger och klistrade in citat från författare 
efter varandra under de första kategorierna som skapades efter jag läst handledningen 
(Gonzales, m.fl 2014a). 
Kategorierna var tänkta att representera kapitel och underrubriker i den kommande 
resultatdelen. Slutligen skrevs de flesta citat om och bearbetades till en egen löpande text 
där reflektioner och tankar utgjorde bryggor mellan de olika forskningsrapporternas 
resultat. Alla referenser, tankar och idéer har sedan sorterats in under de ursprungliga 
rubrikerna. Materialet har bundits ihop och skrivits om ett antal gånger för att arbetet 
skall innehålla en röd tråd. 
Jag har varit noggrann med att ha en flexibel och inte alltför mekanisk inställning till min 
analysmodell. Det är viktigt att forskare är eftertänksamma och själva avgör när en analys 
bidrar till ett intressant resultat (Hellspong, 1997). Målet har aldrig varit att materialet 
från undersökningarna skall passa in i arbetet utan att rubrikerna skall representerar det 
viktigaste i undersökningen. 

Datainsamling 
 
Den ursprungliga datainsamlingen inför det här arbetet utgörs av samma källor som 
använts i min egen tidigare litteraturstudie. Detta material, utgör grunden för arbetet med 
jämförelsen i arbetets resultat och därmed också själva grunden för arbetets vetenskapliga 
trovärdighet. Anledningen till att jag valt att använda samma empiriska underlag till båda 
uppsatserna är att projekten liknar varandra i det avseendet att de strävar efter att jämföra 
forskning kring modern svensk undervisning i läsförståelse för årskurs 4-6. De källor som 
användes i den tidigare litteraturstudien är samtliga jag funnit som matchar de 
urvalskriterier jag haft. Sökningarna har gjorts i olika databaser för vetenskapliga artiklar 
och avhandlingar. De sökord som använts i processen var: 
I Eric: Reading Comphrehension AND Sweden. (en använd källa, Damber, 2010). I 
databasen Google scholar användes sökorden Svensk skola AND läsutveckling (en 
använd källa, Herkener, 2011). De sista resultaten som användes i arbetet kommer från 
sidan Avhandlingar.se, där användes först sökorden Läsning mellanår (en använd källa, 
Ewald, 2007) samt läsning mellanstadiet (en använd källa, Stenlund, 2011). Sökningarna 
finns även angivna i tabellformat (bilaga A) 

Kvalitetsgranskning 
 
Eftersom möjligheten att begränsa artikelsökningar till enbart kvalitetsgranskade 
artiklar/avhandlingar inte varit möjligt i en del av de databaser jag använt, så har jag 
förlitat mig på andra källor för att avgöra artiklarnas tillförlitlighet. 
De artiklar som används är alla förenliga med de kriterier som redovisas enligt The 
Campbell collaborations modell för vetenskaplighet (Barajas, Forsberg & Wengström 
2013). Gruppen ifråga har sedan femton år tillbaka arbetat med att ta fram vetenskapliga 
bevis som underlag för litteraturstudier.Enligt dem bör en vetenskaplig artikel 
kännetecknas av en systematisk kodning av alla inkluderade resultat. En uttalad 
sökstrategi. Samt en metaanalys för att väga samman resultat från olika studier (om 
möjligt). 
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Resultat 

 
Arbetets resultat, tar upp ”En läsande klass” förhållningssätt och attityd till tidigare 
forskning på området. Kapitlet beskriver hur det sociala perspektivet på lärande präglar 
innehållet i handledningen samt huruvida de fem olika rollfigurerna kan sägas ha stöd 
ifrån tidigare forskning. 

”En läsande klass” och dess förhållningssätt till vetenskap 
 
I Inledningen till lärarhandledningen (Gonzales, m.fl, 2014a) diskuteras det övergripande 
förhållningsätt som handledningen valt gentemot läsförståelse. Man skriver: 
”Planeringarna innehåller inget enskilt arbete, eftersom dialogen och samtalet kring text 
är det centrala. Vår erfarenhet är att bra textsamtal i grupp har en positiv inverkan på 
gruppen och arbetsklimatet” (Gonzales, m.fl, 2014a s.9) Bakgrunden till detta perspektiv 
sägs vara forskningsbaserad. Samtidigt förhåller sig inte boken strikt vetenskapligt till 
någon forskning. Istället är handledningen skriven utifrån en blandning av tidigare 
forskning och medförfattarnas egna erfarenheter. 
Medförfattarna består av fem erfarna 4-6 lärare, de anser att ett bra textsamtal i grupp har 
en positiv inverkan på klassen och arbetsklimatet (Gonzales, m.fl, 2014a). Det finns flera 
exempel på forskning som hade kunnat användas i syfte att motivera denna attityd 
gentemot läsförståelse som författarna ger uttryck för. Herkner (2011) är bara ett exempel 
på en forskare som förordar och rekomenderar ett socialt lärande i grupp, som metod för 
att lära läsförståelse. I handledningen finns också andra exempel på hur författarna kan 
sägas ha en ovetenskaplig attityd till forskning. 
Man skriver tillexempel att: ”Modern forskning visar att strukturerade samtal om texter 
leder till ökad läsförståelse” (Gonzales, m.fl, 2014a). 
Man hänvisar alltså till ”forskning” men man skriver inte vilken forskning man avser. 
Det finns heller inga vetenskapliga referenser i texten, detta är genomgående för hela 
handledningen och gör det svårt att följa upp olika typer av fakta. 
Även om handledningen till ”En läsande klass” kan sägas innehålla flera brister i sitt sätt 
att redovisa sin vetenskapliga förankring, så betyder det inte nödvändigtvis att det finns 
brister i innehållet som inte hade kunnat motiveras vetenskapligt. 
Själva grunden för iden med ”En läsande klass” (Gonzales, m.fl, 2014a, 2014b) består i 
att dela upp läsförståelsebegreppet i mindre delar för att sedan använda sig av en isolerad 
färdighetsträning i syfte att träna särskilda aspekter inom läsförståelsen. 
Detta är i sig ingenting nytt. Att systematiskt undervisa i läsförståelsestrategier och den 
positiva effekten av detta har redovisats i flera äldre studier. Palincsar & Brown (1984) 
ställer upp fyra strategier som innefattar att kunna förutspå (predict), ställa frågor 
(question), reda ut oklarheter (clarify), och sammanfatta (summarize). Tillsammans ska 
dessa strategier användas för förbättra elevers läsförståelse. Det som skiljer ”En läsande 
klass” i jämförelse med Palinscar & Brown (1984) är att eleverna själva läser om vilka 
egenskaper de behöver lära sig. 
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Reichenberg (2012) anser också att arbetet med isolerad färdighetsträning är positivt. 
Hennes studier  (Reichenberg, 2012)  har visat att såväl svaga som goda läsare gynnas av 
en strukturerad läsundervisning. Framgångsrika lärare ser isolerad färdighetsträning som 
en integrerad del av elevernas läs- och skrivinlärning.  

Ett socialt perspektiv på läsförståelse 
 
”En läsande klass” (Gonzales, m.fl, 2014a, 2014b) utgår från en modell som kallas TSI 
(Transactional strategies instruction). Modellen baseras på iden att strategiundervisning 
behöver pågå hela läsåret, under hela skoltiden och utgå från ett antal särskilda riktlinjer. 
Modellen kallas för transaktionell, eftersom den bygger på två principer: utbyte av 
strategier mellan lärare och elever samt utbyte av det meningsskapande som sker mellan 
lärare och elever runt texten. I läsförståelsemodellen för TSI betonas att arbetet behöver 
bestå i att: tänka högt samt modellera för att synliggöra hur strategierna och de grafiska 
modellerna kan användas för att samla och sortera textens innehåll (Gonzales, m.fl, 
2014a). Det sociala perspektivet som ”En läsande klass” förespråkar påstås ge positiva 
följder: 

”Ännu en positiv effekt är att eleverna blir mer motiverade till läsning eftersom de får verktyg att 
förstå och samtala om texter. Samtalen i sig skapar också engagemang hos eleverna, ger texten en 
djupare mening samt väcker elevernas läslust”.(Gonzales, m.fl, 2014a s.9) 

 

Flera forskare stödjer detta förhållningssätt som ”En läsande klass” (Gonzales, m.fl, 
2014a) förespråkar. Det är särskilt kännetecknande för läsning i svenska klassrum med 
mycket lågpresterande elever att lärare ser på läsningen som en individuell aktivitet där 
elever läser olika böcker för att sedan individuellt bearbeta materialet (Reichenberg, 
2012). Stenlund (2011) har observerat åtskilliga klasser i sin avhandling. Hon skriver i 
undersökningen att elever i svenska skolor får träna enskilt på att läsa men att de inte 
erbjuds särskilt mycket stöttning från kamrater och lärare. Det är tydligt att ”En läsande 
klass” syftar till att förändra de strategier och synsätt som vi sedan länge haft på 
läsförståelse undervisningen i Sverige. 

En anledning till varför det sociala, och diskuterande perspektivet på undervisning som 
”En läsande klass” (Gonzales, m.fl, 2014a)  förespråkar är viktigt är att det anses vara ett 
effektivt sätt att inkludera alla elever i lärandet. Detta arbetssätt passar dessutom väl med 
bokens syfte att på ett systematiskt, lärarlett sätt lära elever läsförståelse. Elever behöver 
träna på att få kunskap om lässtrategier och träna textförståelse tillsammans med både 
lärare och andra elever. Forskning har visat att det här arbetssättet, trots att det är viktigt 
tenderar att minska när elever börjar på mellanstadiet (Reichenberg, 2012). 
Chall (1996) har visat på att problem med läsförståelsen vid enskild läsning ofta visar sig 
när elever stöter på svårare texter vilket ofta sker när eleverna börjar i årskurs 4-6. 
Förutsatt att texterna i läroboken är lagom utmanande för eleverna fyller isåfall det 
sociala och diskuterande perspektivet en viktig roll för eleverna. 
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Ewald (2007) skriver att ett problem i den svenska skolan är att elever som inte känner 
sig engagerade i att läsa, ofta lämnas ifred med sitt bristande intresse och läser bara precis 
det som krävs av dem. En sådan här problematik försvinner i ”En läsande klass” 
(Gonzales, m.fl, 2014a, 2014b) eftersom alla elever får tillfälle att engagera sig i samma 
text. En annan grupp elever hinner inte med läsningen i skolan eftersom undervisningen 
kräver att andra uppgifter först behöver klaras av (Ewald, 2007). Risken med enskild 
läsning är därför att en del elever hamnar efter. Då blir det istället elever med ett redan 
etablerat läsintresse som finner vägar till nya läserfarenheter. 
Det har tidigare visat sig att  klyftan mellan olika elevgrupper dessutom  tenderar att öka 
under skolans mellanår (Reichenberg, 2012). Det är logiskt att ett inkluderande 
perspektiv på läsförståelse kan användas för att motverka en sådan utveckling eftersom 
alla elever blir automatiskt blir delaktiga i undervisningen. 
Att få kunskap om olika alternativa lässtrategier samt att eleverna får träna textförståelse i 
samspel med kamrater och lärare för att sedan själva kunna läsa strategiskt är viktiga 
moment i läsförståelseundervisningen. Systematisk undervisning i läsförståelse är en 
aktivitet som måste pågå från det att eleven börjar i första klass och sedan genom hela 
skoltiden (Reichenberg, 2012). 

De fem ”läsfixarnas” betydelse som redskap för elevers utveckling av 
läsförståelse 
 
Vi är alla olika och utifrån våra olika erfarenheter, åsikter och personligheter ser vi olika 
saker hos olika texter. De fem läsfixarna i ”En läsande klass” (Gonzales, m.fl, 2014a) 
utgör exempel på hur eleverna genom att inta olika roller får hjälp med sin förståelse. I ett 
exempel på en övning där läsfixaren spågumman används står: 

”Visa på de ledtrådar till bokens innehåll som finns på framsidan och i innehållsförteckningen. 
Diskutera vad en god läsare uppmärksammar i en faktabok innan 
läsning. Sammanfatta genom att skriva en punktlista tillsamman 
Formulera fem frågor som du tror besvaras i boken” (Gonzales, m.fl, 2014a s.9) 
 
 

I den här typen av övningar lär sig eleverna förmågan att inferera. Detta innebär att de 
utifrån en kontext drar slutsatser baserade på sådant vi vet sedan tidigare och kan lista ut 
om texten. Inferenser sker ofta automatiserat. De slutsatser vi drar är baserade på vår 
omvärldskunskap, det vi redan vet samt det vi förväntar oss av en text (Herkner, 2011). 
Inferenser spelar stor roll för läsförståelsen, detta eftersom det kan hjälpa till att 
kompensera för andra brister i förståelsen (Cain & Oakhill, 1999). I flera undersökningar 
har det visat sig att en del elever har uppvisat svårigheter med att inferera, reflektera över 
och dra slutsatser av det de läser (Herkner, 2011). Nedan finns ett annat exempel på hur 
förmågan tränas: 

”Eleverna jobbar två och två och diskuterar tillsammans och formulerar fem frågor de tror 
besvaras i boken. Ha en gemensam genomgång där eleverna redovisar sina frågor. Be dem 
motivera varför de tror att just dessa frågor kommer att besvaras. Be dem hitta bevis i 
texten” (Gonzales, m.fl, 2014a, s.113) 
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När elever lyckas använda ledtrådar  som de kan hitta i texter och kopplar dessa till 
sådant de vet om sedan tidigare finns tillfälle att bli skickligare på att förstå det budskap 
som texten förmedlar (Johansson, 2004). I exemplet ovan utgörs ledtrådarna av 
information i texten som säger något om hur historien kan tänkas fortsätta. Att 
övningarna i ”En läsande klass” (Gonzales, m.fl, 2014a) sker i grupp och sedan helklass 
gör också att eleverna kan ta tillvara på varandras förkunskaper. 
(Buch Iversen, 2010) genomförde en stor studie i årskurs 4-6 där hon tittade på effekter 
av att öva inferensträning. Undersökningen började med att klassen fick arbeta med texter 
och frågor där eleverna blev uppmanade att inferera. Undersökningen visade att elever 
som fått undervisning inom ämnet hade lättare för att inferera under läsningen än dem 
som inte erhållit någon systematisk träning i ämnet. Inferensträningen bidrog också till en 
bättre läsförståelse generellt. Undersökningen visade samtidigt att förmågan att inferera 
är något eleverna kan träna fram. 

Det medvetna förhållningssättet som ”En läsande klass” (Gonzales, m.fl, 2014a) har 
gentemot förförståelse är alltså något som man i högutsräckning kan och bör träna 
systematiskt. 
Buch Iversen, (2010) skriver att en viktig del i att behärska inferenser är att ha kunskap 
om, och god förståelse för textens ord och innehåll. I exemplet ovan handlade historien 
om djur. Ett ämne som generellt kanske kan sägas intressera många elever? 
Andra ämnen som spågumman arbetar med är tex: miljö & återvinning och 
familjesemestrar och fantasidjur. Hur mycket elever känner till sedan innan kring dessa 
ämnen är naturligtvis högst individuellt och svårt att spekulera kring. 

Den andra rollen i ”En läsande klass” (Gonzales m.fl, 2014a) kallas för Reportern. En 
typisk lektionsplanering som utgår ifrån reportern diskuterar gemensamt de frågor som 
eleverna har. Läraren uppmanas ofta att skriva upp de frågor som dyker upp någonstans 
där de kan finnas kvar och vara synliga i klassrummet. Då kan man senare knyta an till 
dem under den fortsatta läsningen. Ett exempel: 

”Eleverna jobbar två och två med att skriva frågor på de tre nivåerna: på raderna, mellan raderna, 
bortom raderna (se s. 14, Reporten). Varje par byter sedan frågor med ett annat par som svarar på 
dem och reflekterar över hur de tog reda på svaren. Diskutera några frågor och svar i helklass” 
(Gonzales, 2014a s.11). 
 

 
Med uttrycket ”på raden” avses sådant som eleverna kan läsa sig till enbart genom att 
följa texten. När eleverna arbetar med att läsa och uppfatta vad som står explicit uttryckt i 
texten, tränar eleverna på det som inom vetenskaplig litteratur kallas för en textbaserad 
läsförståelse (Mckeown, Beck & Blake, 2009). Eleverna tränar då på den viktiga 
egenskapen att utvecklas till att bli strategiska läsare. De lär sig välja ut och sammanfatta 
viktig information från olika textavsnitt samt att ställa frågor till det som lästs. När 
eleverna uppmanas att skriva frågor till varandra på information som finns mellan raderna 
betyder det att eleverna tränar på att hitta svar på olika ställen i boken för att sedan dra 
egna slutsatser kring innehållet. Den tredje typen av fråga handlar om att eleven skall 
klara att läsa bortom raderna. 
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För att detta skall bli möjligt är det nödvändigt att läsaren använder sina tidigare 
kunskaper och erfarenheter, samt känner till hur man gör kopplingar mellan olika texter 
(Gonzales m.fl, 2014a).  
Det reflekterande och diskuterande perspektivet som ”En läsande klass” (Gonzales m.fl, 
2014a) har på undervisningen kan anses vara en positiv utveckling av vår attityd till 
läsförståelse. Flera forskare har nämnt bristen på reflektioner, jämförelser och 
diskussioner som ett genomgående mönster i svenska elevers utbildning (Herkner, 2011, 
Damber, 2010, Ewald, 2007). 
Ewald (2007) skriver tillexempel att skolans läskulturer ofta karaktäriseras av en 
lärarstyrd undervisning där elevernas möten med litteraturen och de djupare erfarenheter 
de gör genom sin läsning får ett begränsat utrymme i svensk undervisning. 
Stenlund (2011) är en annan forskare som sett brister kring ämnet i sitt 
undersökningsresultat. Hennes observationer visade att textarbete är frekvent 
förekommande men att det inte arbetas i särskilt hög utsträckning för att elever ska få en 
djupare förståelse av det som lästs inom olika genrer, dvs de förmågor som när eleverna 
tränar på att svara på frågor enligt de två sista frågetyperna. 
Svensk undervisning karakteriseras istället av ett alltför stort fokus på läsningens 
språkfostrande och färdighetstränande funktioner Stenlund (2011). 
I de övningar i handledningen som syftar till att utöka elevers ordförståelse skall eleverna 
arbeta som ”detektiver” Nedan finns ett exempel på hur läraren förväntas arbeta med en 
text i boken: 

 
”Diskutera vad texten handlade om och prata om nya, svåra ord i texten. 
Diskutera hur en god läsare gör för att förstå nya/svåra ord. Skriv tillsammans en lista med 
användbara sätt att reda ut oklarheter” (Gonzales, 2014a s.61) 

 

Forskning har visat att elever behöver behärska komplicerade ord och uttryck som en 
naturlig del i att tillägna sig läsförståelse. För att utveckla god läsförståelse krävs 
kunskaper som handlar om ordens betydelse, och kunskap om hur orden förbinds med 
varandra (Høien & Lundberg, 1999). Herkener (2011) skriver att, för att lyckas utveckla 
sin läsförståelse optimalt är det viktigt att man har ett stort ordförråd. Det blir då lättare 
för eleven att behärska avkodningen eftersom de kan känna att läsningen ”flyter”. Då kan 
de ägna en större del av lästiden till att öka själva förståelsen för texten.  

Herkner (2011) skriver också att läsförståelse består av både ordigenkänning och 
propositionsavkodning. Detta innebär att man kopplar samman satser och påståenden 
som Exempelvis; ”Jag är hungrig och måste gå och äta”. Med andra ord, förmågan att ta 
till vara på kontexten i texter är viktiga redskap för eleverna när ett eller flera ord är 
okända. Det är också en viktig förutsättning att texterna är lagom svåra och att de okända 
orden är lagom många. Om eleven skall läsa en text och alltför många av orden är svåra 
eller okända, blir det ingen bra läsförståelse även om man lyckas att avkoda orden korrekt 
(Høien & Lundberg, 1999). 
Huruvida texterna i boken kan anses lagom komplicerade varierar naturligtvis efter 
elever, klassers och skolors individuella förutsättningar. Det är hursomhelst viktigt att 
handledningen har ambitionen att texterna skall vara lagom utmanande för eleverna. 
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Det är också avsevärt mycket enklare att läsa en text om ett välkänt ämne än om ämnet är 
okänt för läsaren (Høien & Lundberg, 1999). Under beskrivningen av detektiven står att 
elever behöver lära sig att själva slå upp ord som är okända för dem. Detta påstådda 
faktum varken uppmuntras eller dementeras bland mina källor. Att detta skulle vara en 
viktigt förmåga att behärska för eleverna är inget som diskuteras alls bland källorna. 
Stenlund (2011) skriver att svensk skola generellt varit skickliga på att lära elever 
ordförståelse. Handledningen (Gonzales m.fl, 2014a) visar på att ”En läsande klass” 
klarar av att förvalta denna tradition.  

Den fjärde läsfixaren i handledningen kallas för konstnären (förmågan att skapa inre 
bilder av läst text. se sid.5). Detta perspektiv skiljer sig från de andra eftersom författarna 
själva uppfunnit det som ett resultat av sina egna erfarenheter. Författarnas erfarenheter 
har lyckligtvis också visat sig ha stöd inom etablerad forskning.  
Kintsch (1998) har presenterat en av de mest etablerade och inflytelserika modellerna 
kring kontextuell läsförståelse. Hennes modell utgår från att läsaren först konstruerar en 
förståelse av textens bokstavliga betydelse samt textens centrala teman. Sedan skall 
elever integrera denna förståelse med egna upplevelser, inre bilder och känslor. Kintsch 
forskning (1998) visade att integreringen av information leder till en djupare förståelse av 
textens inre kontext och dess relation till omvärlden. 
I ett exempel får eleverna först hjälp med att tyda textens bokstavliga betydelse. Detta 
sker genom detektivens och reporterns perspektiv. Eleverna resonerar kring och slår upp 
ord samt ställer frågor om texterna. Denna kunskap integreras sedan med konstnärens 
perspektiv. Nedan är ett exempel på hur läraren hjälper eleverna med strategin att 
visualisera egna bilder av textens innehåll 

”Stanna upp och modellera konstnären, berätta vilka bilder du får i 
huvudet efter det lästa stycket. Visa skylten och prata om Konstnärens 
redskap penseln. Bilderna hjälper läsaren att vara i kontakt med texten (Gonzales m.fl 
,2014a, s.100). 
 
 

Förutom Kintsch forskning (1998) Har ”En läsande klass” precis som i fallet med 
läsfixaren reportern, stöd från den forskning som Mckeown, Beck och Blake (1999) 
kallar för en innehållsbaserad läsförståelse. Genom läsfixaren konstnären kan elever få  
ett djupare perspektiv på läsförståelse som inte bara utgår från textens ytliga innehåll. Ett 
av den innehållsbaserade forskningens syften är just att hjälpa elever att skapa inre bilder 
och föreställningar kring de idéer och tankar som finns bakom texten. Mckeown, Beck 
och Blake (1999) skriver att det innehållsorienterade arbetssättet gav ett mycket gott 
resultat för elevernas läsförståelse. Eftersom övningarna i ”En läsande klass” har sin 
utgångspunkt i att eleverna skall arbeta tillsammans så blir det också naturligt att eleverna 
övar upp sin förförståelse då de hör andra berätta om sina erfarenheter kring ämnena. 
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Det femte och sista perspektivet i ”En läsande klass” kallas för cowboyen. Cowboyens 
uppgift är att sammanfatta texten. En av övningarna beskrivs enligt följande: 

”Eleverna jobbar två och två med att sammanfatta  
texten med hjälp av först, sedan och slutligen. Varje grupp läser upp sin sammanfattning för en 
annan grupp och jämför sina sammanfattningar. Vilka likheter och skillnader har 
sammanfattningarna? Eventuellt kan de sedan revidera sina sammanfattningar” (Gonzales m.fl 
2014a s.121) 
 
 

Den forskning som legat till grund för det här arbetet skriver inte särskilt mycket kring 
varför det gynnar elever att träna på att sammanfatta texter. Däremot konstaterar 
Westlund (2009) att alltför många elever har problem med att både komma ihåg en text, 
samt redogöra för det som de läst. Därför anser hon att eleverna behöver hjälp med att 
skapa ordning och struktur kring det lästa. Syftet är att Cowboyens perspektiv skall hjälpa 
eleverna att utveckla en sådan förmåga. När läraren vill att eleverna skall använda sig av 
cowboyens förmåga uppmanas eleverna att berätta kort om vad de tyckte var det 
viktigaste i avsnittet. Läraren hjälper till genom att diskutera och plocka ut nyckelord som 
eleverna tycker är särskilt viktiga. I ett annat exempel uppmanas läraren att rita upp eller 
visa upp ett berättelseschema på storbild. Sedan används detta schema för att kortfattat 
återberätta sagan med början, handling och slut. 
Reichenberg (2012) skriver att arbetet med att sammanfatta texter muntligt eller samtala 
med varandra om texter är viktigt men tyvärr betydligt vanligare i internationella 
sammanhang än i Sverige. 
Precis som i fallet med reporterns perspektiv kan även sammanfattning av texter kopplas 
till Mckeown, beck & Blakes (1999) textbaserade perspektivet. Eleverna lär sig 
sammanfatta textavsnitt och ställa frågor till det som lästs (McKeown, Beck & Blake, 
1999). 

Resultatsammanfattning 
 
Resultatet av min uppsats (Gonzales m.fl 2014a) visar att ”En läsande klass” inte har ett 
vetenskapligt förhållningssätt till forskning i den mening att författarna systematiskt 
hänvisar till och refererar till forskning. En del av övningarna som eleverna förväntas 
göra är planerade utifrån en blandning av författarnas egna erfarenheter och vetenskap. 
De fem olika rollfigurerna, syftar till att lära eleverna se texter genom olika synvinklar 
och går alla att i olika hög utsräckning motivera med hjälp av tidigare forskning. 
Genom ”En läsande klass” (Gonzales m.fl 2014a, 2014b) lär sig eleverna lär sig 
blandannat att inferera kring texter, de lär sig sammanfatta texter, samt använda sig av 
och koppla sitt lärande till tidigare erfarenheter och ställa frågor om texter. Eleverna lär 
sig läsförståelse från ett textbaserat och ett innehållsbaserat perspektiv. I arbetet med ”En 
läsande klass” lär sig elever att lära läsförståelse genom ett socialt perspektiv, något som 
tidigare ansetts vara en bristvara i undervisningen. 
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Resultat diskussion 
 
 
Resultatdiskussionen tar upp de för och nackdelar som finns och riskerar att uppstå när 
läraren och klassen arbetar med ”En läsande klass” utifrån en forskningssynpunkt. I 
diskussionen visar jag på att det sociala perspektiv på läsförståelse som förespråkas i 
handledningen riskerar att få konskekvenser för en del elever. ”En läsande klass” 
(Gonzales mfl, 2014a) har jämfört med tidigare etablerade teorier om läsförståelse ett 
relativt snävt perspektiv på ämnet läsförståelse som riskerar att gynna enbart en mindre 
del av eleverna. 

”En läsande klass” och elevers olika förutsättningar. 
 
En modell som kallas för the Simple View of Reading (SVR) fick stor uppmärksamhet 
under 1980-talet (Gough & Tunmer, 1986). Än idag utgör modellen en utgångspunkt för 
definitionen av läsförståelse hos många avhandlingar och vetenskapliga artiklar (Damber 
2010, Herkener 2011, Levin 2014, Ewald, 2007). Modellen beskriver läsförståelse som 
bestående av två olika komponenter. Avkodning och språkförståelse. Genom att 
analysera en enskild elevs utveckling i dessa skilda förmågor träder olika typer av läsare 
fram. En del elever har en välutvecklad förmåga att avkoda texter, trots att förståelsen av 
texter är bristande. I andra fall har det visat sig vara precis tvärtom. Det finns elever som 
visar på en bristande förmåga inom båda områdena och dem som inte har några 
svårigheter alls. 
 
Man skulle kunna tänka sig att ”En läsande klass” (Gonzales m.fl, 2014a) med sin 
uttalade ambition att följa i forskningens fotspår borde sträva efter att utveckla elevers 
avkodningsförmåga? Detta är inte ett område som prioriteras. I handledningen skriver 
man istället att: 
 

”När eleverna kommer till mellanstadiet har de redan på många olika sätt arbetat med och 
utvecklat sin läsning. Även om ett flertal elever fortfarande behöver jobba mer med avkodning och 
läsflyt så bör fokus ligga på utvecklandet av läsförståelse under årskurserna 4–6.”(Gonzales m.fl, 
2014a s.99). 
 

Citatet är intressant ur två olika perspektiv. För det första är det anmärkningsvärt att ”En 
läsande klass” (Gonzales m.fl, 2014a)  verkar ha en annorlunda definition av begreppet 
läsförståelse. En definition som skiljer sig ifrån Gough & Tunmer (1986). I Gough och 
Tunners (1986) etablerade modell räknas avkodning som en integrerad del i 
läsförståelsen. I handledningen till ”En läsande klass” (Gonzales m.fl, 2014a) skiljer 
man på dessa begrepp som två olika saker. Eftersom handledningen saknar vetenskapliga 
referenser kan författarna inte heller motivera sin definition av begreppet utifrån 
vetenskap. 
Det är hursomhelst tydligt att särskilda aspekter inom elevers läsutveckling, öppet 
värderas som mer och mindre viktiga. 
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Att elevers träning med avkodning bör stå tillbaka till förmån för träning av 
språkförståelse är inte alls något som kan anses givet eller självklart. 
Att eleverna i årskurs 4-6 visar brister i sin avkodning, är dessutom långt i från en 
marginell företeelse. 
Samuelson & Svanfeldt (2007) undersökte 224 elever i mellanstadieåldrarna och kom 
fram till att det var nästan lika vanligt att elever på mellanstadiet har problem med 
ordavkodning som med förståelsen av texters innehåll. Stenlund (2011) anser i sin 
undersökning att det fokuseras anmärkningsvärt litet på elevers förmåga att avkoda inom 
den svenska skolan. Hennes undersökning visar dessutom att elever på mellanstadiet 
förutsätts ha passerat stadiet där de skall lära sig avkodning. Det visade sig att lärarnas 
insikt om att elever behöver klara av att”läsa för att lära” gjorde att de kompenserade för 
elevernas svaga avkodningsförmåga genom att fylla i ord när eleverna inte lyckades läsa 
ut dem. Hennes undersökning visar också att elever som inte lärt sig att avkoda ord 
ordentligt inte fick det stöd som de egentligen behövde. 
En forskare som går längre än både Samuelson & Svanfeldt (2007) och Stenlund (2011) 
är snow (1998). Snow (1998) skriver att målet med undervisningen under låg och 
mellanstadieåren bör vara att arbeta med ordavkodningen så att den blir automatiserad så 
att eleverna senare kan träna upp sitt läsflyt. Något som kan beskrivas som en omvänd 
syn gentemot ”En läsande klass” (Gonzales m.fl, 2014a) perspektiv på ämnet. 

Nu är emellertid inte innehållet i ”En läsande klass” (Gonzales m.fl, 2014a, 2014b) svart 
eller vitt. En av rollerna detektiven, går ut på att lära elever se närmare på problem som 
dyker upp i samband med textbearbetning för att sedan själv reda ut dessa. Detektivens 
roll underlättar elevers avkodning eftersom eleverna kan ges möjlighet att utgå ifrån en 
tydlig kontext i sin läsning. 
Ett antal studier har visat att olika läsförståelsetest verkar belasta avkodning och språklig 
förmåga olika mycket (Keenan, 2008). Keenan (2008) skriver att läsförståelse av längre 
passager ställer högre krav på viktiga språkliga förmågor i uppbyggnaden av mentala 
modeller av texters innehåll. I längre texter finns det mer kontext som kan kompensera 
för missförstånd pågrund av avkodningssvårigheter. Problemet med texterna i elevernas 
textbok (Gonzales m.fl, 2014b) är att de inte är särskilt långa (ca 2-7 sidor) detta gör att 
de ledtrådar som eleverna kan använda sig av för att avkoda innehållet blir tämligen 
begränsade. 

De elever som har en bristande avkodningsförmåga, är oftast de som redan läser minst 
frivilligt (Ewald, 2007). I längre texter finns det mer kontext som kan kompensera för 
missförstånd på grund av avkodningssvårigheter. Dessa elever skulle alltså behöva läsa 
mer skönlitteratur, men ”En läsande klass” (Gonzales, m.fl, 2014a, 2014b) erbjuder 
endast inblickar i olika böcker och faktatexter. De elever som bäst behöver den 
kvantitativa skönlitterära läsningen som underlättar förmågan att avkoda är de elever som 
redan läser minst (Ewald, 2007). Många av de elever som har hamnat efter med 
läsningen, eller som aldrig läser hemma lämnas ifred med dessa bristande läsintressen 
och läser bara precis så lite, eller i just så begränsade genrer som de kan komma undan 
med (Ewald, 2007). Därför blir det problematiskt att ”En läsande klass” (Gonzales, m.fl, 
2014a, 2014b) inte gör särskilt mycket för att stötta dessa elever i sin utveckling. 
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Avsaknaden av ett individuellt perspektiv på läsförståelse 
 
Som jag diskuterat i arbetets bakgrund har problemen inom svensk skola generellt ansetts 
vara att undervisningen varit alltför "fri”. Svensk skola har genom åren haft ett stort fokus 
på en ostrukturerad upplevelseläsning av bänkböcker. Ambitioner till en mer reflekterad 
litteraturpedagogisk hållning förekommer i förhållandevis liten omfattning inom den 
svenska skolan (Ewald, 2007). Knutas (2008) genomförde 108 lektionsobservationer i ett 
projekt som syftade till att granska elevers utbildning i läsförståelse. 
Under hela den tid Knutas besökte lektioner fördes inte vid något tillfälle några längre 
samtal kring gemensam läst skönlitteratur. Eleverna läste hela skönlitterära verk men 
dessa diskuterades aldrig i klassrummet. Den språkliga delen av undervisningen tog sig 
främst uttryck i att eleverna lämnade sina uppgifter till lärarna som sedan gav dem 
respons. ”En läsande klass” (Gonzales m.fl, 2014a, 2014b) är tydliga med att de utgör en 
kontrast till en sådan här undervisning. Det sociala perspektiv på lärande som boken 
förespråkar framhålls i allmänhet som positivt i undervisningen eftersom lärande i grupp 
anses gynna individen i form av diskussioner samt utbyte av erfarenheter och reflektioner 
(Ewald, 2007, Herkner, 2011, Levin, 2014). Ett perspektiv som länge ansetts 
underrepresenterat inom den svenska undervisningen. 
Dock går det inte att bortse ifrån att de individuella aspekterna av läsning försvinner, när 
man har en uttalad ambition att elever i alla övningar skall arbeta tillsammans. 
En forskare som har en annorlunda syn på läsförståelse är Damber (2010). Damber har 
arbetat med forskning kring elevers läsförståelse i olika förortsområden i Sverige. 
 
Hon upptäckte att några klasser på särskilda skolor visade på betydligt bättre resultat än 
man kan förvänta sig med hänsyn till den sociala och kulturella bakgrund som eleverna i 
dessa klasser hade. Eleverna i de klasserna läste mycket skönlitteratur. De pratade, 
diskuterade och sammanfattade texter muntligt. I likhet med ”En läsande klass” 
(Gonzales m.fl, 2014a, 2014b) nämnde Damber (2010) bearbetandet och arbetandet med 
diskussioner och reflektioner kring texter som centralt för elevers läsutveckling. Det som 
ansågs viktigast var dock att skapa ett intresse för läsning hos eleverna. Damber (2010) 
visade på att det var viktigt att få elever att bli intresserade och motiverade till att läsa 
generellt. Hon var överlag mycket positivt inställd till skönlitterär tyst enskild läsning 
som metod för att skapa engagemang och läslust hos eleverna. 

I stället för att som i ”En läsande klass” (Gonzales m.fl, 2014a, 2014b) ha ett stort fokus 
på vikten av att lära elever strategier för läsförståelse så har Dambers undersökning 
(2010) visat på det stora behovet av att se på läsning som en rolig och lustfylld aktivitet. 

I studiens slutsatser påvisas att de klasser med elever som läste och avkodade text snabbt 
och korrekt var precis samma klasser som läste mycket på fritiden. Skillnaden mellan 
Dambers (2010) perspektiv och ”En läsande klass” (Gonzales m.fl, 2014a, 2014b) är stor. 
I ”En läsande klass” arbetar eleverna med korta utdrag ur texter och historier. Med 
bakgrund mot Dambers forskning kan man därför fråga sig huruvida texterna i ”En 
läsande klass” har en hämmande effekt på elevers intresse för läsning eller om texterna 
tvärtom inspirerar dem att på egen hand vilja låna eller köpa orginal böckerna? 
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I vilket fall som helst så står det klart att i klasserna som Damber (2010) undersökte fick 
eleverna läsa vilka böcker de ville. Det är inte möjligt när klassen arbetar efter modellen i 
”En läsande klass”. 

Tanken att låta alla elever läsa samma texter får inte odelat positiva konsekvenser. 
Oavsett om en del uppfattar innehållet i boken som spännande och intressant så finns det 
ingenting som vi kan kalla för en typisk mellanstadieläsare. Elever i årskurs 4-6 uppvisar 
ett mycket heterogent läs- och litteraturintresse. Spridningen när det gäller elevernas 
intressen, textval och läsvanor är stor. Därför framträder också skillnader i deras attityder 
till såväl fritidsläsning som läsningen i skolan. Tendensen är att denna utveckling 
förstärks efter lågstadiet och under mellanåren (Ewald, 2007). 
Elevers olikheter och intressen är ingenting som ”En läsande klass” (Gonzales m.fl, 
2014a, 2014b) kan sägas ta hänsyn till. För att det sociala, inkluderande perspektivet skall 
bli möjligt ser istället boken på elever som homogena personligheter som tilltalas av och 
är i behov av att läsa samma texter och öva på samma saker. Levin (2014) skriver att den 
tidiga läsinlärningen styrs av massor av kringliggande faktorer som tillexempel 
motivation. Motivation och koncentration är starkt bidragande anledningar till hur väl 
läsningen i skolan kommer att fungera, liksom den tidiga erfarenheten av läsning. Det är 
också viktigt att känna att den insats som läggs ner på läsningen genererar någon form av 
personlig nytta (Høien & Lundberg, 1999). 

Detta är inget man kan garantera om eleverna inte själva får tillfälle att välja texter.  
Hitils har min resultatdiskussion visat på att elever med särskilda typer av problematik i 
läsförståelse missgynnas av ”En läsande klass”. Men som jag redovisat i min resultatdel 
kan ”En läsande klass” också användas för att träna många viktiga områden inom 
läsförståelsen. Detta för oss tillbaka till den andra delen av The simple view of reading 
(Gough & Tunmer, 1986). Förutom elever som har bekymmer med avkodningen, finns 
elever som har problem med förståelsen. Min granskning visar att det är främst för att 
underlätta förståelsen av läst text som de fem rollpersonerna är viktiga. Gough & Tunmer 
(1986) menar själva att de läsare som har särskilda problem inom det här området kan 
benämnas som elever med hyperlexi. Man talar då om läsare som inte har några 
svårigheter att läsa ord, eller texter korrekt på en åldersadekvat nivå, men som trots detta 
har problem med sin förståelse. I internationell litteratur har den här gruppens problem 
benämnts som ”specific comprehension deficit” (Herkner, 2011) . 

 En svensk översättning som används för att beskriva denna grupps problem är att de har 
”specifika läsförståelseproblem”. Det är att förenkla sanningen att säga att elever inte är i 
behov av någon ostrukturerad upplevelseläsning. En del elever behöver tvärtom en sådan 
läsning oavsett om det handlar om att hitta motivationen och lusten till läsning eller ifall 
det handlar om att elever behöver träna avkodning ch läsflyt. 
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Att kombinera ett kollektivt och ett individuellt perspektiv på läsförståelse 
 
Behöver det verkligen finnas en motsättning mellan ett individuellt och ett kollektivt 
perspektiv på läsförståelse? liknande modeller som påminner om ”En läsande klass” och 
Palincsar & Brown, (1984) har visat att det går att kombinera ett individuellt perspektiv 
på läsutveckling med det systematiska färdighetstränande perspektivet som ”En läsande 
klass” (Gonzales m.fl, 2014a) förespråkar. 

I Norge bidrog en PISA undersökning 2001 till att lärares bristande undervisning i 
läsförståelsestrategier blev känt bland allmänheten. Därför instiftade man en nationell 
handlingsplan. Någon motsvarighet till ett sådant projekt finns inte i Sverige. 
En amerikansk forskare (Rasmussen, 2003 i Reichenberg) gjorde en undersökning där 
han föreslog ett antal åtgärder för att förbättra elevers läsförståelse. Bland annat handlade 
det om ett ökat fokus på metodik i lärarutbildningen, samt en ökad satsning på åtgärder 
som syftar till att främja elevernas läsmotivation. 
Enligt Rasmussen (2003) kan detta ske genom att lärare tänker på att välja ut spännande 
texter för att öka elevernas läsengagemang. I handledningen till ”En läsande klass” 
(Gonzales m.fl, 2014a) kan lärare läsa att författarna vet om att lärare ibland vill välja ut 
texter själva som ett led i undervisningen. Dock är detta ingenting som man 
rekomenderar, handledningen vill att man följer veckoplaneringarna. På den här punkten 
visar ”En läsande klass” på ett styrt förhållningssätt gentemot läsförståelse. Ett 
förhållningssätt som inte tar hänsyn till olikheter hos klasser och individer. 
Rasmussen (2003) ansåg att lärare behöver lära sig explicit undervisning i lässtrategier. 
Denna undervisning borde enligt honom fokuseras mot en repertoar av lässtrategier med 
dokumenterad effekt. I Norge blev Konsekvensen av Rasmussens studie (2003) 
Kunnskapsløftet 2006 och en stor satsning på läsning i alla ämnen. Genom 35 punkter 
skrev man upp vad som skulle göras under en femårsperiod, bland annat att öka elevernas 
läsfärdighet och läslust. Resultatet blev något som man kallar för Leselos som består av 
ett observationsschema och en omfattande handbok som handlar om vad lärare kan göra 
för att stötta elevernas utveckling på alla stadier och i alla ämnen. 

Leselos bygger på kompetensmålen i Kunnskapsløftet och uppmärksammar sex områden 
som forskningen visat att goda läsare nyttjar i sin läsning: mål med sin läsning, 
förförståelse, avkodning, ordförråd, läsförståelse och metakognition. Leselos omfattar 
alltså ungefär samma områden som ”En läsande klass” (Gonzales m.fl, 2014a) gör. Den 
största skillnaden är att ”En läsande klass” tar mycket liten hänsyn till det första området, 
mål med läsning, vad har elever för individuella mål med sin läsning? 

Alla elever är inte lika. Den norska skolan har inte haft samma negativa utveckling som 
den Svenska (Reichenberg, 2012). Det är dock viktigt att komma ihåg att det svenska 
arbetet med ”En läsande klass” (Gonzales m.fl, 2014a, 2014b)  inte har varit en del av 
svensk undervisning, lika länge som Leselos. Det är kanske fortfarande tidigt att 
utvärdera resultat av arbetet med boken? Kanske är ”En läsande klass” (Gonzales m.fl, 
2014a, 2014b) trots sina brister ett steg i rätt väg att gå emot ett nytt systematiskt sätt att 
ta sig an läsförståelse inom den svenska skolan? 
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Metoddiskussion 
 

Hur kan det ideologikritiska perspektivet användas för att förstå de värden som anses 
viktiga i lärarhandledningen till ”En läsande klass”? I handledningen finns ett exempel på 
det som Hellspong (2001) kallar för en ”värdehierki”. Enligt handledningen är bokens 
definition av läsförståelse överordnad förmågan att avkoda text. Detta är dock inget som 
kan sägas vara självklart. Enligt exempelvis Snow (1998) är hierakin den motsatta. och 
enligt Gough & Tunmer, (1986) är värdena jämnlika. Ett annat anmärkningsvärt faktum 
är att handledningen ser sitt innehåll som en form av allmänsanning. En allmänsanning 
innebär föreställningen om att den ideologiska bakgrunden anses så förankrad att ingen 
skall behöva ifrågasätta den (Hellspong, 2001). Med andra ord, ingenstans argumenterar 
man för sin syn på läsförståelse. Eftersom handledningen inte innehåller vetenskapliga 
referenser är det också svårt att gå till botten med varifrån de idéer som ligger till grund 
för utformandet av materialet kommer ifrån. Som jag tidigare tagit upp är författarna 
öppna med att en del idéer som handledningen till ”En läsande klass” (Gonzales m.fl, 
2014a, 2014b) bygger på är inspirerade av deras egna idéer kring undervisning snarare än 
vetenskap. Att författarnas egna ideologiska uppfattningar har förtur i handledningens 
attityd gentemot forskning blir därför ett rimligt antagande.  

Konklusion 
 
 
Vi behöver ta hänsyn till de faktorer som bidrar till utvecklandet av läsförståelse ur ett 
bredare perspektiv än vad ”En läsande klass” gör (Gonzales m.fl, 2014a, 2014b). ”En 
läsande klass” har ett snävt synsätt på begreppet, dels eftersom boken bara utgår från 
faktorer som direkt påverkar förståelseaspekten av läst text. Det är framförallt detta som 
tränas enligt de fem olika rollfigurerna. 
Den lustfyllda, individuella synen på läsning verkar ha glömts bort till förmån för ett 
systematiskt och mekaniskt förhållningsätt till läsning. En annan nackdel med ”En 
läsande klass” (Gonzales m.fl, 2014a, 2014b) hör ihop med det första, elevers olikheter 
är inget som tas någon hänsyn till. Det ges ingen riktad färdighetsträning gentemot 
avkodning, en förmåga som alla elever inte behärskar i årskurs 4-6 (Samuelson & 
Svanfeldt, 2007). Skönlitterär läsning är ett utmärkt redskap för att låta eleverna utveckla 
denna förmåga (Damber, 2010). Tyvärr så innehåller ”En läsande klass” (Gonzales m.fl, 
2014b) bara korta texter som inte gynnar ett sådant lärande. Det blir därför elever med 
samma typer av svårigheter som återkommande blir åsidosatta i boken. 
Forskning har visat att en isolerad färdighetsträning är gynnsam för elevers utveckling 
(Reichenberg, 2012). Samtidigt är det viktigt att andra delar av läsningen inte glöms bort. 
Det är viktigt att få elever att bli intresserade och motiverade till att läsa generellt. 
Skönlitterär tyst enskild läsning som metod för att skapa engagemang och läslust hos 
eleverna är viktigt för att eleverna ska få ett långsiktligt intresse för läsning (Damber, 
2010). 
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Detta tar ”En läsande klass” (Gonzales m.fl, 2014a, 2014b) inte särskilt mycket hänsyn 
till. ”En läsande klass” har också skapat en egen definition av begreppet läsförståelse. 
Denna förenklade syn kan användas för att lättare se elever som en mer homogen grupp 
och därmed motivera sin egen definition av ett inkluderande socialt perspektivet på 
lärande. 
Det blir lättare att motivera att alla elever behöver träna på samma saker när elever anses 
ha ungefär samma förutsättningar och brister i sitt lärande.”En läsande klass” utgår inte 
ifrån vad eleverna kan eller har för individuella problem med sitt lärande när de börjar i 
årskurs 4. Istället förlitar sig boken på iden om vad eleverna borde kunna, boken tar inte 
hänsyn till att många elever har bekymmer med motivationen när de inte själva får välja 
texter, samt sin avkodningsförmåga (Samuelson & Svanfeldt 2007). 
I handledningen är man tydlig med att elever i årskurs 4 bör ha automatiserat sin förmåga 
att avkoda läst text. I själva verket har forskning visat (Ewald, 2007, Stenberg, 2011) att 
det är nästan lika vanligt att elever i årskurs 4-6 har bekymmer med avkodningen som 
med förståelsen av läst text. 
Som jag tidigare varit inne på i min bakgrund har elevernas resultat i PISAs 
läsförståelsetest sjunkit drastiskt under de senaste åren (Skolverket, 2013). För att detta 
inte skall fortsätta ske är det viktigt att vi möter alla elever där de är i sin utveckling och 
och inte utgår ifrån var de borde befinna sig. Tyvärr måste vi kanske vänja oss vid tanken 
att de kunskaper elever har idag i hög utsräckning motsvarar det eleverna kunde förr i de 
tidigare årskurserna? 
Sammanfattningsvis innehåller ”En läsande klass” (Gonzales m.fl, 2014a, 2014b) både 
fördelar och nackdelar som ett allsidigt verktyg i syftet att stärka elevers läsförståelse. 
I slutändan är det naturligtvis läraren som avgör hur och i vilken utsträckning som 
materialet bör användas i klassen. Genom att vara medveten om de risker som kan uppstå 
vid användandet av materialet har lärare möjligheten att själva anpassa användandet av 
materialet så att det passar klassen. 
Den här uppsatsen har resulterat i flera intressanta svar. Samtidigt finns det ett antal 
intressanta områden som jag inte haft möjlighet att undersöka i den här uppsatsen. 
Hur förhåller sig dagens lärare till ”En läsande klass” (Gonzales m.fl, 2014a, 2014b) och 
dess handledning? Vad tycker eleverna om innehållet?  
I resultatdelen skrev jag att det är svårt att spekulera kring hur mycket eleverna kan 
och förstår kring vissa ämnen som ”En läsande klass” (Gonzales m.fl, 2014b)  tar upp. 
Därför hade min undersökning kanske kunnat kombineras med att intervjua elever? 
Huruvida texterna i boken kan anses lagom komplicerade varierar naturligtvis efter 
elever, klassers och skolors individuella förutsättningar.  

Min uppfattning efter att ha skrivit den här uppsatsen är att bristerna hos ”En läsande 
klass” (Gonzales m.fl, 2014a, 2014b) påverkar undervisningen negativt om pedagogen 
använder sig av materialet sida för sida utan att alls reflektera eller vara kreativ kring hur 
innehållet kan användas. Genom att kombinera användandet av ”En läsande klass” 
(Gonzales m.fl, 2014a, 2014b) med ett individuellt läsande av bänkböcker kan lärare 
kompensera för innehållets brister. Trots all krtik som ”En läsande klass” fått motstå tror 
jag att boken med dess tillhörande handledning är ett steg i rätt riktning för svensk skolas 
strävan att lära elever läsförståelse. 
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